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SAMENVATTING 

Voordat numerieke berekeningen aan een fysisch model van een 
nek uitvoerbaar zijn, dienen de eigenschappen van de materia- 
len van het fysische model bekend te zijn. Vervolgens kunnen 
deze berekeningen getoetst worden aan de hand van experimen- 
ten. 
Dit rapport beschrijft hoe met behulp van trek- en drukproeven 
de materiaaleigenschappen van het rubber uit de HybridIII- 
dummynek bepaald kunnen worden. Met het verkregen materiaalmo- 
del worden vervolgens numerieke berekeningen gedaan ter con- 
trole. Vergelijking van experimentele en numerieke resultaten 
leidt tot het wel dan niet accepteren van het gekozen materi- 
aalmodel voor het bovengenoemde rubber. 
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HOOFDSTUK 1 : INLEIDING 

Dit rapport beschrijft een stageopdracht binnen het promotie- 
onderzoek van Paul Slaats. Dat onderzoek heeft als doel het 
h e ~ ~ h r i ~ v e n  v a n  grote vervormingen binnen de theorie van de 
multi-body dynamica. Als toepassing van deze beschrijving 
wordt gekeken naar de nek van een proefpop in botssirnulaties. 
Onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met TNO-IW (In- 
stituut voor Wegtransportmiddelen). Daar wordt onderzoek 
verricht naar de veiligheid van inzittenden van auto's bij 
botsingen. Naast het gebruik van proefpoppen (dummies) in 
echte botsproeven, worden ook software-programma's gebruikt om 
het botsgedrag te simuleren. 
Bij de numerieke modelvorming van een nek moeten materiaal- 
gegevens hgevoerd worden. Deze gegevens \girden verkregen u i t  
experimenten. Het doel van deze stage is nu om door middel van 
experimenten een geschikt materiaalmodel te kiezen voor het 
rubber, waaruit een dummy-nek is opgebouwd. 
Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van de verschillende 
materiaalmodellen die van toepassing kunnen zijn op het te 
onderzoeken rubber. 
In hoofdstuk 3 worden de experimenten beschreven, die uit- 
gevoerd zijn om een indruk van het materiaalgedrag te krijgen. 
Tevens wordt een opsomming gegeven van de gekozen snelheden en 
rekken, met motivatie, voor de modelmetingen. 
De resultaten van de experimenten worden in hoofdstuk 4 be- 
handeld, waarna de conclusies in hoofdstuk 5 volgen. 
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HOOFDSTUK 2 : MOGELIJKE MATERIAALMODELLEN 

2.1 inleiding 

Elk materiaal. kent een karakteristiek verband tussen spannin- 
gen en rekken. Dit verband beschrijft het materiaalgedrag. Om 
het materiaalgedrag van rubber te bepalen, worden allereerst 
uniaxiale trekproeven uitgevoerd. Op deze experimentele waar- 
den worden verscheidene materiaalmodellen gefit, waarna het 
best passende geaccepteerd wordt. In dit hoofdstuk worden de 
drie meest gebruikte modellen voor rubberachtige materialen 
besproken. 

2.2 algemene beschoawingen 

Er bestaat een potentiaal U, op grond van thermodynamische 
beschouwingen, die een functie is van de Green-Lagrange-rek- 
tensor. 

u=u (IE) 

U is te beschouwen als de inwendige energietoename per eenheid 
van referentievolume. Deze potentiaal is gekoppeld aan de 
tweede Piola-Kirchhoff-spanningstensor P2 volgens 

dU 
dE P, =2 po - 

met po = dichtheid in referentietoestand 

Voor de Green-Lagrange-rektencor E geldt: 

1 
2 

E=- (C -3)  

met 62 = Pc.F = rechtse Gauchy-Green-rektensor 
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en met IF = deformatietensor 

Wanneer slechts gekeken wordt naar isotrope materialen en een 
spanningsloze referentietoestand, dan is U uit te drukken in 
de drie invarianten van E: 

met J1, = tr ( (E ) 

J,, = % { (tr E ) 2  - tr (E2 )  } 

J3, = det ( E ) 

zodat 

( Zie hiervoor [3], bladzijde 8.1 ev ) 

Dit verband is in te vullen in de Cauchy-spanningstensor o, 
die bestaat uit een hydrostatisch deel en een deviatorisch 
deel : 

1 
J 

o = -pn +-F P, . IFc 

met J = det ( IF ) 

Om het geheel uit te kunnen werken is een definitie van de 
deformatietensor vereist. Deze luidt: 

IF= (VOX) 
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De vermelde vector 2 , de plaatsvector in de momentane toe- 

stand, is uit te drukken in de plaatsvector van de referentie- 

toestand, 2, , en de basisvectoren SI / ê2 en ê3 . Bij een 
referentielengte van 1, en een referentiedoorsnede A, geldt 

2,=x,,ê, +xo2ê2+xo3ê3 

Als in momentane toestand de lengte 1, is en de doorsnede A, I 
kan men over de momentane plaatsvector het volgende zeggen: 

2=~x,,ê1 1 +lXO2ê2 b +Ixo3ê3 d bij homogene deformatie. Zodat 
10 b0 d0 

L , ,  b, ,  d Vo2=+elel +le2e,+lê3ê3 
'O SO d0 

Uitgaande van incompressibiliteit geldt: 

De d staat hier voor dikte, de b voor breedte; de index O 

staat voor referentietoestand, de index 1 voor de momentane 
toestand. De relatieve verandering in breedte- en dikterich- 
ting is gelijk, zodat 

1 bl-dl- - 1 

6 
I =A+- 1, bo-&- 

Dit resulteert in: 

F =Ie, ê, + 1 ë2ê2 + 1 ê3ê3 
J"jc Jlc 
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Hieruit is het volgende af te leiden: 

Vervolgens wordt een gegeven verband voor U ingevuld in de 
vergelijkingen ( 2.5 ) en ( 2 . 6  ) . Er volgt 

( 2.10 ) 

waarbij voor een uniaxiale spanningstoestand de laatste twee 
termen gelijk aan nul zijn. Deze spanningstensor wordt daarna 
omgewerkt naar de eerste Piola-Kirchhoff-spanningstensor, die 
de spanning ten opzichte van A, weergeeft: 

Fl, + P, =J+. o=pl0 ,ëlël = -elel 
A0 

( 2 . 1 1  ) 

met J = det ( P ) = volumeveranderingsfactor 
Wanneer uitgegaan wordt van incompressibiliteit geldt dat 
det ( IF ) = 1. 
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2.3 het Neo-Hookean materiaalmodel 

Dit model veronderstelt incompressibel isotroop elastisch 
materiaalgedrag. De elastische potentiaal U is als volgt 
gedefinieerd: 

TT --r 

( 2.12 ) u =cl0 IE 

De coefficient a is afhankelijk van de constante van Boltz- 
mann, de temperatuur en de dichtheid van de dwarsverbindingen 
in het materiaal. Hij is terug te voeren op de moleculaire 
samenstelling van het elastische materiaal. Na invullen in de 
in 52.2 genoemde formules, zie hiervoor bijlage 1, wordt voor 
PI gevonden : 
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2.4 het Mooney materiaalmodel 

Ook dit model veronderstelt incompressibiliteit. De elastische 
potentiaal U is voor dit model als volgt gedefinieerd: 

U =a J1, +b JZE 

Coefficient a is net als bij het Neo-Hookean model terug te 
voeren op een moleculaire basis. Coëfficiënt b daarentegen 
niet, echter er kan met behulp van deze coefficient een betere 
beschrijving van het materiaalmodel verkregen worden. 
Uitwerking van dit model, zie ook hiervoor bijlage 1, levert 
de volgende vergelijking voor P,,,, : 
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2.5 het Rivlin materiaalmodel 

Een verdere uitbreiding van het materiaalmodel kan noodzake- 
lijk blijken indien de curve niet goed te fitten valt met de 
twee bovenstaande modellen. Deze uitbreiding geeft de volgende 
T"Yergeli-jkiny T " Y e e r  de p t e n t i a a l  T_T: 

Wanneer deze vorm uitgewerkt wordt ( weer in bijlage 1 ),geeft 
dat voor 

9 7 1 1  2 1  3 1  pl(,,=p0[ (2a-2b+-c) ( a 2 1  +(b--c) (I---) +-~(3 ( a  --I -4 ( a  --I 3 
2 a2 2 A3 2 A4 A3 
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HOOFDSTUK 3 : BESCHRIJVING VAN DE EXPERIMENTEN 

3.1 vervaardiging van de proefstukken 

De dummy-nek is ontwikkeld en gemaakt in Amerika en heeft de 
naam Hybrid111 It gekregen. Hij bestaat uit vijf schijven 
aluminium met daartussen rubber in een bepaalde geometrie. Een 
ruwe schets is te zien in figuur 3.1 . 

bovenaanzicht 

figuur 3.1 de HybridIII-nek 

Om proeven te kunnen doen met het rubber van zo'n dummy-nek, 
zijn proefstukken noodzakelijk. Uit een nek worden daarom 
staafvormige proefstukjes genomen, en ook ronde schijfjes. 
Echter, rubber is niet eenvoudig te bewerken, en dat terwijl 
gladde proefstukken gewenst zijn voor goede resultaten. Ruwe 
proefstukken ztillen onder een trekbelasting snel kapot gaan 
door de microscheurtjes aan het oppervlak. Om nu gladde proef- 
stukken te verkrijgen, is het volgende geprobeerd. Een nek is 
gekoeld tot een temperatuur van -196 "C ( dat wil zeggen 
koelen met vloeibare stikstof). Bij deze temperatuur is het 

9 



rubber net z o  hard als aluminium en derhalve goed te bewerken. 
Het probleem wat dan optreedt, is het verschil in uitzettings- 
coëfficiënt tussen rubber en aluminium. Hierdoor knapt het 
rubber van het aluminium af en worden de proefstukken onbruik- 
baar. Omdat deze methode dus niet bruikbaar blijkt, worden de 
proefstukken voor de trekproef op een andere manier vervaar- 
digd;namelijk met behulp van een 1intzaag.Ze worden uit de nek 
gezaagd en vervolgens glad geschuurd en gepolijst. De cilin- 
dervormige proefstukken voor de drukproef zijn eveneens met de 
lintzaag uit de nek gehaald, maar vervolgens op een draaibank 
glad gedraaid. 

Na het vervaardigen van de proefstukken is de molekuulstruc- 
tuur van het rubber aan het oppervlak verstoord. Hierdoor zijn 
de eerste trekprsevem mimder representatief voor ket materi- 
aalgedrag. De invloed van deze randeffecten blijkt af te nemen 
na enkele malen voorrekken, zodat resultaten v m r  krachter, en 
rekken reproduceerbaar worden. 

3.2 afmetingen 

De staafvormige proefstukken, waar een trekproef op uitgevoerd 
wordt, worden vóór beproeving nauwkeurig opgemeten. Van belang 
voor het bepalen van het karakteristieke verband tussen kracht 
en verlenging zijn de referentiegrootheden 1, en A,, respec- 
tievelijk lengte en oppervlak van de dwarsdoorsnede. Hiertoe 
worden lengte, breedte en dikte van het proefstuk gemeten. De 
eerste twee zijn met behulp van een schuifmaat gemeten; voor 
de diktemeting is gebruik gemaakt van de verplaatsingsopnemer 
van de Zwick- trekbank. Zie voor de technische gegevens van 
deze trekbank bijlage 2. Het principe van de diktemeting is 
weergegeven in figuur 3.2 . 

Na calibratie op het ondervlak wordt het proefstuk onder de 
arm van de verplaatsingsopnemer gelegd en wordt op verschil- 
lende plaatsen de dikte gemeten. 
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/ / / / / / / / / / / / / / / / / /  y 
/ 

figuur 3.2 principe van de diktemeting 

Ook de ronde schijven als proefstukken voor de drukproeven 
moeten nauwkeurig opgemeten worden. Hier zijn referentiehoogte 
en -oppervlak van belang, oftewel ho en A,,. Daartoe wordt de 
diameter met behulp van een schuifmaat gemeten en de hoogte 
weer met de verplaatsingsopnemer van de Zwick-trekbank. Deze 
proefstukken bestaan echter niet alleen uit rubber, het rubber 
zit namelijk tussen twee aluminium schijfjes. Dit is weer- 
gegeven in figuur 3 . 3  . 

doorsnede A-A 

1 1 1  
1 2 1 

figuur 3.3 proefstuk voor de ärukproef 

1 = aluminium 
2 = rubber 

De hoogte die gemeten wordt is dus niet de eigenlijke hoogte 
van het vervormende medium :de stijfheid van het aluminium is 
vele malen groter dan die van het rubber, derhalve zijn de 
vervormingen van het aluminium verwaarloosbaar ten opzichte 
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van die van het rubber. De hoogte van het rubber alleen is 
echter niet met de verplaatsingsopnemer van de trekbank te 
meten en moet met de schuifmaat opgemeten worden. Dit is 
weliswaar minder nauwkeurig, maar deze afwijking is vrij klein 
( maximaal 0.05 mm, de afleesonnauwkeurigheid van een schuif- 
maat ) .  Bovendien is een drukproef moeilijk nauwkeurig uit te 

proef begint: er kan nog lucht zitten tussen proefstuk en 
trekbank of het proefstuk kan al enigszins ingedrukt zijn. 

. .  . .  voeren; het is namel13k m o e i l q k  te zeggen wanneer de druk- 

3.3 de trekproef 

De trekproef wordt uitgevoerd door een proefstuk, inspanlengte 
40 mm, met een axiale kracht te belasten, zodanig dat bij 
benadering een uni-axiale spanningstoestand in een gedeelte 
v m  het proefstuk ontstaat. wanneer de verlenging vssrgesshre- 
ven wordt, is via de Zwick-trekbank de kracht te meten die 
nodig is voor het tot stand brengen van die verlenging. Omdat 
rubber in het algemeen niet zuiver elastisch is, is spannings- 
relaxatie onvermijdelijk. Deze relaxatie kan de experimenten 
beïnvloeden en om nu te kijken hoe groot die invloed is, wordt 
het volgende experiment uitgevoerd. Een proefstuk wordt inge- 
spannen en enkele malen voorgerekt. Dit laatste om het materi- 
aal in de inklemming te laten *Izettenl' en om randeffecten ten 
gevolge van het vervaardigen van het proefstuk teniet te doen( 
z i e  ook S3.1 ) .  Daarna wordt het proefstuk gerekt. Er wordt 
allereerst gerekt in stappen van enkele millimeters. Tussen 
elke stap wordt een aantal minuten gewacht. De trekkracht, 
veroorzaakt door de voorgeschreven verplaatsing, neemt ten 
gevolge van de relaxatie geleidelijk af gedurende de rustperi- 
ode, Dit stappenplan wordt net zolang herhaald tot een verlen- 
ging bereikt is van in totaal ongeveer 40 mm ( deze verlenging 
is een eerste schatting van de verlenging van de nek: geschat 
wordt dat bij maximale doorbuiging van de nek plaatselijk voor 
het rubber een verlengingsfactor gelijk aan twee (2) mag 
worden verwacht ) . Het verloop van verlenging en kracht als 
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functie van de tijd is te zien in figuur 3.4 . Doel van dit 
stappenplan is het mogelijke verwaarlozen van relaxatieëffec- 
ten door meetpunten te beschouwen na relaxeren, aan het eind 
van iedere stap. 

- 
tijd 

- 
tijd 

3.4 verlengings- en krachtverloop in de tijd 
bij de trekproef, in stappen uitgevoerd. 

Na herhaalde trekproeven met dit stappenplan, worden diverse 
proeven uitgevoerd, waarbij het proefstuk in een keer gerekt 
wordt. Dit vindt plaats bij verschillende verlengingssnelhe- 
den, om een eventueel snelheidseffect waar te kunnen nemen. 
Bekeken dient te worden of de snelheid wellicht een zodanige 
invloed heeft op het materiaalgedrag, dat zij niet ter zake 
doet. 

3 . 4  de drukproef 

Ook bij de drukproef wordt een proefstuk met een axiale kracht 
belast. Omdat de proefstukken een plat boven- en ondervlak 
hebben is de opstelling eenvoudig. Het te beproeven rubber zit 
tussen twee plaatjes aluminium ( zie figuur 3.3 ) en wordt op 
het ondervlak van de Zwick-treylank gezet. Op de bovenkant 
wordt een zuiver axiale kracht opgelegd die het proefstuk doet 
uitbollen. 
De verplaatsingsopnemer van de Zwick-trekbank meet de hoogte- 
verandering, hieruit is de indrukking te bepalen. De diameter- 
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verandering wordt, op één plek ( dit is mogelijk vanwege de 
symmetrie ) ,  gemeten met een Schaevitz-LVDT-opnemer ( Linear 
Variable Differential Transformer ) .  Deze opnemer bestaat uit 
een buitenmantel, waarin een spoel zit, en een bijpassende 
metalen kern. Door deze kern binnen de mantel te verschuiven, 
verandert de doorgegeven spanning en dat is een maat voor de 

De tech- 
nische gegevens van de Schaevitz-LVDT-opnemer staan in bijlage 
2. Om te weten welke spanning de Schaevitz-LVDT-opnemer bij 
welke verplaatsing uitvoert, dient de opnemer geijkt te wor- 
den. Daartoe wordt de kern, met in het verlengde een kunststof 
staaf, in de bovenste klem van de Zwick-trekbank geplaatst en 
de mantel in de onderste. Deze staaf kan niet van metaal zijn 
omdat dan de spoel in de mantel ontregeld wordt.De verplaat- 
sing van de kern wordt gemeten met de verplaatsingsopnemer van 
de trekbank. Het verloop van de spanning als functie van de 
verplaatsing is in f igr iur  3.5 weergegeven. 

verplaatsing van de kern ten opzichte v a n  de mantele 

V 

mm 

figuur 3.5 ijkfiguur van de Schaevitz-LVDT-opnemer 
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Uit de figuur kunnen we aflezen : 
1 mm = 2.88 V oftewel 
1 V = 0.35 mm 

Om de invloed van relaxatietijd en verlengingssnelheid te 
bekijken wordt ook de drukproef op verschillende manieren 

stappen met verschillende rusttijden. 
uitgevoerd- H i j  wordt in een keer uitgevoerd; maar ook in 

3.5 bepaling van de reksnelheid voor trek- en drukproef 

Nadat een eerste indruk verkregen is aangaande het materiaal- 
gedrag, moet gezocht worden naar reëlere waarden voor relaxa- 
tietijd en verlengingssnelheid. Bij de trekproeven is gebleken 
dat het rubber vrij veel en bovendien langdurig relaxeert. 
Daarbij heeft de dummy-nek tijdens een botssimulatie ook geen 
tijd 03 spznningen te relaxeren. De volgende trek- er, druk- 
proeven worden derhalve zonder relaxatie-intervallen uitge- 
voerd.Er moet echter nog een antwoord gezocht worden op vragen 
als Ithoe snel wordt het rubber uitgerekt?ll, Ilhoeveel uitrek- 
king en indrukking wordt waargenomen?I' enzovoorts. Eventuele 
antwoorden kunnen gevonden worden bij TNO in Delft. Daar 
werden, enkele jaren geleden reeds, zgn. calibratieproeven 
uitgevoerd op de gehele nek. Deze proeven zijn als volgt 
uitgevoerd: de nek wordt star verbonden aan een slinger, 
terwijl een houten blok als hoofd dienst doet. De slinger 
wordt van een bepaalde hoogte losgelaten, en botst in vertica- 
le stand tegen een kreukelzone-blok. De nek knikt door en met 
behulp van hoge-snelheidsfilms zijn reksnelheid en verlenging 
relatief eenvoudig te bepalen. Combinatie van lengteverschil- 
len en botstijden levert de reksnelheid; wanneer de referen- 
tielengte bekend wordt, is de verlenqingssnelheid eveneens 
bekend. Het principe van de calibratieproeven is weergegeven 
in figuur 3.6. 
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a) b) 

figuur 3.6 de calibratieproef 

Gegevens van TNO zijn te vinden in bijlage 3. Beslotem wordt 
te kiezen voor een reksnelheid van 5 s-’ en een maximale ver- 
lenging resp. indrukking van 50 % . 
Met deze waarden worden de trek- en drukproeven vervolgens 
uitgevoerd. 

3.6 controleberekeningen met Diana 

Voor de drukproef is een analytische beschouwing niet moge- 
lijk, omdat er geen uni-axiale spanningstoestand heerst. De 
vervormingen krijgen een complex 3D-karakter, vandaar dat dit 
met een eindig elementen pakket doorgerekend wordt. Het ge- 
bruikte pakket is in dit geval 88Diana8f. Dit programma is 
ontwikkeld door TNO en in gebruik sinds 1972. Het wordt toege- 
past voor het analyseren van de krachtsverdeling in, en het 
gedrag van constructies of onderdelen daarvan. Het is geba- 
seerd op de verplaatsingsmethode; vandaar de naam DIANA: 
DIsplacement method ANAlyser. 
De drukproef wordt beschouwd met gebruik van materiaalparame- 
ters, die verkregen zijn door het fitten van de experimentele 
trekproefcurves. 
Eerst echter wordt de trekproef doorgerekend om de numerieke 
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resultaten te vergelijken met de experimentele. Pas wanneer 
deze overeenkomen is het zinvol om de drukproef door te reke- 
nen. 
Voor verwerking met Diana dient van de proefstukken een mesh 
gemaakt te worden met elementverdeling en knooppunten. Met 
behulp van axi-symmetrische elementen kan het drukproef-proef- 
s t u k  vmr een kwart gemodelleerd worden, de trekproef is weer 
te geven met een half proefstuk en kubusvormige elementen. 
Voor de trekproef geldt: 
** achterzijde mesh : verplaatsing in drie richtingen gelijk 

nul 
: niets voorgeschreven 
: kracht x-richting voorgeschreven 
: niets voorgeschreven 

** onderzijde mesh 
** voorzijde mesh 
** bovenzijde mesh 

Voor de drukproef geldt: 
* linkerzijde mesh : verplaatsing in x-richting gelijk nul 
* onderzijde mesh : verplaatsing in x- en y-richting gelijk 

nul 
* rechterzijde mesh : niets voorgeschreven 
* bovenzijde mesh : verplaatsing y-richting voorgeschreven 
Een schets van de meshes is te zien in figuur 3 . 7 .  

I 

"i 

figuur 3 . 7  

a) -x b) 

weergave van de meshes 
.a mesh trekproef 
.b mesh drukproef 
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HOOFDSTUK 4 : RESULTATEN 

4.1 inleiding 

Ee r r s U l t u t e r ?  vu., UI beschreïer! priever? volgen in dit h^^fd- 
stuk. Na de afmetingen van de proefstukken wordt een beeld 
geschetst van de krachtsverlopen bij trek- en drukproef met 
relaxatievariatie en snelheidsverschillen. Vervolgens komen de 
proeven zonder relaxatie en met reële waarden voor de snelheid 
aan bod. Hierna worden de trekproefcurves gefit met de in 
hoofdstuk 2 vermelde constitutieve verbanden. Na bepaling van 
een geschikt materiaalmodel volgt tenslotte een controle met 
Diana. 

4.2 afmetingen 

De breedte en dikte van de trekproef-proefstukken zijn weer- 
gegeven in tabel 1 ( zie bijlage 4 ) .  Met de referentielengte 
wordt de ingespannen lengte bedoeld, ook die is vermeld in 
tabel 1. 
De afmetingen van de drukproef-proefstukken staan in tabel 2 
van bijlage 4. Hierbij dient opgemerkt te worden dat proefstuk 
2 een kleine afwijking vertoont ten opzichte van proefstuk 1: 
het onderste aluminium plaakje heeft een kleine uitwas in het 
rubber ( de afmetingen hiervan zijn: hoogte 3.10 mm , breedte 
12.40 mm , diepte f 4 mm ) .  In eerste instantie wordt aangeno- 
men dat de invloed van deze afwijking klein is. 

4.3 de trekproef 

Zoals in hoofdstuk 3 verteld, is onderzocht wat de invloed is 
van relaxatietijd en verlengingssnelheid. Het eerste experi- 
ment dat is uitgevoerd, bekijkt de invloed van de relaxatie- 
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tijd. Het resultaat is te zien in figuur 4.1. Vervolgens wordt 
de snelheidsafhankelijkeid bekeken. Dit is in figuur 4.2 te 
zien. 

relaxatietijden in minuten 

- ........... 6 ._ 3 4 5 - - -  O 

30 I 

40 c 
2 v 

ir" 
L 
o 
Y 

30 I 30 - 

20 - 

20 30 40 50 O 

verlenging {mm) 

figuur 4.1 trekproef met verschillende relaxatie- 
tijden ( snelheid = 80 mm/min ) 

snelheden in -/min 

.......... 12,5 425 --- 25 - - -  - 50 

7,5625 975 o, 125 
..- 

40 t 

10 20 30 40 58 o 

verlenging (mm) 

figuur 4.2 trekproef zonder relaxatie, met verschil- 
lende snelheden 
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Een combinatie van relaxatietijdvariatie en snelheidcverschil 
wordt getoond in figuur 4.3. 

relaxatietijd t in minuten (boven) 
reksnelheid in -/min (onder) 

1 ~ ~ ~ . - ~ ~ ~ ~ ~ '  5 5 1 .. - 0 --- -o - - -  
6,25 0,12 625 0,12 625 0,12 

40 

O 

figuur 4.3 

10 20 30 
verlenging (mm) 

40 50 

trekproef met een combinatie van snel- 
heidsverschil en relaxatietijdvariatie 

De relaxatietijd blijkt wel invloed op het krachtsverloop te 
hebben, maar de vraag rijst hoelang gerelaxeerd dient te 
worden om dit effect geheel te kunnen verwaarlozen. Uit proe- 
ven blijkt dat het rubber veel en bovendien zeer langdurig 
relaxeert. De spanningsafname verloopt na verloop van tijd 
weliswaar steeds langzamer, maar treedt nog steeds op. 
Het snelheidcverschil is niet groot. Wanneer de snelheid een 
factor 400 toeneemt neemt de kracht niet ook met een factor 
400 toe, maar slechts met een factor 1,75. Omdat niet te 
zeggen is wat de werkelijke botssnelheid is, wordt toch reke- 
ning gehouden met de snelheid. 
Combinatie van een hoge snelheid met relaxatie tegenover een 
lage snelheid met relaxatie geeft bijna geen verschillen meer 
t e  zien. 
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4 . 4  de drukproef 

Allereerst wordt een drukproef-proefstuk in één keer gestuikt. 
Daarbij wordt de benodigde kracht gemeten, evenals de radiale 
verplaatsing in het midden van het rubber, als functie van de 
-*a-- i ndwikki -.L.-&.* ng. neue =reef w ~ ~ ~ t  W i j  xv~er=&il1ende sn-,lhe&rfi 

herhaald. Steeds blijkt de uitbolling lineair te verlopen, 
volgens exact dezelfde lijn. De resultaten zijn te zien in de 
figuren 4 . 4  en 4.5. 
Vervolgens wordt de drukproef in stappen uitgevoerd, met 
verschillende relaxatietijden. Ook hier is de uitbolling 
lineair en volgens dezelfde lijn als zonder relaxatie (er is 
dus geen sprake van terugvering of iets dergelijks ) .  Het 
krachtsverloop is weergegeven in figuur 4 . 6 .  

- radiale 
verplaatsing 

3 

o 1 2 3 4 5 6 7 

indrukking hm1 

figuur 4 . 4  de radiale verplaatsing van het midden 
van het proefstuk als funktie van de 
indrukking 
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rekcnelheden in -/min 

1000 

800 

600 

400 

200 

O 

- 0,004767 - - - 0,011918 --- 0,047670 .......-.. O, 1 19 175 

I 

O 1 2 3 4 5 6 7 

indrukking (mm) 

figuur 4.5 drukproef zonder relaxatie, met verscA1- 
lende snelheden 

relaxatietijden in minuten 

o 1 2 3 4 5 6 

indrukking Imm) 

figuur 4.6 erukproef met verschillende relaxatie- 
tijden ( snelheid = 5 mm/min ) 

De krachten die nodig zijn om een proefstuk in te drukken zijn 
groter dan de krachten bij de trekproef. Verder valt te ver- 
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melden dat het rubber bij de drukproef dermate uitbolt dat het 
een deel van de aluminium schijfjes bedekt. Hier moet aan 
gedacht worden als de drukproef doorgerekend wordt met Diana: 
gebeurt iets dergelijks ook bij het eindige elementenpakket of 
wordt er daar uitgegaan van een plat blijvend boven- en onder- 
vlak? 

4.5 experimenten met de juiste parameters 

De snelheid die uit de proeven van TNO kwam ( zie 53.5 ) ,  kon 
niet gerealiseerd worden op de vvvertrouwde" trekbank. Een 
hydraulische trekbank moest in dit geval uitkomst bieden ( de 
gegevens staan vermeld in bijlage 2 ) e 

De trekproef wordt uitgevoerd met een inspanlengte van 40 mm, 
zodat een verlengingssnelbeid van Q-2 ni/s voorgeschreven 
wordt. De maximale verlenging die aldus bereikt wordt is 20 mm 
(50% verlenging en een reksnelheid van 5 s-', zie ook 
De resultaten van deze trekproef staan vermeld in figuur 4.7, 
de data zijn vermeld in tabel 3 van bijlage 4. Om de verschil- 
lende proefstukken met elkaar te kunnen vergelijken, is in 
deze figuur niet de kracht maar de spanning weergegeven. Ook 
wordt in plaats van de verlenging de relatieve lengteverande- 
ring gebruikt. In de twee voorgaande paragrafen was dit niet 
noodzakelijk omdat deze figuren slechts dienden om een indruk 
van het verloop te krijgen. Bovendien zijn a1 die proeven met 
één proefstuk uitgevoerd, zodat omrekenen van kracht naar 
spanning niet van belang is. 
De drukproef is met een snelheid van 0.1 m/s uitgevoerd, de 
indrukking is 10 mm ( dus ook hier een reksnelheid van 5 s-' en 
een maximale indrukking van 50% ) .  Aangezien de diameterveran- 
dering bij lagere snelheden zuiver lineair verloopt ( zie 
figuur 4.4 ) ,  wordt aangenomen dat dit ook zo is bij hogere 
snelheden. Derhalve wordt volstaan met het meten van de diame- 
ter in aanvangstoestand en in volledig gestulpte toestand. 
Hiertoe wordt ook besloten omdat de Schaevitz-LVDT-opnemer de 

3.5). 
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snelle vervormingen niet kan volgen. Resultaten van de druk- 
proef zijn te vinden in figuur 4.8 en in tabel 4 van bijlage 
4. 

1 

figuur 4.7 

1.15 1.30 
verlengingsfactor 

1 A5 

trekproef, uitgevoerd met reële waarden 
( reksnelh = 5 s - ' ,  rel.tijd = O min ) 

+ m f s t  1 A proefst 2 

6 

5 - 1  
t 

8 
4 

b 

figuur 4.8 drukproef, uitgevoerd met reële waarden 
( reksnelh = 5 s-I, rel.tijd = O min ) 
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Aanvankelijk was het de bedoeling de proeven ook bij een 
hogere snelheid ( trekproef: 0.6 m/s ) uit te voeren. Het is 
dan echter een groot probleem om aanloopversnellingen en 
trillingen te voorkomen. Vanwege de praktische problemen is 
besloten de proeven niet bij een hogere snelheid uit te voe- 
ren i 

4.6 curvefitten 

Op figuur 4 . 7  wordt een regressieprogramma losgelaten om de 
verschillende materiaalmodellen te fitten op de meetwaarden 
volgens de kleinste kwadraten methode. De curves zijn gefit op 
de experimentele c u r v e  d i e  ongeveer in het midden ligt van do 
andere experimentele curves. Als resultaat komt figuur 4.9 
naar voren. 

+ proefst 4 -t proefst 1 A proefst 2 0 proefst 3 
Haokean - - - Mooney - Rivlin 

2 

O 
I 

figuur 4.9 

1.15 1.30 
verlengingsfactor 

curve-fitten 
.a volgens Neo-Hookean 
.b volgens Mooney 
.c volgens Rivlin 

i .45 
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Voor de verkregen constanten uit de vergelijkingen voor de 
materiaalmodellen van hoofdstuk 2 geldt: 
Neo-Hookean : c1 = 1,875701 N/mm2 
Mooney : c1 = - 1,911850 N/mm2 

c2 = 4,975654 N/mm2 
R i v l  in : c1 -I r C , , u a u , o v  3 ~ 3 ~ 7 3 n  &?/E& 

c2 = 14,832060 N/m2 
c3 - - - 0,786722 N/m2 

Het blijkt dat het Rivlin-model het beste voldoet. Echter, om 
als model geldig te kunnen zijn, dient de potentiaal U een 
positief resultaat te geven voor de geldende vervormingen. 
Wanneer dat gecontroleerd wordt, blijkt dat deze potentiaal 
bij het Rivlin-model steeds negatief is. Zie bijlage 5. 
Het Mooney materiaalmodel geeft een voldoende resultaat, en 
ook de potentiaal is positief in het onderzochte verlengings- 
gebied. Om dit model te verifiëren, moeten controlebereke- 
ningen uitgevoerd worden met Diana. Dit pakket accepteert 
echter alleen positieve constanten. De drukproef kan derhalve 
niet doorgerekend worden met gebruik van het Mooney-materiaal- 
model. 
Wanneer gekeken wordt naar het Neo-Hookean materiaalmodel, 
worden relatieve afwijkingen ten opzichte van de experimentele 
data geconstateerd van maximaal 46% ( zie voor deze afwijkin- 
gen, ook die van de andere materiaalmodellen, tabel 5 van 
bijlage 4 9. Daar staat tegenover dat, naast h e t  feit dat deze 
potentiaal positief is, deze parameter in te voeren is in 
Diana. Derhalve worden de berekeningen met Diana uitgevoerd 
met behulp van de Neo-Hookean-constante. 

4.7 controleberekeningen met Diana 

Voor de sommen van Diana wordt gebruik gemaakt van het Neo- 
Hookean materiaalmodel. 
Allereerst wordt gekeken of het model enigszins klopt met 
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betrekking tot de trekproef. Wanneer dit het geval is, wordt 
de drukproef gecontroleerd. 

Bij Diana zijn een zogenaamde commando- en een data-file 
noodzakelijk om aan te geven met wat voor materiaal, welk 
soort elementen en hoe zo'n vervorming cq. belasting voorge- 
schreven dient te worden. 
De benodigde files voor de trekproef zijn weergegeven in 
bijlage 6 ( brick.com en brick.dat ) .  De resultaten, die Diana 
na ongeveer 7 uur rekenen geleverd heeft, zijn te zien in 
figuur 4.10 . Als een marge van 10% wordt geaccepteerd van de 
experimentele waarden ten opzichte van de berekeningen van 
Diana, blijkt dat het model redelijk goed voldoet. Er zijn wel 
afwijkingen waar te nemen, maar gezien de afwijking die het 
Neo-Hookean materiaalmodel heeft tem opzichte van de experi- 
mentele trekproef zijn de verschillen tussen experiment en 
Diana kleir? te noemen. 

+ Diana A exp 1 O exp 2 i- exp 3 A exp 4 

2 

i t 
i t  I 

a I I I 

1 .o0 1 .O7 1.14 121 128 1.35 

verlengingsfactor 

figuur 4.10 de trekproef gecontroleerd 
-de vertikale lijritjes geven de marge 
van 10% aan op de waarden die Diana 
berekend heeft. 

Omdat de trekproef een redelijk resultaat geeft, wordt vervol- 

27 

http://brick.com


gens een drukproef doorgerekend. De invoerfiles voor deze 
berekening staan eveneens in bijlage 6 en hebben de namen 
pil.com en pil.dat. Over dit sommetje heeft Diana ongeveer 36 
uur gedaan om het geheel door te rekenen en de resultaten 
staan in onderstaande tabel. De indrukking in millimeters is 
die van het gehele proefstuk, de radiale verplaatsing is die 
in het midden van het proefstuk en eveneens in millimeters. 

indrukking (mm) 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

radiale verpl (mm) 
experimenteel 

O 

0.42 

0.85 

1.27 

1.70 

2.12 

2.54 

2.97 

3.40 

3.82 

4.25 

radiale verpl (mm) 
met Diana 

O 

0.3662 

O. 7614 

1.1880 

1.6520 

2. i580 

2.7070 

3.2940 

3.9140 

4.5580 

5.2210 

De afwijking die te zien is, namelijk dat het eindige elemen- 
ten pakket een grotere uitholling te zien geeft dan de experi- 
menten, valt te verklaren uit het feit dat het rubber bij de 
experimenten het aluminium gedeeltelijk gaat overlappen ( zie 
hiervoor ook bladzijde 22, 5 4.4 ) .  Dit is bij Diana niet echt 
het geval. Bij een gelijk blijvend volume is het dus duidelijk 
dat de proefstukken bij Diana verder uit zullen bollen. De 
afwijking is niet dermate groot dat ze wijst op een niet 
voldoen van het materiaalmodel. 
Eet Reo-Hookean materiaalmodel zal Clar; ook gebmikt  k ~ n n e n  
worden in verdere berekeningen aan de HybridIII-nek. 
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HOOFDSTUK 5 : CONCLUSIES 

De conclusies die te trekken zijn hebben betrekking op het be- 
proefde materiaal en de drie materiaalmodellen. 

* Uit de resultaten van de trek- en drukproeven volgt dat het 
onderzochte rubber spanningsrelaxatie vertoont. 

* De snelheidsafhankelijkheid van het rubber is weliswaar niet 
groot, maar er wordt toch rekening mee gehouden om verrassin- 
gen te voorkomen. 

* De trekproeven worden gefit met behulp vam een kleinste kwa- 
dratenmethode. 

* Uit figuur 4 . 9  volgt dat het Rivlin materiaalmodel weliswaar 
het beste op de meetresultaten ligt, maar uitwerking levert 
dat de potentiaal bij dit model negatief is. Dit is fysisch 
niet mogelijk. 

* Figuur 4 . 9  laat zien dat het Mooney materiaalmodel goed 
voldoet. De potentiaal is positief, dus het model voldoet in 
principe wel. Echter, het blijkt dat dit model niet door te 
rekenen is met het eindige elementen pakket Diana vanwege de 
negatieve coëfficiënt. 

Je Het Neo-Hookean materiaalmodel voldoet maar matig, maar is 
wel in te voeren in het eindige elementen pakket. 

* Doorrekenen met Diana van het Neo-Hookean materiaalmodel 
levert een redelijk resultaat op. Er is geen reden om het Neo- 
Hookean materiaalmodel te verwerpen. 

* Rekenen aan een incompressibel niet-lineair materiaalmodel 
met een eindige elementen pakket als Diana leidt tot zeer 
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lange rekentijden. 

* Lokaal grote vervormingen, zoals de overlap bij de druk- 
proef, zijn niet of nauwelijks te modelleren. De elementen 
worden te zeer vervormd en dat is iets wat in een pakket als 
Diana niet realiseerbaar is. 

* Het constitutieve verband volgens Neo-Hookean is als volgt 
weer te geven: Voor de eerste Piola-Kirchhoff spanning in 

trekrichting geldt 1 P,(,,=1,87570l(X--) [N/rnm2] 
A2 
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bijlage 1 
uitwerkins materiaalmodellen: 

uitwerkins Neo-Hookean materiaalmodel: 

P,=2 poaX 

dus 

o=-pH+F. (2poa3) .Pc 

ET = -pX +2 poaB 

waardoor 

c~,,=-p+2p~ail~ 

Hieruit volgt: 

2 1  cJ,1=2Poa(A -3) 

oftewel 

PI1=2poa(A--) 1 
A2 

1 P,,=c, (A--) 
i l 2  
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uitwerkins Moonev materiaalmodel: 

P,=2 po [ a1 +b (JIE3-E) 3 

dus 

a=-pl!+F. (2p,[a7!+b(J,,l!-E) -~ 3 )  .IFc 

Q = -PI! +2 po ( a+bJ1, +Ib) iB-pobB2 
2 

waardoor 

oll=-p+po[2a+b(A2+ -2) ] A 2 - p o b A 4  x 

a,,=a3,=o=-p+pO[2a 1 +b(A+L- 2, 3 
x A2 x 

Hieruit volgt: 

a,,=2po[ (a-b) (A2-;) +b(A--) 1 3 
A2 

oftewel 

1 1 PI, =2 po (a-b) ( A -  - ) +2 pob (1-- ) 
A2 A3 

1 1 P,,=c, (A--) +c2(l--) 
a2 a 3  
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dus 

o=-@ +P. IP,. FC 

waardoor 

all=-p+po(~c+[2b-7c]~+[2a-2b+-c]~2+2c[~3-~4] 9 ) 
2 

-0 =O=-p+p0[-c-+(b--c) 3 1  11 -+(2a-2b+-c) 1 9 '+!C+(b--c) 7 A+-CA3] 1 
2 x 2  2 2 A3 A2 

0 2 2 -  33 

H i e r u i t  volgt: 

a I l = p o [  -2cA4+?cA3+ (2a-2b+%) A2+(b-?c) A-(2a-2b+%) 2 1  '- 
2 2 2 

11 1 3 1  (b--C) - --C- ] 
2 A2 2 1 3  

9 2 1  1 1  1 1 a l I = p o [  (2a-2b+:c) ( A  - ) +(b-?c) (A--)+-c(3[A3--]-4[k4--])] x 2 A2 A3 A2 

of tewel  

9 1 7 1 1  1 1 
Pl l=po[  (2a-2b+-c) (A--) +(b--c) (1--) +-c(3[A2--]-4[A3--])  3 

2 i12 2 A3 A4 a3 



bijlage 2 

technische qeqevens qebruikte apparatuur: 

* Zwick-trekbank 
-Gebruikt voor de trek- en drukproeven met relaxatie en lage 
snelheden. 

: 2000 Frn/EiE --.*4--1 A e.m-1 l3n; A 
i t t a A L i t t a L G  DALGLUGLU 

maximale trekkracht : 1000 N 
typenummer : 1434 

* Schaevitz-DC-LVDT (Linear Variable Differential Transformer) 
-Gebruikt voor het meten van de radiale verplaatsing bij de 
drukproef. 
model : 050 HR-DC nummer 2214 (WFW-nummer 2254) 

input : 24 V 
range : +0,050gg (dat is N +1,27 mm) 
gevoeligheid : 68,18 V/inch (dat is N 2,623 V/m) LET OP: 

dit zijn waarden volgens Schaevitz!! 
afmetingen : kern : 1= 0,811 N 20,3 mm 

d= 0,25" N 6,4 mm 
spoel : 1 = 66,OO mm 

di, = 7 , 5 5  mm 
duit= 20,75 mm 

* hydraulische trekbank 
-Gebruikt voor de proeven met reële waarden. 
maximale snelheid : 10 m/s 
maximale trekkracht : 20 kN 
typenummer : Zwick rel, 1852 

* gebruikte computerprogramma's: 
-Wordperfect, versie 5.1 : tekstverwerking 
-Slidewrite, versie 3.10 : figuren 
-Stata : curvefitten 
-Diana,versie 3.2  en versie 4 . 0  : controleberekeningen 

* voor Diana : Alliant Concentrix 5.5.02 
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bijlage 3 
qesevens van TNO-Delft, aanaaande de verlensinsssnelheid: 

Uit Delft zijn gegevens gekomen over de maximale vervormingen 
en de botsduur van een calibratieproef. Van dergelijke proeven 
zijn hoge-snelheidsfilms gemaakt en door die beeldje voor 
beeldje af te draaien is te bepalen wat begin- en eindsituatie 
van een botsing is. Combinatie met de botsduur levert dan de 
verlengingssnelheid. 
Dit proces is voor verschillende belastingssituaties herhaald, 
met verschillende snelheden van de slinger. De resultaten van 
die proeven zijn hieronder vermeld: 
opmerkinsen: 
1. IiawVV staat voor achterwaarts: 
2 . ~ ~ v w @ ~  staat voor voorwaarts ( het hoofd buigt als ket ware 
naar de borst ) :  

3. de snelheid van de slinger ( 2, 4 of 5 m/s 1 wordt geacht 
een afspiegeling te zijn van een botssnelheid. In hoeverre dit 
juist is valt moeilijk te achterhalen. De calibratieproef kent 
namelijk centrifugaalkrachten door het slingeridee. Een Ilech- 
tefV botsing kent voornamelijk translatiekrachten, zeker wan- 
neer er van uitgegaan kan worden dat het lichaam van een dummy 
recht blijft onder invloed van een veiligheidsgordel. 

Middeling over alle waarden in één richting ( dus voorwaarts 
Òf achterwaarts 1 en aan één kant ( dus aan de uitgetrokken òf 
de Ingedrukte kant 1 levert : 
vw-trek : reksnelheid = 5,47 /s  

vw-druk : reksnelheid = -3,82 /s 
aw-trek : reksnelheid = 4,66 /s 
aw-druk : reksnelheid = -3,88 /s  

Zodat VOOT de trektoestand in het algemeen qeldt een reksnel- 
heid van 5 /s. 
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snelheid 

2 m/s 

2 m/s 

2 m/s 

2 X/’S 

4 m/s 

4 m / s  

4 m/s 

4 m/s 

6 m/s 

6 m / s  

6 m/s 

5 m/s 

richting 
~~ ~ 

vw-trek 

vw-druk 

aw-trek 

..c .-A -1. Ir a w - u i  UA 

vw-trek 

vw-druk 

aw-trek 

aw-druk 

vw-trek 

vw-druk 

aw-trek 

aw-druk 

botsduur 
~~~ 

42 ms 

42 ms 

72 ms 

72 m” 

54 ms 

Lu= 

54 ms 

77 ms 

77 ms 

42 ms 

42 ms 

64 111s 

64 ms 

max ver1 

25,42 mm 

20,18 mm 

25,25 mm 

16,12 Ei, 

25,28 mm 

16,26 mm 

27,87 mm 

17,24 mm 

26,30 mm 

20,57 mm 

33,28 mm 

13,43 rnm 

max rek 

19,7 % 

- 7,o % 

15,O % 

-34  3 0 -=, 

18,7 % 

-23,7 % 

30,8 % 

-19,o % 

23,4 % 

-25,9 % 

56,3 % 

-36,7 % 

reksnelh 

4,61 /s 

-1,62 / S  

2,58 / s  

-3 ,3n /s 

3‘46 /s 

-4,38 / S  

3,98 /s 

-2,48 / S  

5,45 /s 

-6,32 / S  

8,78 /s 

-5,77 /s 

gegevens uit Delft (TNO).  
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bijlage 4 

proefstuknr. 

1 

2 

tabellen 

hoogte 
totaal 

' 35,7 nirri 

37,5 mm 

tabel 1 

tabel 2 

tabel 3 

tubel 4 

tabel 5 

: afmetingen proefstukken voor de trekproef 
: afmetingen proefstukken voor de drukproef 
: spanningen en verlenging bij de trekproef 
: cpr?r?irrgen en ver leng ing  b i j  de drukproef 
: afwijkingen van de curves ten opzichte van de 
experimentele waarde 

proef stuknr. 

1 
A 

2 

3 

4 

5 

lengte 

39,s mm 

4 0 , O  mm 

40,l mm 

40,O mm 

40,O mm 

breedte 

6,Q rilm 

6 , 5  mm 

5,9 mm 

5,6 mm 

6,l mm 

dikte 

1,98 m 

2,05 mm 

1,87 mm 

1,75 mm 

1,89 mm 

doorsnede 

11,82 m2 

13,39 mm2 

11,07 nun2 

9,85 mm2 

11/57 mm2 

tabel 1 afmetingen proefstukken voor de trekproef 

hoogte 

20,85 zin 419,55 m 2  

21,lO mm 23,5 mm 434,84 mm2 

tabel 2 afmetingen proefstukken voor de drukproef 
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I 2,25 

3,OO 

3,75 

4,50 

5,25 

6,OO 

6,75 

7,50 

8,25 

9,oo 
9,75 

10,50 

11,25 

12 , O 0  

12 , 75 
13,50 

14 , 25 
15,OO 

15,75 

16,50 

17 , 25 
18,OO 

18 , 75 
19,50 

tabel 3 

lambda 

1 

1 , 01875 
1,03750 

- 1 ; 05625 

1,07500 

1 , 09375 
1 , 11250 
1,13125 

1 , 15000 
1,16875 

1,18750 

1 , 20625 
1,22588 

1,24375 

1,26250 

1,28125 

1,30000 

1,31875 

1,33750 

1 , 35625 
1 , 37500 
1,39375 

1,41250 

1,43125 

1,45000 

1,46875 

1,48750 

O 

O, 2615 

O, 3885 

0 i 4856 

O, 5827 

O, 6723 

O, 7470 

O, 8143 

0,8740 

0,9263 

O, 9711 

1 , 0159 
1 , 0608 
1,1056 

1 , 1504 
1 , 1952 
1,2251 

1 , 2699 
1,3073 

1 , 3446 
1,3820 

1 , 4193 
1 , 4567 
1 , 4866 

... 

... 
o e i  

O 

O, 1897 

0,3636 

0,4833 

O, 6323 

O, 7385 

O, 8310 

o, 9101 
O, 9778 

1,0411 

1,0953 

1,1449 

1 , 1924 
1,2375 

1,2804 

1,3211 

1,3685 

1,4159 

1,4588 

1,5063 

1 , 5492 
1 , 5853 
1 , 6147 
1 , 6711 

... 

... 
1 0 0  

O 

O, 2274 

O, 3958 

0,5217 

O, 6333 

O, 7247 

O, 7978 

O, 8688 

O, 9297 

O, 9825 

1 , 0373 
1,0840 

1, 1266 

1,1571 

1 , 1997 
1,2322 

1,2647 

1,2993 

1,3316 

1,3662 

1,3966 

1 , 4271 
1,4616 

... 

... 

... 
e c e  

O 

o, 1919 
O, 3631 

0,5049 

O, 6311 

O, 7366 

O, 8265 

o, 9009 
O, 9700 

1 , 0254 
1 , 0755 
1,1205 

I, 1637 
1,2052 

1,2432 

1,2847 

1,3176 

1,3539 

1,3867 

1,4213 

1,4559 

1,4801 

1 , 5147 
1,5302 

... 

... 
e e e  

spanningen en verlenging b i j  c!e trekproef 
P, = eerste Piola-Kirchhoff voor proefstuk 1 
P2 = eerste Piola-Kirchhoff voor proefstuk 2 
P3 = eerste Piola-Kirchhoff voor proefstuk 3 
P, = eerste Piola-Kirchhoff voor proefstuk 4 
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indrukking 

(mm) 

O 

0,50 

1,oo 

î,5û 

2,OO 

2,50 

3,OO 

3,50 

4,OO 

4,50 

5 , O O  

5,50 

6,OO 

Q , 5 O  

7,OO 

7,50 

8,OO 

8,50 

9,oo 

9,50 

10,oo 

10,50 

11,oo 

11.50 

lambda 

1 

O, 97826 

O, 95652 

û , 93478 
O, 91304 

O, 89130 

O, 86957 

O, 84783 

O, 82609 

O ,  80435 

O, 78261 

O, 76087 

O, 73913 

O, 71739 

O, 69565 

O, 67391 

0,65217 

O, 63043 

O, 60870 

0,58696 

O ,  56522 

O, 54348 

O, 52174 

O ,  50000 

O 

O, 2866 

O, 5015 

o, 6926 
0,8239 

1 , 0150 
1,1583 

1,3135 

1,4568 

1,6001 

1,7672 

1,8867 

2 , 0538 
2 , 2091 
2 , 3762 
2 , 5673 
2 , 7464 
2 , 9613 
3 , 2121 
3 , 4629 
3 , 7972 
4 , 1912 
4 , 6808 

... 

O 

O, 2944 

O, 5519 

o, 7359 
O, 9084 

1,0924 

1,2234 

1,3913 

1,5178 

1 , 6788 
1,8398 

1 , 9778 
2 , 1387 
2 , 2767 
2 , 4492 
2 , 6332 
2 , 8056 
3 , 0586 
3 , 2771 
3 , 5645 
3 , 9210 
4 , 3464 
4 , 7144 

... 
tabel 4 spanningen en verlenging bij de drukproef 

P, = eerste Piola-Kirchhoff voor proefstuk 1 
P, = eerste Piola-Kirchhoff voor proefstuk 2 

41 



De nu volgende tabel geeft de afwijkingen weer van de gefitte 
punten voor de curves ten opzichte van de experimentele pun- 
ten. De punten zijn gefit op de gemiddelde waarden van alle 
experimentele waarden bij één bepaalde verlenging. Wanneer 
echter de absolute waarden van de experimentele punten klein 
zijn, is zelfs een kleine afwijking in absolute zin al een 
r e d e l i j k  g r o t e  afwi- jking in relatieve z i n .  

lambda 

1 

1 , 01875 
1 , 0375 
1,05625 

1,075 

1,09375 

1,1125 

1,13125 

1,15 

1 , 16875 
1 , 1875 
1,20625 

1,225 

1,24375 

1,2625 

1,28125 

1,30 

1,31875 

1,3375 

1,35625 

1,375 

1,39375 

1,4125 

1,43125 

&Y (mm) 
Hookean 

O 

O, 0883 

O ,  1596 

O ,  2049 

0,2378 

0,2530 

O ,  2553 

O ,  2447 

0,2312 

O ,  2063 

O ,  1782 

O ,  1470 

O ,  1159 

O,  0848 

O ,  0519 

O ,  0241 

-0, O109 

-0,0411 

-0,0735 

-0 , 1029 
-0,1311 
,A v f 1686 

-0 , 1946 
-0,2387 

O 

O, 0277 

O, 0502 

0,0572 

O , 0614 
O, 0564 

0,0485 

O ,  030% 

0,0187 

0,009 

-0,0146 

-0,0284 

-0 , 0376 
-0 , 0428 
-0 , 0460 
-0,0408 

-0 , 0396 
-0 , 030% 
-0 , 0216 
-0 , 0068 
0, 0113 

0,221 

O ,  0463 

0,0540 

O 

O ,  0038 

0,0109 

O ,  O099 

0,0120 

0,0097 

O, 0060 

-0 , 0007 
-0 , 0021 
-0 , O081 
-0 , 0116 
-0,0140 

-0 , 0129 
-0,0094 

-0 , 0063 
O ,  0024 

O, 0039 

O ,  0094 

O ,  0112 

O ,  0139 

0 , 0151 
0, 0039 

0,0005 

-0,0251 

%-afw 
Hookean 

O 

46,Ol 

43 , 95 
40,58 

37,68 

34 , 35 
30,89 

27,16 

23/84 

20,12 

16,57 

13 , 12 
9,96 

7,04 

4,17 

1 , 8 8  

- Of83 
- 3,04 
- 5130 
- 7,24 
- 9,OG 

-1 1 11, 39 

-12 , 85 
-15,60 

%-afw 
Mooney 

O 

14,43 

13 , 83 
11,33 

9,73 

7,66 

5,87 

3,42 

1,93 

0,09 

- 1,36 
- 2,53 
- 3,23 
- 3/55 
- 3,70 
- 3,123 
- 3101 
- 2,27 
- 1,56 
- Of48 

G,?8 

1,49 

3,06 

3,53 

%-afw 
Rivlin 

0 

1,98 

3,00 

1,96 

1,90 

1,32 

0,73 

- Q , O %  

- Of22 
- Of79 
- 1,08 
- 1,25 
- 1,11 
- Of78 
- 0,51 

0,19 

0,30 

0,69 

0,81 

0,98 

1, o4 

0,26 

0,03 

- 1,64 
tabel 5 afwijkingen van gefitte curves t.o.v. de experi- 

mentele curve 

42 



bijlage 5 
potentiaalverloDen materiaalmodellen 

Wanneer de verschillende materiaalmodellen gefit worden op de 
meetwaarden, levert dit constanten op. Deze zijn vermeld in 
5 4 . 6  op bladzijde 25. De aldus verkregen verbanden tussen de 
potentlaal en de verlengingsfactor worden bekeken op fysische 
geldigheid. Hieronder staan de verbanden weergegeven voor alle 
drie de modellen. Het blijkt dat het Rivlin model steeds nega- 
tief is, terwijl zowel het Mooney als het Neo-Hookean materi- 
aalmodel een positief resultaat geeft voor de in dit experi- 
ment geldende verlengingsgebied. 
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bijlage 6 
invoer-files voor de controleberekeninsen met Diana 

Voor invoer in Diana zijn twee soorten file noodzakelijk: een 
zgn. commando-file en en zgn. data-file. In de eerste wordt 
aangegeven wat precies berekend en uitgeprint dient te worden, 

z i e t  en waar het v a n  
gemaakt is. 
de +IrTppdp vertelt hoe het proefstuk p r u i t  

a. de trekproef 
BRICK. COM 

*f ilos 

*input 
*elasSe 

*eimat 

*loads 
*solve 
*nonlin 

initia xm=32OQOO 

store. f 

stiffn 

initia ms=400 mg=lQ 
ana1ys.i physic hyper 
ana1ys.i ge0met.t 
option tangen riks 

load(l):(l) 1.0 / 

end initia 
loadin 

end loadin 
select print steps 
nodes 22,24,29,31 / 

elemen 2 / ip=ï // 
displa total 
load residu 
load total 

end select print 
execut load (1) steps 
size 0.01 (100) / 
perfor newton regula mi=ïO 
norm refere energy 
norm check energy ep l. oe-6 
use physic geomet 
hyper 

end use 
print steps 0-100(10) / 

íms: max. stapaantal 

í 1 : casenummer 
1: aantal lineaire 
1.0: vermenisvuldisinq 

analysen 

Ivan deze wil ie iets 
weten 

lie wil de totale verx>l. 
de restspanninsen en de 
totale kracht weten 

ívoer uit in stappen,met 
stapsroote 0.01. en ge- 
bruik het volsende ite- 
ratieschema 

jseef elke 10 stappen 
een overzichtie 

end execut 
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*graphi 
model 
end model 
data nonlin 
elemen stress total .p 
nodes displa total 

end data 
plot 
charac si=3 

rnnilal 1 i=- 
I,.VUb& &&- 

--I ---I 3-L- 32 e i e m e r i  ucï ~ c ï .  I 

nodes data.d 
end plot 

end 
end 

BRICK. DAT 

'coordi' di=3 
1 O. Od-3 
2 o. Od-3 
3 O .  Od-3 
4 5.Od-3 
5 1O.Od-3 
6 1O.Od-3 
7 1O.Od-3 
8 5.Od-3 
9 O .  Od-3 
10 O.  Od-3 
11 1O.Od-3 
12 1O.Od-3 
13 O .  Od-3 
14 O .  Od-3 
15 O .  Od-3 
16 5.Od-3 
17 1O.Od-3 
18 1O.Od-3 
19 1O.Od-3 
20 5.Od-3 
21 15.Od-3 
22 20.0d-3 
23 2O.Od-3 
24 2O.Od-3 
25 15.Od-3 
26 20.0d-3 
27 28.OÜ-3 
28 15.Od-3 
29 2O.Od-3 
30 2O.Od-3 
31 20.0d-3 
32 15.Od-3 
Imateri I 

O .  Od-3 
o.  Od-3 
O. Od-3 
O. Od-3 
O. Od-3 
O. Od-3 
O .  Od-3 
O .  Od-3 
1.Od-3 
1.Od-3 
1.Od-3 
1.Od-3 
2.Od-3 
2.Od-3 
2.Od-3 
2.Od-3 
2.Od-3 
2.Od-3 
2.Od-3 
2.Od-3 
O. Od-3 
O .  Od-3 
O .  Od-3 
O .  Od-3 
O. Od-3 
1.Od-3 
i. 06-3 
2.Od-3 
2.Od-3 
2.Od-3 
2.Od-3 
2.Od-3 

tseef het volsende in 
een fisuur weer 

.123 

O .  Od-3 
3.m-3 
6.Od-3 
6.Od-3 
6.Od-3 
3.Od-3 
O .  Od-3 
O .  Od-3 
O .  Od-3 
6.Od-3 
6.Od-3 
O. Od-3 
O. Od-3 
3.Od-3 
6.Od-3 
6.Od-3 
6.Od-3 
3.Od-3 
O .  Od-3 
O .  Od-3 
6.Od-3 
6.Od-3 
3.Od-3 
O .  Od-3 
O.  Od-3 
6.Od-3 
O .  Od-3 
6.Od-3 
6.Od-3 
3.Od-3 
O .  Od-3 
O .  Od-3 
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1 rubber 
rubval 
compre 

bulk 
I geomet 
1 xaxis 
2 yaxis 
data I 

I 1 ngUuc 

'elemen' 
connectivity 
1 chx64 

2 chx64 

mooney 
0.937851d+6 O 
1 

100000 

1.0 
0.0 

3 

1 

7 

0.0 0.0 
1.0 0.0 

3 

{d.w.z lineair comx>res- 

{incompressibel: ld+6 
sibel 

{hoort b i i  element 
cfixas? 

29 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19 20 
6 5 21 22 23 24 25 12 11 25 26 19 18 17 28 

data 
/1,2 / 1 
'direct 
1 1.0 0 . 0  0.0 
2 0.0 1.0 0.0 
3 0.0 0 . 0  1.0 

/1,2,3,9,10,13,14,15 
suppor 

loads 
case 1 
nodal 
22 force 

I tyings 
23 t l  

1.0 
24 t 1  

1.0 
26 t l  

1.0 
27 t l  

1.0 
29 t l  

1.0 
31 t l  

1.0 
enü 
end 

1 18 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

30 31 32 

jbeide elementen zijn 
van materiaal 1: zie 
boven 

/ t 1 t 2 t 3 {deze punten liscsen dus 
vast in drie transla- 
tie-richtinsen 

{in een knooppunt. nl 22 
een kracht in l-rich- 
tins, van 18 N 

{de nu volsende knoop- 
punten zijn wat betreft 
hun translatie in de 
1-richtins qeliik aan 
die van knooppunt 22 
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b. de drukproef 

PIL. COM 

*f ilos 

*input 
* e l u s s o  

*elmat 

*loads 
*solve 
*streac 

initia xm=320000 ma=100000 

-La-^ c 
bLULe.I 

stiffn 

nodes displa reacti 
elemen stress.sp 

initia ms=800 mg=lO 
ana1ys.i physic hyper 
ana1ys.i ge0met.t 
option tangen riks 

load(l):(l) 1.0 / 

*nonlin 

end initia 
loadin 

end loadin 
select print steps 
nodes 52,62 / 
displa total 
load total 
load residu 

end select print 
execut load (1) steps 
size 0.002 (500) / 
perfor newton regula mi=lO 
norm refere energy 
norm check energy ep 1.0e-6 
use physic geomet 

end use 
print steps O-500(50) / 

end execut 
*graphi 
model 
end model 
data nonlin 

hyper 

elemen stress total .p .I23 
nodes displa total 

charac si=3 

end data 
plot 

model li=- 
elemen data. f 
nodes data.d 

end plot 
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end 
end 

PIL. DAT 

'coordi' di=2 
1 
-L 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
26 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

n.0 d-3 
i. 1652-3 
2.33 d-3 
3.495d-3 
4.66 d-3 
5.825d-3 
6.99 d-3 
8.155d-3 
9.32 d-3 
10.485d-3 
11.65 d-3 
0.0 d-3 
2.33 6-3 
4.66 d-3 
6.99 d-3 
9.32 Ca-3 
11.65 d-3 

0 . 0  d-3 
1.165d-3 
2.33 d-3 
3.495d-3 
4.66 d-3 
5.825d-3 
6.99 d-3 
8.155d-3 
9.32 d-3 
10.485d-3 
11.65 d-3 
0.0 d-3 
2.33 d-3 
4.66 d-3 
6.99 d-3 
9.32 d-3 
11.65 d-3 
0.0 d-3 
1.165d-3 
2.33 d-3 
3.495d-3 
4.66 d-3 
5.825d-3 
6.99 à-3 
8.155d-3 
9.32 d-3 
10.485d-3 
11.65 d-3 
0.0 d-3 
2.33 d-3 

'-0 d-3 

0.0 d-3 
0.0 d-3 
0.0 d-3 
0.0 d-3 
0.0 d-3 
0.0 d-3 
0.0 d-3 
0.0 d-3 
0.0 d-3 
1.75d-3 
1.75d-3 
1.75d-3 
1.75d-3 
i. 75d-3 
i. 75d-3 
3.5 d-3 
3.5 d-3 
3.5 d-3 
3.5 d-3 
3.5 d-3 
3.5 d-3 
3.5 d-3 
3.5 d-3 
3.5 d-3 
3.5 d-3 
3.5 d-3 
5.25d-3 
5.25d-3 
5.25d-3 
5.25d-3 
5.25d-3 
5.25d-3 
7 d-3 
7 d-3 
7 d-3 
7 d-3 
7 6-3 
7 d-3 
7 d-3 
7 d-3 
7 d-3 
7 d-3 
7 d-3 
8.75d-3 
8.75d-3 

n n a-9 u . u  u-> 
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48 4.66 d-3 8.75d-3 
49 6.99 d-3 8.75d-3 
50 9.32 d-3 8.75d-3 
51 11.65 d-3 8.75d-3 
52 0.0 d-3 10.5 d-3 
53 1.165d-3 10.5 d-3 
54 2.33 d-3 10.5 d-3 
55 3.495d-3 10.5 d-3 
56 4.66 d-3 10.5 d-3 

F ~ 9 ~ ; r - z  &". i n  6 d-2 
58 6.99 d-3 I U . 3  u 3 
59 8.155d-3 10.5 d-3 
60 9.32 d-3 10.5 d-3 
61 10.485d-3 10.5 d-3 
62 11.65 d-3 10.5 d-3 

J O V G , J U  E7 J I  

1 -  I= 2-9 

lmateri 
1 rubber mooney 

rubval 0.937851d+6 O 
compre 1 
bulk 100000 

geomet 
1 xaxis 1.0 0.0  0.0 
I data 
1 ngaus 3 3 
' elernen 
connectivity 
1 cq2Oa 1 2 3 13 20 19 18 12 
2 cq20a 3 4 5 14 22 21 20 13 
3 cq2Oa 5 6 7 15 24 23 22 14 
4 cq20a 7 8 9 16 26 25 24 15 
5 cq2Oa 9 10 11 17 28 27 26 16 
6 cq20a 18 19 20 30 37 36 35 29 
7 cq2Oa 20 21 22 31 39 38 37 30 
8 cq20a 22 23 24 32 41 40 39 31 
9 cq20a 24 25 26 33 43 42 41 32 
10 cq2Oa 26 27 28 34 45 44 43 33 
11 cq20a 35 36 37 47 54 53 52 46 
12 cq20a 37 38 39 48 56 55 54 47 
13 cq2Oa 39 40 41 49 58 57 56 48 
14 cq2Oa 41 42 43 50 60 59 58 49 
15 cq20a 43 44 45 51 62 61 60 50 
materi 
/1-15 / 1 
data 
/1-15 / 1 
'direct 
1 1.0 0.0 0.0 
2 0.0 1.0 0.0 

/1-11,52 / t 2 
/12,18,29,35,46,52 / t 1 

I loads I 
case 1 
deform 

suppor 

/1-11 / t 1 

52 t 2  -5.Od-3 
{een deformatie 
van knooppunt 52 
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in de 2-richtinq 
ter srootte -5 mm 

I tyings 
53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

end I 
enà 

t 2  
1.0 
t 2  
1.0 
t 2  
1.0 
L S  
1.0 
t 2  
1.0 
t 2  
1.0 
t 2  
1.0 
t 2  
1.0 
t 2  
1.0 
t 2  
1.0 

L 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

t 2  

t 2  

t 2  

t 2  

t 2  

t 2  

t 2  

t 2  

t 2  

t 2  

Er is gebruik gemaakt van twee soorten element: element chx64 
voor de trekproef en element cq2Oa voor de drukproef. Beide 
elementen zijn speciaal bedoeld voor berekeningen met rubber. 
Het eerste element is kubusvormig, het tweede is voor axisym- 
metrische situaties. 
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