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1 INLEIDING 

I I  ‘ I  

1.1 PROBLEEMOMSCHRIJVING 

Gevulde epoxy bestaat uit een aantal componenten. De 2 hoofdbestandelen zijn 

epoxyhars en viilrriiaaer (sirica=zand). Verder zit er silaan (OK de v-uYkxreis)? bat ais 

verbinding smiddel tussen de epoxyhars en het vulmiddel dient, en lossingsmiddel in 

epoxy. Afbeelding 1 laat een schematisch plaatje van (gevulde) epoxy zien. 

. . . . I . . . 

I I I I 1  
I I 

Afbeelding 1 Gevulde epoxy 
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In deze stage zijn de invloeden van de samenstelling van epoxy onderzocht door 

middel van karakterisatie. 

De karakterisatie is gedaan aan de hand van drie verschillende experimenten: 

1. Visualisatie (piston driven flow) 

2. Kiet ische k2mkterisPring (differefltial scan!lng calorimetry) 

3.  Rheologische karakterisering (dynamical mechanical thermal analysis) 

Epoxy is een thermoharder. Dit betekent dat epoxy bij oplopende temperatuur eerst 

zacht wordt, daarna door chemische reacties uithardt en in deze toestand blijft 

(vergelijk met een gekookt ei). Het uitharden wordt veroorzaakt door het feit dat de 

epoxyketens aan elkaar gaan klitten en er zo een onbeweeglijk geheel gevormd wordt. 

In eerder onderzoek van A.B. Spoelstra [3] is gekeken naar het gelpunt van epoxy 

(het gelpunt van een epoxy is het punt waarop de epoxy zo ver gereageerd heeft dat 

het niet meer stroomt). Het probleem dat in dit onderzoek tevoorschijn kwam was 

dat voor het theoretisch gelpunt van zuivere epoxyhars ~ 1 8 %  gevonden werd en 

voor het rheologisch (experimenteel) gelpunt van gevulde epoxy ~ 4 %  gold (de 

conversie a is de mate waarin een stof gereageerd heeft). De vraag die hier gesteld 

wordt is waardoor het theoretisch en rheologisch gelpunt van elkaar verschillen en 

welke invloed vulmiddel, silaan en lossingsmiddel op het gelpunt van epoxy hebben. 

Een verklaring zou kunnen zijn dat epoxyketens een netwerk tussen de vulkorrels 

vorrnen en dat hierdoor het geheel eerder “vastzitl’en dus eerder het gelpunt bereikt 

wordt dan in zuivere epoxyhars waar geen vulmiddel in zit. 

Er zijn 5 verschillende epoxy’s gekarakteriseerd (zie materiaalgegevens) en een aantal 

conclusies getrokken wat betreft de invloed van het weglaten van silaan, het weglaten 

van lossingsmiddel en minder vulmiddel. 
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1.2 MATERIAALGEGEVENS 

De materialen die onderzocht zijn: 

1. 

2 -A 

-B 

3 -A 

-B 

4 -A 

-B 

5 -A 

-B 

SER-241N: gevulde epoxy. Dit materiaal is door A.B. Spoelstra [3] in eerder 

onderzoek gekarakteriseerd. 

SER-4254: gevulde epoxy met carbon toevoeging (zwart)( = uitgangsmateriaal). 

Wordt gelijk verondersteld aan SER-241N. 

SER-4258: gevulde epoxy zonder carbon toevoeging (wit)( =uitgangsmateriaal). 

Wordt gelijk verondersteld aan SER-241N zonder pigment. 

SER-4255 : gevulde epoxy (zwart) zonder silaan. 

Gelijk aan SER-4254 zonder silaan. 

SER-4259: gevulde epoxy (wit) zonder silaan. 

Gelijk aan SER-4258 zonder silaan. 

SER-4256: gevulde epoxy (zwart) zonder lossingsmiddel. 

Gelijk aan SER-4254 zonder lossingsmiddel. 

SER-4260: gevulde epoxy (wit) zonder lossingsmiddel. 

Gelijk aan SER-4258 zonder lossingsmiddel. 

SER-4257: ongevulde epoxy (zwart). 

SER-4261 : ongevulde epoxy (wit). 

Vergelijk beide met SER-241N maar 73.91 % i.p.v.47.82% liquid (=epoxy- 

hars), dus minder vulmiddel. In dit verslag zal echter de term ongevuld 

gebruikt worden terwijl het eigenlijk minder gevuld zou moeten zijn. 
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2 VISUALISATIE 

2.1 PISTON DRIVEN FLOW 

Om de deformatiepatronen in de gebruikte epoxy experimenteel te visualiseren is 

g e b ï i i  gemaakt va:: de p i s t e ~  driven flow procf. ~ e t  kom erop neer dat her te 

onderzoeken materiaal in een cylinder, met een bepaalde wandtemperatuur Twand, 

tussen 2 (beweegbare) plunjers gestopt wordt. Na een bepaalde wachttijd td wordt de 

onderste plunjer over een bepaalde afstand omhoog geduwd en nadat het materiaal is 

uitgehard, kan bekeken worden hoe het stromingsprofiel er uitziet. 

In dit geval zijn de experimenten niet uitgevoerd door de (onderste) plunjer omhoog 

te bewegen (piston driven) en de cylinder stil te houden maar door de plunjers stil te 

h~ude:: eln, de cylinder omlaag te bewegen. Het effect op het stromingsprofiel van het 

materiaal zal in beide gevallen hetzelfde zijn. 

-- 



De proefopstellling die gebruikt is voor de visualisering van de piston driven flow is te 

zien in afbeelding 2. Tussen de twee plunjers worden 10 pillen met een diameter van 

16 mm en dikte 5 mm gestapeld. De pillen zijn gemaakt van het betreffende (epoxy) 

materiaal dat onderzocht wordt. 

Het materiaal wordt geleverd in korrelvorm en dient fijn gemalen te worden in een 

sûûi-t kûffiemden. Er diest echtzr ~p gekt te worden dat tijdens het malen de 

temperatuur niet te hoog wordt. De thermoharder gaat namelijk reageren boven een 

bepaalde temperatuur en aangezien dit de experimenten beïnvloeden kan, proberen 

we dit te voorkomen. Dit doen we door een aantal keren kort te malen met tussen- 

pauzen. Als de stof fijn genoeg is wordt het afgewogen (1.82 gram per pil) en geperst, 

met een druk van ongeveer 1.95*108 Pa, om pillen te verkrijgen met de gewenste 

hoogte (5 mm) en dichtheid (1.7 g/cm3). 

De epoxy die gebruikt wordt, korreltjes of pillen, wordt bewaard in een diepvries om 

reageren te voorkomen. Als we het willen gebruiken dienen we het materiaal 1 dag 

voor gebruik uit de diepvries te halen en op kamertemperatuur te laten komen 

zonder dat er lucht bijkomt, dit laatste om condensatie te voorkomen. Uit eerder 

onderzoek blijkt dat de betreffende epoxy op kamertemperatuur heel langzaam 

reageert. Na 5 dagen zijn de eigenschappen van de epoxy zodanig veranderd dat dit 

onze experimenten kan beïnvloeden. 

Kanttekening hierbij is dat de korreltjes die gebruikt worden in grote potten zitten 

waar telkens een bepaalde (kleine) hoeveelheid uitgehaald wordt (en verwerkt) nadat 

het 1 dag op kamertemperatuur is geweest. 

Aangezien de pot op deze manier na 5 keer langer dan 5 dagen op kamertempera- 

tuur geweest is zou dit de experimenten kunnen beïnvloeden! 

Het materiaal wordt geleverd in 2 variaties, namelijk met en zonder carbontoevoeging 

(respectievelijk zwart en wit). 

De 10 pillen, 5 witte en 5 zwarte, worden om en om gestapeld om de stroming in het 

materiaal goed te kunnen visualiseren. 
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De temperatuur van de cylinderwand kan ingesteld worden. Er zijn 2 cylinderhelften 

met elk 3 verwarmingselementen en 1 thermokoppel om de temperatuur te regelen. 

Opmerking hierbij is dat als we de temperatuur op de wand (in de cylinder) meten 

met een ander thermokoppel deze niet konstant en stabiel is. Bijv. als we 100°C 

instellen op beide helften dan is er een verschil tussen het midden en de uiteinde van 

de cylinder van ongeveer 10°C. De maximale temperatuur die in het midden gemeten 

wordt bedraagt dan ongeveer 104°C en de minimale temperatuur, aan de uiteinden, is 

ongeveer 95°C. Tussen beide helften kan er ook een klein verschil in temperatuur 

optreden (max 3°C). Dit verschil in temperatuur tussen beide helften kan asymmetrie 

in de proefstukjes veroorzaken en het experiment doen mislukken (enige mislukte 

proefstukjes in afbeelding 2). Vooral bij kritische experimenten waar het gelpunt, dit 

is het punt waarop de epoxy zo ver gereageerd heeft dat het niet meer stroomt, aan 

de wand net wel of net niet bereikt wordt. Er moet dus een vraagteken gezet worden 

bij de opgegeven temperatuur omdat in het gebied waar de pillen zitten (in het 

midden) de temperatuur iets hoger is dan de ingestelde waarde. 

t 
Afbeelding 3 Enige mislukte proefstukjes 

Nadat de temperatuur volgens de opwannapparatuur gestabiliseerd is op de ingestel- 

de waarde (wachttijd 30 minuten!), worden de pillen tussen de plunjers geklemd en 

wordt de afstand ingesteld waarover de cylinder bewogen dient te worden. 
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De twee cylinderhelften worden hierna om de pillen tegen elkaar geklemd en na een 

bepaalde wachttijd (td) wordt de cylinder naar beneden bewogen. Hierna wordt de 

temperatuur verhoogt tot ongeveer 175 "C om het materiaal 15 minuten uit te laten 

harden. 

Het proefstukje wordt dan 90" op de naad (die ontstaat op de plaats waar de 2 

cylinderhelften op elkaar gedrukt worden) doorgezaagd en geslepen. Aan de hand van 

het verkregen (halve) proefstukje kan er bekeken en verklaard worden wat er 

gebeurd is bij een bepaalde (konstante) temperatuur en wachttijd td. 

2.2 WESULTATEN 

2.2.1 RESULTATEN EPOXY 2 

De resultaten in afbeelding 4 hebben betrekking op gevulde epoxy (epoxy 2-A,B). De 

wandtemperatuur en de verplaatsingssnelheid van de cylinder is bij alle proeven gelijk 

namelijk 'ïwand=iû0 "c en v,,=2  mm/^. De wachttijd td is 180, 270 of 300 seconden en 

de verplaatsing van de cylinder varieert tussen 10 en 50 mm. 

Bij kleine verplaatsingen van de cylinder (10 en 20 mm) zien we een Pouseuille 

stromingsprofiel overheersen terwijl bij grotere verplaatsingen een fonteinstroming 

(bovenin) en een inverse fonteinstroming (onderin) te zien is. 

Er blijkt uit de plaatjes dat de epoxy onder deze omstandigheden nergens is uitgehard 

of dat het gelpunt niet bereikt is. Het eerste teken van uitharden is het no flow 

verschijnsel aan de wand van het proefstukjes en dit is nergens in afb. 4 te zien. 

Dit in tegenstelling tot de verwachting dat de epoxy gelijk zou zijn aan de epoxy die 

A.B. Spoelstra onderzocht heeft (epoxy 1). Bij de proefjes die zij gedaan heeft [3] 

blijkt dat proefje td=300 sec, x=10 mm en proefje td=270 sec, x=10 mm no flow aan 

de wand vertoont en dit wijst erop dat bij deze proefjes wel het gelpunt (aan de 

wand) bereikt is. 
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X 

180 

270 

3 0 0  

[ml: 10 2 o. 30 40 5 0  

T= 100°C 
vcijl= 2 m/s 

Afbeelding 4 Deformatiepatronen 
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De serie proeven die in afbeelding 5 staan zijn weer met de (oorspronkelijke) gevulde 

epoxy (2) uitgevoerd. De procesparameters zijn nu: 

1. Wandtemperatuur varieert tussen 80 en 135 "C 

2. Wachttijd varieert tussen 120 en 300 seconden 

3. VeFlaatcing Y*""'""' ~ 2 f i  c.yIb-&r is 20 m-m- 

4. Verplaatsingssnelheid van de cylinder is 2 mm/s 

Bij een langere wachttijd of een hogere temperatuur wordt de reactiegraad (conver- 

sie) groter. We zien dat "linksonder" het gelpunt niet bereikt is en dat "rechtsboven" 

het materiaal al volledig uitgehard is. 

Proefjes "rechtsboven" staan niet in de figuur maar aangezien dat de proefstukjes bij 

120 "C en hoger al bij een wachttijd van 180 seconden flink uitgehard zijn mag 

verondersteld worden dat bij langere wachttijden het materiaal verder gereageerd zal 

zijn en waarschijnlijk helemaal uitgehard is. 

Een vergelijking met dezelfde serie proeven van A.B. Spoelstra [3] bevestigt de trend 

uit de vorige serie proeven (afb. 4), namelijk dat epoxy 2 minder snel uithardt en dus 

iets later zijn gelpunt bereikt. Epoxy 2 blijft dus "langer" stromen dan epoxy 1. 

Aangezien proefjes met dezelfde procesparameters kwalitatief hetzelfde stromingspro- 

fie1 hadden kan geconcludeerd worden dat de reproduceerbaarheid van deze experi- 

menten goed is. 
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3 0 0  

210 

180 

12 o 

x= 20mm 
v . . =  2 -/s 

C l J l  

L 

T[OC]  : 80 90 100 110 115 120 13 O 13 5 

Afbeelding 5 Deformatiepatronen 
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2.2.2 VERGELIJKING EPOXY'S 

In afbeelding 6 zijn 3 afwijkende epoxy's getest onder de volgende omstandigheden: 

1. T,,, = 100 "C 
2. Cy!i;;derveri;!aatsiqg !=opt v21? 10 tet 50 mm 

3. 

4. De verplaatsingssnelheid van de cylinder is 2 mm/s 

De wachttijd is 300 seconden 

De gevulde epoxy zonder silaan (epoxy 3) en de gevulde epoxy zonder lossingsmid- 

del (epoxy 4) laten geen opmerkelijke verschillen zien ten opzichte van het oor- 

spronkelijk materiaal (epoxy 2). 

Aangezien de toevoeging van lossingsmiddel voor zich spreekt, is het niet interes- 

sant om met materiaal zonder lossingsmiddel te gaan werken. Na de betreffende 

proeven was de cylinder sterk vervuild en moeilijk schoon te maken. 

De ongevulde epoxy (epoxy 5) laat wel verschillen zien. Het stroomt namelijk beter 

dan de gevulde epoxy's. De reden hiervan zou kunnen zijn dat de ongevulde epoxy 

een lagere viscositeit heeft, en dus gemakkelijker stroomt, onder de gegeven 

omstandigheden. 

Over het gelpunt kan uit deze afbeelding weinig geconcludeerd worden omdat het 

in geen enkele epoxy (2, 3 , 4  en 5) bereikt is. 

-13- 



r [ m ] :  10 

GEVULDE EPOXY ZONDER SILAAN 

T= 100°C 
b= 300 sec 

20 30 40 50 

GEVULDE EPOXY ZONDER LOSSINGSMIDDEL 

100°C 
300 sec 

x[m]:  10 20 

x [m] :  10 20 

30 40 

ONGEWLDE EPOXY 

30 40 

50 

T= 
ta= 

100°C 
300 sec 

50 

Afbeelding 6 Vergelijking van de deformatiepatronen van 
verschillende epoxy's 
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2.2.3 NO FLOW 

Om het beginstadium van het uitharden van de gevulde epoxy (2), het no flow 

verschijnsel beneden aan de wand van het proefstukje, te visualiseren zijn er 

proeven gedaan onder de volgende omstandigheden: 

_T 7 * nn 1 .  

2. 

wachttijd t, = NU sec en de wanûteiììpcïatiifiï (iets) h û p  dm 109 "C. 

Wandtemperatuur Twand = 100 "C en de wachttijd (iets) groter dan 300 sec. 

De resultaten van deze proeven staan in afbeelding 7. Er dient opgemerkt te 

worden dat de proefstukjes niet 90" gedraaid op de naad zijn doorgezaagd maar op 

de naad. Dit is gedaan omdat in het betreffende (kritische) gebied de epoxy erg 

gevoelig bleek te zijn voor de verschillen in de wandtemperatuur zodat de proef- 

stukjes die wel 90" gedraaid op de naad waren doorgezaagd asymmetrisch waren. 

De proeven laten zien dat de kritische situatie waar voor het eerst no flow aan de 

wand te zien is onder de volgende omstandigheden optreedt: 

1. 

2. 

Twmd = 100 "C en wachttijd td = 330 sec 

Twand = 101 "C en wachttijd td = 300 sec 

Ter vergelijking hebben we deze 2 "kritische" proefjes ook uitgevoerd met de 

gevulde epoxy zonder silaan (epoxy 3) en de ongevulde epoxy (5).  Uit afbeelding 7 

blijkt dat er weliswaar in sommige gevallen het begin van no flow te zien is maar 

lang niet zo veel als bij de gevulde epoxy (2). Ondanks het gebrek aan zekerheid 

omtrent de waarde van de opgegeven temperatuur zou er (voorzichtig) geconclu- 

deerd kunnen worden dat het gelpoint van de gevulde epoxy zonder silaan en de 

ongevulde epoxy (iets) later bereikt wordt. Dit zou de verklaring van het verschil 

tussen het theoretische en het rheologische gelpunt, die in de inleiding naar voren 

kwam, ondersteunen. Silaan stimuleert de hechting tussen vulmiddel en epoxy, en 

hoe meer vulmiddel des te meer wisselwerking tussen vulmiddel en epoxy. 
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t 

T 

[SI  

405 

360  

GEVULDE EPOXY ZONDER SILAAN 

ONGEVULDE EPOXY 

3 3 0  

? GEVULDE EPOXY + 

3 0 0  

COC1 

t,= 3 3 0 s  
T= 100°C 

t,= 3 0 0 s  n ~ 

T= 101OC 

Afbeelding 7 No flow verschijnsel 
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3 KINETISCHE KARAKTERISERING 

3.1 DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY 

Het Differential Scanning Calometry apparazt, afgekort DSC, is een instrument die 

de cyanite meet die vïijkoïïìt ûf apgemmen v~ordt tijdens een reactie. br geldt dzit 

de vrijgekomen of opgenomen warmte, afhankelijk van het feit of de reactie 

respectievelijk exotherm of endotherm is, gelijk is aan de reactiewarmte en er 

wordt aangenomen dat deze reactiewarmte evenredig is aan de mate waarin een 

stof gereageerd heeft. De totale warmte die opgenomen wordt of vrijkomt wordt 

gelijkgesteld aan een volledige reactie (conversie 100%) en als er x% van de totale 

warmte vrijgekomedopgenomen is dan is de conversie a =x% . 

- 

In de literatuur is gebleken dat reacties van thermoharders met het model van 

Kamal en Sourour [4] beschreven kunnen worden. De volgende vergelijking van de 

reactiesnelheid is hier van toepassing: 

In deze vergelijking stellen n en m de reactieorde voor. 

De konstanten KI en K, zijn afhankelijk van de temperatuur en worden door 

middel van de Arrhenius vergelijking beschreven: 

-AEl  
(-1 RT KI = k,e 7 

-AE2 
(-1 RT K2 = k2e 

Met k, en k2 subexponentiële factoren, AE, en AE, activeringsenergieën, R de 

gasconstante en T de temperatuur in Kelvin. 
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De onbekenden uit deze vergelijkingen (k,, k2, n, my AEl en A b )  kunnen met 

behulp van de resultaten van de DSC experimenten en een iteratief fit algoritme 

bepaald worden. 

In de DSC zitten twee kleine oventjes waarin in elk een klein pannetje, inhoud 10 

of 25 microliter, gestopt wordt. In het ene pannetje wordt het te onderzoeken 

materiaal verwarmd en het andere pannetje, dat als referentie dient, is leeg. 

De twee pannetjes worden gelijkmatig van Tbegin naar Teind verwarmd met een 

gekozen opwarmsnelheid (5 "C/min, 10 "C/min enz). Het verschil van de opgeno- 

meníafgegeven warmte tussen de twee pannetjes is de opgenomeníafgegeven 

reactiewarmte. 

De DSC experimenten zijn uitgevoerd op de Perkin-Elmer DSC-7 en het apparaat 

is voor elke proef opnieuw gecalibreerd. De temperatuur en enthalpie rond 150°C 

is gecalibreerd met behulp van Indium dat zijn smeltpunt heeft op 156.60 "C. 

Om de hogere temperaturen te calibreren is zink gebruikt met een smelttempera- 

tuur van 419.47 "C . Omdat ons werkgebied om de epoxy te testen van 50 "C tot 

250 "C ligt is bij het merendeel van de metingen met alleen de eerste calibratie 

(Indium) voldaan. 

Opmerking bij de Indium calibratie is dat de smelttemperatuur wel eenduidig 

bepaald is door de calibratie maar dat de reactie-enthalpie die vrijkomt/opgeno- 

men wordt afhankelijk is van een interval dat gekozen wordt en dus niet eenduidig 

bepaald is en dus ook niet geheel betrouwbaar is. 
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3.2 RESULTATEN 

Afbeelding 8 laat het conversie- en reactiesnelheidsverloop tegen de temperatuur 

zien van de gevulde epoxy 2-A (zwart). De proeven zijn uitgevoerd met opwarm- 

snelheden 5, 10, 20, 30 en 40 "C/min en er is te zien dat de reactie bij grotere 

opwarmsnelheden ook bij hogere temperaturen verloopt. De verklaring is dat bij 

een hogere opwarmsnelheid de reaktie in de tijd sneller verloopt maar, door de 

snellere temperatuurstijging, op de temperatuurschaal gezien de reaktie achterloopt 

op de lagere opwarmsnelheid. 

-7-1 .......... _. .......................... 

................. 

..................... i . j  ........................... i .......................... 

100 120 140 160 180 200 270 
Temperatuur in graden C 

......................... 

100 120 140 160 180 200 220 
Temperatuur in graden C 

Afbeelding 8 Opwarmsnelheid vlnr. 5, 10, 20, 30 en 40 OC/min 
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De kinetische parameters uit vergelijking (1) en (2) zijn door middel van een Matlab 

fit programma gevonden en hebben voor de gevulde epoxy SER-4254 (2-A) de 

(gemiddelde) waarden in tabel 1. 

De warmte die vrijkomt tijdens deze exotherme reactie is ook met een Matlab 

programma bepaald en ligt in de buurt van 56 J/g. Zie bijlage voor Matlab uitvoer 

vûûï de veïszhi:leïìde û~flamsiìe!hezdzn 2fzofideïIijk. 

II 11 AE, = 89.7kJ/mol I A& = 57.9k~/moï 

I) 11 n = 1.19 I m = 0.64 

k, = 8.7*107s-' k2 = 3.1*105s-' k, = 8.7*107s-' 

Tabel 2 Kinetische parameters epoxy 1 

k2 = 3.1*105s-' 

AE, = 89.7 kJ/mol 

n = 1.19 

Als we de kinetische parameters van epoxy 1 vergelijken met die in eerder onderzoek 

gevonden zijn [3] voor epoxy 2 zien we dat er wezenlijke verschillen zijn tussen deze. 

Ook de waarde van de reactie-enthalpie ligt voor epoxy 1 iets hoger deze is namelijk 

60 Jlg. 

A& = 57.9 kJ/mol 

m = 0.64 

In afbeelding 9 is het verschil van dezelfde epoxy (2) met en zonder carbontoevoeging 

(zwart en wit) te zien. De verschillen blijken niet noemenswaardig te zijn en het 

maakt dus niet zoveel uit of de epoxy met of zonder pigment onderzocht wordt. 

k, = 6.84*107s-' 

AEl = 102 kJ/mol 

n = 1.09 
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k2 = 1.60*107 s-' 

A& = 72.4 kJ/mol 

m = 0.45 
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Resultaten van DSC experimenten met ongevulde epoxy (5) zijn niet voorhanden we- 

gens het gebrek aan hoge druk pannetjes. Metingen met de overige (gevulde) epoxy's 

staan in afbeelding 10 en afbeelding 11 laten de verschillen tussen epoxy 1-4 zien. Er 

is een vergelijking gemaakt met 2 verschillende opwarmsnelheden, 10 "Urnin (afbeel- 

ding 10) en 40 "C/min (afbeelding 11). 

Uit het conversie- en reactiesnelheidsverloop (tegen de temperatuur) zijn er weinig 

verschillen te halen en er kan aangenomen worden dat het reactieverloop van de 

gevulde epoxy's nagenoeg hetzelfde zijn. 

Er dient opgemerkt te worden dat de conditie van epoxy 1 niet optimaal was en dat 

daardoor dat deze curves niet zo glad zijn als bij de andere epoxy's. 
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4 RHEOLOGISCHE KARAKTERISERING 

4.1 DYNAMICAL MECHANICAL THERMAL ANALYSIS 

De Dynamical Mechanical Thermal Analysis (DMTA) wordt gebruilt om de dynzmi- 

sche viscositeit (experimenteel) ie bepalen. Eï is gsbmik gemaakt van de Rheome- 

tries Mechanical Spectrometer (RDS 11). In dit apparaat wordt een platte pil epoxy 

tussen 2 evenwijdige vlakke platen, met dezelfde diameter als de pil (25 mm), gelegd. 

De platen worden hierna (met een lichte druk) op de pil gedrukt. 

Daarna omsluit een oven het geheel en verwarmt de oven het geheel met een 

bepaalde opwarmsnelheid. Ondertussen maken de platen een oscillerende rotatie ten 

opzichte van elkaar met een frequentie o in rad/s en een afschuifhoek yo in %. 

Er kunnen tijdens de proef verschillende grootheden gemeten worden. 

De grootheid waarin wij geïnteresseerd zijn is de dynamische viscositeit q* in Pa.s. 

q* is op zijn beurt afhankelijk van de opslagmodulus q’ en van de verliesmodulus q ”  

(vergelijk met respectievelijk veer en demper) op de volgende manier: 

De pillen die op deze manier getest worden hebben een diameter van 25 mm en een 

dichtheid 1.7 g/cm3. Om de gewenste pillen te verkrijgen is de druk waarmee de 

pillen geperst worden ongeveer 2*106 Pa. De hoeveelheid epoxy per pil is 1.2 gram. 

De hoogte van de gevulde epoxypillen is ongeveer 1.36 mm terwijl de hoogte van de 

ongevulde epoxypillen ongeveer 1.6 mm is (afwijkende dichtheid). 
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4.2 RESULTATEN 

De algemene tendens van de dynamische viscositeit van epoxy bij oplopende tempera- 

tuur is dat eerst de dynamische viscositeit daalt tot een minimum en daarna weer 

stijgt (door de uithardingsreactie) tot het materiaal helemaal is uitgehard waarna de 

dynamische viscositeit constant blijft. 

De belangrijkste informatie die we uit de grafieken halen is: 

1. 

2. Bij welke temperatuur wordt het minimum bereikt 

3. 

4. Vergelijking tussen grafieken onderling 

Hoe groot is de minimale dynamische viscositeit in het minimum 

Hoe groot is de dynamische viscositeit aan het eind 

Procesparameters die invloed uitoefenen zijn: 

1. Opwarmsnelheid 

2. 

3. Soort epoxy 

De grootte van de effektieve afschuifsnelheid ay, 

In afbeelding 12 zien we de invloed van de grootte van de hoek waarover we afschui- 

ven. De frequentie o is in beide proeven 100 rad/s en de opwarmsnelheid (rate) in 

beide gevallen 5 "C/min, de afschuifhoek yo in de bovenste curve van beide epoxy's is 

0.25 % en in de onderste curve van beide epoxy's is deze 1 % . 
Voor zowel de (gevulde) epoxy 2 als de (gevulde) epoxy 1 is de invloed van een 

variatie in de grootte van de afschuifhoek goed te zien. Bij een grotere afschuifhoek 

en gelijke frequentie, dus een grotere effektieve afschuifsnelheid, bereikt de viscosi- 

teitscurve een lager minimum. 

Als we de gevulde epoxy's met elkaar vergelijken zien we dat epoxy 2, over het 

algemeen, op het hele traject een lagere dynamische viscositeit heeft. Er kan ook 

opgemerkt worden dat de grafiek van epoxy 1 een mooie parabolische vorm heeft 

terwijl die van epoxy 2 een knik in zijn minimum heeft. 
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Afbeelding 12 Afschuifhoek in bovenste grafieken 
van epoxy 1 en 2 is 0.25%. De andere 
grafieken hebben een afschuifhoek 1%. 

In afbeelding 13 vergelijken we alle epoxy's met elkaar. 

De frequentie (100 rad/s) en de afschuifhoek (0.25 %), dus de effektieve afschuifsnel- 

heid ay, = 25, is in alle proeven van beide figuren gelijk. 

De opwarmsnelheid in de figuur boven is 5 "C/min, in de figuur beneden is de 

opwarmsnelheid 20 "C/min. 

Verschillen tussen beide figuren zijn dat bij de grote opwarmsnelheid het minimum 

ongeveer 50 "C later bereikt wordt, en dat dit minimum 10 keer zo klein is dan bij 

opwarmsnelheid 5 "C/min. 

Dat het minimum 50 "C later bereikt wordt betekent ook dat de reactie ongeveer 

50 "C later begint, de uithardingsreactie begint namelijk iets voor het minimum. Dit is 

opmerkelijk omdat bij de DSC experimenten het verschil in het begin van de reactie 

ongeveer 20 "C bedroeg. 
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Als we de epoxy's met elkaar vergelijken zien we dat de ongevulde epoxy (5 )  veruit 

de laagste viscositeit bezit over het hele traject behalve bij rate 5 "C/min heeft de 

ongevulde epoxy (5 )  aan het begin en aan het einde van de proef een hogere 

dynamische viscositeit. De dynamische viscositeit van de gevulde epoxy's liggen bij 

elkaar in de buurt met uitzondering van epoxy 1 die een iets hoger viscositeits 

minimum heeft. 

Afoeeiding i 4  laat de i ~ k d  van de effetiwe zfschsifsce!heid zien. 

De effektieve afschuifsnelheid varieert tussen 0.25 en 100 rad/s. Uit de plaatjes kan 

geconcludeerd worden dat hoe groter de effektieve afschuifsnelheid des te lager de 

dynamische viscositeit is. Dit verschijnsel wordt ook shearthinning genoemd. 

Als we gevulde epoxy 2 vergelijken met ongevulde epoxy 5 zijn er 3 verschillen: 

1. 

2. 

3. 

De ongevulde epoxy is niet zo gevoelig in het minimum voor variatie van de 

effektieve afschuifsnelheid 

De paraboolvorm van de ongevulde epoxy is wijder 

De dynamische viscositeit van de ongevulde epoxy is lager in het minimum en 

hoger aan het einde van de uithardingsreactie 

(GcvuIde) epoxy 2-B (5 C h i n )  - -  - 
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5 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 

5.1 CONCLUSIES 

In dit rapport is getracht door middel van 3 verschillende experimenten gevulde en 

ongevulde epoxy's te karakteriseren en te vergelijken. Eerst zullen de resultaten van 

alle experimenten afzonderlijk en tenslotte aiie resuitaten samen geëvalueerd worden. 

5.1.1 PISTON DRIVEN FLOW 

Uit de stromingsprofielen van de proefstukjes kunnen een aantal (voorzichtige) 

conclusies getrokken worden: 

- Epoxy 2 heeft niet dezelfde (stromings-) eigenschappen als epoxy 1. 

Dit werd wel verondersteld maar epoxy 2 bereikt zijn gelpoint "later" dan epoxy 1. 

No flow (aan de wand) treedt, bij epoxy 2, voor het eerst op bij een wandtem- 

peratuur tuur die 1 "C hoger is of bij een wachttijd die 30 sec langer is dan bij 

epoxy 1. Epoxy 2 is ook minder snel volledig uitgehard in vergelijking met epoxy 1. 

- De gevulde epoxy zonder silaan, epoxy 3, laat ten opzichte van epoxy 2 kleine 

verschillen zien die erop kunnen wijzen dat het gelpunt (iets) "later" bereikt wordt. 

- De gevulde epoxy zonder lossingsmiddel, epoxy 4, heeft ook ongeveer hetzelfde 

stromingsgedrag als epoxy 2. Het weglaten van het lossingsmiddel heeft echter 

als nadeel dat de cylinder stukken moeilijker schoon te maken is. 

- Uit experimenten met ongevulde epoxy (3, is gebleken dat epoxy 5 gemakkelijker 

stroomt dan de gevulde epoxy's.Dit zou kunnen betekenen dat epoxy 5 een lagere 

viscositeit heeft. Het gelpunt van epoxy 5 ligt (iets) "later" dan dat van epoxy 2 maar 

er zijn niet voldoende proefresultaten beschikbaar om deze conclusie als betrouw- 

baar te beschouwen. 
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- De temperatuurbeheersing van de piston driven flow proefopstelling laat soms te 

wensen over, vooral in de buurt van het "kritische" gebied waar het gelpunt net 

bereikt wordt, getuige de mislukte proefstukjes. 

5.1.2 DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY 

Uit de resultaten en plaatjes van de DSC metirigen kan het volgende geconcludeerd 

wordca: 

- Epoxy 1, 2, 3 en 4 laten minieme verschillen ten opzichte van elkaar zien wat betreft 

het conversie en het reactiesnelheidsverloop . 

- De invloed van de carbontoevoeging (pigment) heeft weinig invloed op het reactie 

verloop. Het maakt dus niet uit of de proeven met (dezelfde) epoxy met of zonder 

rarbofititoe.Jitoegir,g tlitgevoerd worden. 

- De kinetische parameters van epoxy 1 en epoxy 2 verschillen van elkaar. De 

reactie-enthalpie van epoxy 1 ligt hoger dan die van epoxy 2. 

5.1.3 DYNAMICAL MECHANICAL THERMAL ANALYSIS 

Conclusies uit de DMTA experimenten: 

- De dynamische viscositeit daalt als de effektieve afschuifsnelheid toeneemt 

(shearthinning) . 

- Gevulde epoxy 2 , 3  en 4 hebben allen een iets lagere dynamische viscositeit dan 

epoxy 1. 

- De ongevulde epoxy (5) heeft over het algemeen een lagere viscositeit dan de 

gevulde epoxy s. 
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- Epoxy 5 is niet zo gevoelig voor shearthinning in het minimum als epoxy 2. 

- De dynamische viscositeit van de ongevulde epoxy (5)  aan het einde van de proef 

(als de epoxy uitgereageerd is), bij een opwarmsnelheid 5 "C/min, is hoger dan die 

van de gevulde epoxy's. 

- He: begi;; va;; de viithaïdingsïeactie, gelegen (iets) voor het mirLmmì va;; de 

paraboolvorm, is (verassend) sterk afhankelijk van de opwarmsnelheid. Het 

temperatuurverschil tussen het begin van de reactie bij een opwarmsnelheid van 

5 en 20 "C/min bedraagt ongeveer 55 "C. 

5.1.4 ALGEMENE CONCLUSIES 

- De ongevuide epoxy (Sj heeft lagere dynamische viscositeit dan de gevulde epoxy's 

en stroomt dus "gemakkelijker". Het gelpunt kan iets "later" liggen dan dat van 

epoxy 2. 

- Epoxy 2 blijkt andere eigenschappen te hebben dan epoxy 1. Het gelpunt 

van epoxy 2 ligt iets "later" en de dynamische viscositeit van epoxy 2 is iets lager. 

- De resultaten van DMTA en DSC proeven spreken elkaar tegen wat betreft het 

begin van de reactie bij een opwarmsnelheid van 20 "C/min. Bij DSC metingen ligt 

begint de reactie bij 120 "C en bij de DMTA proeven ligt het begin van de reactie 

in de buurt van 155 "C! 

- De invloed van het weglaten van silaan uit epoxy 2 is klein. Het gelpunt kan iets 

"later" liggen dan dat van epoxy 2. 

- De invloed van het weglaten van lossingsmiddel uit epoxy 2 is ook miniem met als 

bijkomend nadeel dat de er meer epoxyvervuiling achterblijft in vergelijking 

met de andere epoxy's. 
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5.2 AANBEVELINGEN 

- DSC metingen verrichten met ongevulde epoxy (5)  met hoge druk pannetjes. 

- Meer piston driven flow proeven doen met de ongevulde epoxy (5) en epoxy zonder 

silaan (epüxy 3j urn het gelpünt beter te visualiseren. 

- Controleren of de temperatuur van de cylinderwand overeenstemt met de ingestelde 

temperatuur. 

- Betere temperatuurbeheersing van de cylinderwand. 

- Onderzoeken wat de praktische voordelen zijn van de positieve resultaten die voor 

(ongevulde) epoxy 5 gevonden zijn. 

- Uitzoeken waar het aan ligt dat DSC en DMTA metingen niet met elkaar overeen- 

stemmen wat het begin van de reactie betreft bij een opwarmsnelheid van 

20 "C/min. 

- Onderzoeken wat de kleine verschillen van epoxy 2 en 3 ten opzichte van epoxy 1 

voor gevolgen hebben. 
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BIJLAGE 

Opwarmsnelheid k ,  AEI n kz AE2 

["Chin] [ s  'I [kJ/mol] 1-1 1s 'I [kJ/- 

De waarden die met behulp van het Matlab fitprogramma voor de afzonderlijke 

opwarmsnelheden voor epoxy 2-A (SER-4254) berekent zijn (nauwkeurigheid 1E4). 
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