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SAMENVATTING 

Doel van de stage is het bepalen van de materiaalparameters 
van een homogeen, geweven kunststof membraan door middel van 
een klassieke biaxiale trekproef. Daartoe is gebruik gemaakt 
van een in eigen beheer ontwikkelde en gebouwde trekbank. Om 
te bepalen hoe en vooral wat gemeten gaat worden zijn eerst 
een aantal simulaties uitgevoerd met het eindige elementen 
methode pakket DIANA. Het materiaal is daarbij gemodelleerd 
aïs lineair-elastisch orthotroop. De simulaties z i j n  riiet 
verschiiïenàe proë€stukvûrmen üitgevoeïd. Er io rooirul gekoke~i 
naar de gevolgen van de wijze van inklemmen van het proefstuk. 
Uiteindelijk is gekozen voor Itgeval 3 I t ,  waarbij echter wel een 
correctiefactor nodig is voor de inklemmingsverschijnselen. 
Deze correctiefactor (k=1,2) is gebruikt bij de verwerking van 
de meetresultaten. 

De metingen zijn uitgevoerd met de biaxiale trekbank, in 
combinatie met een digitaal beeldanalyse systeem zodat de 
rekken bepaald konden worden. Met behulp van de rekken, de 
bijbehorende krachten en de correctiefactor voor de inklemming 
zijn de materiaalparameters geschat. De berekende 
materiaalparameters wijken aanzienlijk af van de verwachte 
waarden. Nader onderzoek naar o.a. het gedrag van de trekbank 
lijkt daarom noodzakelijk. 
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- 1. INLEIDING 

1.1 Probleemstellinq 

Bij de bepaling van materiaalparameters gaat men in het 
algemeen uit van proefstukken met een eenvoudige vorm en een 
geschikte keuze van de belasting. Hierdoor is men meestal in 
staat om in ieder geval in een deel van het proefstuk een 
hcmogene rek- en spanninqsverdeling te veroorzaken. Door de 
gemeten rekken en spanningen te confronteren met een geschikt 
gekozen constitutief mödëi, worden de materiaal parameters 
bepaald. Indien deze werkwijze toegepast wordt bij 
composieten, kunnen er een aantal problemen optreden. Deze 
zijn o.a.: 
a) composieten hebben soms inhomogene eigenschappen, zodat 

het niet of nauwelijks lukt een homogene rek- en 
spanningsverdeling in het materiaal te verkrijgen; 
het maken van proefstukken met een gespecificeerde 
vormgeving, zonder de structuur (b.v. vezels in matrix) 
aan te tasten, is bijzonder moeilijk. 

b) 

Een alternatieve methode voor het schatten van 
materiaalparameters [Hendriks, 19901 is gebaseerd op de 
volgende elementen: 
a) 

b) (niet-lineaire) eindige elementen modellen; 
c) 

het gebruik van digitale beeldverwerking voor het meten 
van niet-homogene rekverdelingen; 

parameter schatting technieken uit de systeem 
identificatie. 

Met behulp van deze alternatieve methode zijn, ter 
verificatie, proeven gedaan aan een membraan met geweven en 
gekalanderde textuur. Ter vergelijking zijn met hetzelfde 
materiaal klassieke proeven uitgevoerd [Hendriks, 19901. Deze 
zijn echter alleen uniaxiaal gedaan. Klassieke biaxiale 
proeven ter verificatie van de alternatieve methode zijn nog 
niet uitgevoerd. 

1.2 Doel van de staqe 

Het doel van de staae is drie-ledia: 
het uitvoeren ;an een aantal Simulaties van een biaxiale 
trekproef aan een homogeen materiaal, om de invloed van 
inklemeffecten te onderzoeken. Dit gebeurt met behulp van 
het Eindige Elementen Methode-pakket DIANA; 
het opdoen van meetervaring met een in eigen beheer 
gebouwde biaxiale trekbank, in combinatie met een 
digitaal beeldanalyse systeem voor het meten van 
verplaatsingen, waarbij met name gekeken wordt naar het 
functioneren van de trekbank als meetinstrument; 
met behulp van de kennis van de simulaties en de opgedane 
meetervaringen, de materiaalparameters afschatten van een 
membraan met geweven en gekalanderde textuur, belast in 
een biaxiale trekproef. 
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1.3 Overzicht van het verslaq 

In hoofdstuk 2 worden enkele theoretische achtergronden 
omtrent anisotroop materiaal gedrag belicht. Hoofdstuk 3 gaat 
in op de computersimulatiec. In hoofdstuk 4 worden de 
experimenten met de biaxiale trekbank beschreven. De 
conclusies en aanbevelingen worden in hoofdstuk 5 vermeld. 
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- 2. BIAXIALE REK BIJ EEN LINEAIR-ELASTISCH ORTHOTROOP 
MATERIAAL 

Orthotroop materiaal gedrag houdt in dat er in een materieel 
punt drie, onderling loodrechte, spiegelsymmetrische vlakken 
zijn. De simulaties en metingen gaan uit van een vlak membraan 
(vlakspanningstoestand). Het membraanvlak is één van de 
sqieqe~~ymmetrievlakken. Indien een orthonormale basis 
{ e1,.e2! es} wordt gekozen met de basisvectoren iangs de 
sniilijnen van àe symmetriëviakken, UÛE wûïdt de r e l a t i e  
tussen rek en spanning gegeven door [Jones, 19751 

Waarin: 

I 

Figuur 2.1 

-vl 2El-1 
E2-l 
O 

O1 1 

O22 

O12 

= 

= 

komponenten van de lineair rek t.o.v. 
basis { S I ,  ë2, g 3 )  ; 
komponenten van de Cauchy spanningstensor 
t.o.v. dezelfde basis; 
elasticiteitsmodulus in de 1-, resp. 2- 
richting; 
dwarscontractie coëfficiënten; 

= glij dingsmodulus . 
De relatie (1) kan geïnverteerd worden tot: 

El V12E2 " I:::)= 1 * ( V21El E, O 

O12 1-v12v21 O O GI2 (1-12v21) 

VIZ/ E, = v21/ E, 

Op grond van symmetrie moet gelden: 

el 1 

e22 

el 2 

(3) 
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Uit (2) en (3) volgt dat er in feite vier onafhankelijke 
materiaalparameters zijn, namelijk E,, E,, v , ~  en G12. 

Het materiaal dat beproefd wordt is een homogeen, geweven 
kunststof membraan. De twee vezelrichtingen staan loodrecht op 
elkaar. Bij een 'ideale' biaxiale trekproef worden de randen 
van een rechthoekig proefstuk rechtgehouden en wordt het 
proefstuk in twee richtingen opgerekt (zie figuur 2.2). 

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L 

m b  II L 

11 /'voor deformatie 

7 $ n a  deformatie 
-_----  

I 
I 

I =+F1 
I 
I 
I - _ - - - - -  --J 

Figuur 2.2 
_ _ -  

Indien de materiaal symmetrie-assen overeenkomen met de 
belastingsrichtingingen, zijn e', en a2 hoofdrekrichtingen en 
zijn hoofdrekrichtingen, en hoofdspanningsrichtingen dezelfde. 
Formule (2) gaat dan over in: 

El V12E2 O (I::)= 1 * ( v2,E, E, O 

12 1-1 2v21 O O GI2 (l-v12v21 I l o  
( 4 )  

De drie onafhankelijke parameters die dan bepaald moeten 
worden zijn E!, E, - en v , ~ .  

Bij een ideale trekproef hebben we te maken met een homogene 
rek en dan ook een homogene spanningstoestand. Het probleem is 
dan statisch bepaald waardoor de spanning in het materiaal 
rechtstreeks uit het evenwicht volgt: 

o, = F1/ A, en a2 = F,/ A, 

waarbij A, de dwarsdoorsnede van het (vierkante) membraan is. 
Vanwege de kleine vervormingen kan A, constant verondersteld 
worden. De rekken e,, en ezi kunnen eveneens gemeten worden. 
Door verschillende belastmgsituaties te nemen, verkrijgt men 
meerdere stelsels vergelijkingen, waaruit de 
materiaalparameters bepaald kunnen worden. Eén meting geeft 
het volgende stelsel vergelijkingen: 
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(:;) = (::i O e22 c12 O e12 : ) (i“) (5) 

De spannings-rek relatie (5) kan herschreven worden tot: 
O 

e22 ( 7 )  

Indien vijf verschillende belastingsituaties worden opgelegd, 
resulteert dat in vijf sets van vergelijkingen, elk met de 
vorm van (5). Die vijf stelsel kunnen samengevoegd worden als 
ze in de vorm van relatie (7) geschreven worden ( de index 
rechts boven geeft het nummer van de meting weer): 

ell1 

ell11 

O 

O 

el 1” ~: O 

el 1 
O e,, e22: I 1  \ O 

e22I (4: )  Cl 2 

Relatiz ( 8 )  kan als valgt worden weergegeven: 

( 9 )  - o l - e c ,  
waarin de kolom de materiaalparameters bevat volgens (6). We 
gaan er vanuit dat g en g gemeten kunnen worden. Op basis van 
relatie ( 9 )  kan dan de kleinste kwadratenschatting berekend 
worden: 

(10) c = (e%)- I T  e29 
N 

De afleiding tot relatie (10) is beschreven in bijlage 1. 

Alle componenten van het rechterlid zijn bekend uit de 
metingen.De kolom is bepaald als de matrix regulier is. 
Met deze kleinste kwadratenschatting van zijn ook E,, E, en 
vI2 bepaald volgens ( 6 ) .  
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_. 3. NUMERIEKE SIMULATIES VAN DE BIAXIALE TREKPROEF 

- 3.1 Inleidinq 

De numerieke simulatie van de biaxiale trekproef is uitgevoerd 
om een indruk te krijgen van de inhomogeniteit van de rek- en 
spanningsverdeling bij de biaxiale trekproef. Deze 
i ~ h , ~ ~ ~ g e n i t e i t e n  zijn een gevolg van de inklemming van het 
proefstuk. De inhomogeniteit van üe rekveràeiing is v a n  bslâ ìq  
om de rekken in net midden v a n  het  prûefctUk ~ a ~ w k e ~ r i g  te 
kunnen meten. De inhomogeniteit van de spanningsverdeling is 
van belang om de belasting aan de randen van het proefstuk te 
relateren aan de spanningen in het midden van het proefstuk. 
Er is gezocht naar een correctiefactor voor de spanning en de 
invloed van de inklemming. Met de correctiefactor wordt 
bedoeld, de factor tussen de spanning zoals die in het midden 
van het proefstuk wordt berekend en de spanning die bepaald 
kan worden uit de resulterende trekkrachten aan de randen, 
gedeeld door de doorsnede van het proefstuk. De numerieke 
simulatie is uitgevoerd met het eindige elementen methode 
pakket DIANA [Borst, 19851. Gezien de symmetrie van de 
belastingsituatie is gekozen voor een simulatie met een kwart 
van het proefstuk, zie figuur 3.1. 

Figuur 3.1. Modellering van de biaxiale trekproef 

De afmetingen van het proefstuk zijn, gezien de afmetingen van 
de bekken van de biaxiale trekbank en eerdere metingen aan dit 
materiaal, gesteld op 1 * b * d = 13 * 13 * 0,25 mm. De 
volgende parameters, afkomstig uit [Hendriks, 19901, zijn 
gebruikt: 

E, = E, = 520 N/mm2; 

A, 
VI, = v,, = 0,21; 

= 13 * 0,25 = 3,25 mm2. 

Toepassing van deze gegevens in het in hoofdstuk 2 afgeleide 
model voor lineair-elastisch orthotroop materiaal gedrag 
(relatie 4 )  laat het volgende zien: 
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j 1:: 

In dit geval is C,, = C,, zodat het stelsel vergelijkingen uit 
(12) rechtstreeks opgelost kan worden, met als oplossingen: 

Substitutie van de waarden van oI1, oZ2, ell en e2, in (14), 
waarna C,, en C,, in (13) gesubstitueerd kunnen worden, geeft 
uiteindelijk de waarden voor E, en v,,. Dit kan echter alleen 
als e,, ongelijk is aan e,,. Als e,, gelijk is aan eZ2 kan alleen 
de term (l+vl,)E, berekend worden. Deze term is voor de exacte 
waarden : 

(i + v I 2 ) E l  = (1 + 0,21)*520 = 629,2 N / m 2 .  

Deze gegevens zullen in de volgende paragrafen gebruikt 
worden. Daar zullen verschillende simulaties uitgewerkt 
worden, waarbij steeds bepaalde aspecten veranderen, met als 
doel de werkelijke situatie zo goed mogelijk te simuleren en 
eventuele correctiefactoren te vinden voor de 
InkieiriHlinrsvercchijnselen. 

- 3.2 De invloed van de wijze van belasten (cfeval 1) 

De biaxiale trekbank, zoals deze gebruikt gaat worden bij de 
metingen, heeft klembekken die opgebouwd zijn uit bladveren 
welke naast elkaar liggen (zie ook hoofdstuk 4). Dit heeft tot 
gevolg dat er bij benadering een aantal puntlasten naast 
elkaar het proefstuk belasten, in plaats van een belasting die 
continu verdeeld is over de lengte en breedte van het 
proefstuk. 

Bij de modellering is uitgegaan van de vereenvoudiging zoals 
in figuur 3.1 is weergegeven. Als start is een 20 * 20 mesh 
gebruikt, opgebouwd met 4-knoops vlakspanningselementen. Het 
aantal knooppunten dat een verplaatsing opgelegd krijgt komt 
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overeen met het aantal bladveren van de klembekken van de 
trekbank. Eén en ander is schematisch weergegeven in figuur 
3.2. 

1 - - -  
- - -  - - 

u ,  I I - 1 -  1 -  I- - - - 
; I l l  

1 : ' I  I "  

l ; I  " I !  

i j ; ; _ _  j ; I, I, jTt---, ~ T E  eiement nummer 

ie I9 20 

Figuur 3.2. Modellering van de inklemming 
' 3 - - - - -  

Resultaten 

De opgelegde verplaatsingen in de 1- en 2-richtingen zijn 3 % 
van de lengte en van de breedte van het gemodelleerde deel van 
het proefstuk (6,5 mm), dus 0,195 mm. 

Uit de simulatie: 
De resulterende krachten : C F, = C F, = 28,49 N. 
In element #1 is de berekende rek: ell = e,, = 2,661 % f  en 
de berekende spanning: oI1 = o,, = 17/52 N/mm2. 

Vergelijking van deze waarden met de (exacte) waarden van de 
vorige paragraaf kan op twee manieren: 

A: 

B: 

gebruik makend van de verplaatsing van de bekken en 
de te berekenen spanning (op basis van de krachten); 
gebruik makend van de echte rek in het midden van 
het proefstuk (uit de simulatie) en de te berekenen 
spanning (op basis van de krachten). 

Uitwerking: 
(N.B. vanwege de symmetrie zijn de berekeningen voor de 1- en 
2- richting aan elkaar gelijk) 

A: oI1 = O,, = C F1/0,5*A, = 28/49 / 1,625 = 17,532 N / m 2  
ell = e,, = 0,03 
Substitutie in vergelijking (11) geeft (i + vI2)El = 
558,64. Exact geldt (1 + vl2)El = 629,2 (par. 3.1), 
dus de afwijking tussen de exacte en berekende 
waarde is 11 %. 

B: oll = 17,532 N/mm2 
ell = 0,02661 
Substitutie geeft (1 + vI2!E, = 629,81. De afwijking 
met de exacte waarde is hier dus 0,l %. 

De berekening volgens B laat een zeer kleine afwijking t.o.v. 
de exacte waarde zien, terwijl die volgens A een behoorlijke 
afwijking geeft. De berekening volgens B kan ook uitgevoerd 
worden met de meetgegevens, zoals deze met de biaxiale 
trekbank, gecombineerd met een digitaal beeld analyse systeem, 
verkregen worden. Daarmee wordt o.a. de werkelijke rek in het 
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midden van het proefstuk gemeten. 

E, (N/mm2) - 
,, VI2 

Een figuur met de hoofdrekken is weergegeven in bijlage I1 (de 
figuur voor de hoofdspanningen geeft een soortgelijk beeld). 
Voor het meten van de rekken is het van belang te weten hoe 
homogeen de rekverdeling is. De interpretatie van de figuur 
wordt bemoeilijkt door de verregaande symmetrie van het 
probleem. Als de hoofdrekken in beide richtingen gelijk zijn, 
zijn de hoofdrekrichtingen onbepaald. Hierdoor lijkt de 
rekverdeling inhomogener dan zij in werkelijkheid is. 

Methode A: Methode B: Exact 

e,, = 0,03 
e22 = 0,025 

472,l (9,2 %) 519,3 (0,l %) 520 

e,, = 0,0267 
e22 = 0,02208 

0,192 (8,6 %) 0,212 (1 %) 0,21 

öm tocn een eenduidig beeid vali de rekverdeling te verkrijgen, 
wordt de volgende verandering aangebracht bij de opgelegde 
verplaatsingen: 
- in de 1-richting blijft de verplaatsing 3 % van 6,5 nun, 

- in de 2-richting wordt de verplaatsing 2,5 % van 6,5 nun, 

(N.B. deze belastingsituatie wordt in het vervolg geval 1 
genoemd) e 

is 0,195 nun. 

is 0,1625 mm. 

Resultaten 

üit de simulatie: 
De resulterende krachten: C F, = 27/72 N en C F, = 24,51 
N. In element #1 zijn de berekende rekken : e,, = 2/67 % 
en e22 = 2,208 %, en de berekende spanningen : o,, = 17/05 
N/mm2 en 022 = 15/06 N/mm2 - 

Deze resultaten zijn verwerkt m.b.v. de relaties (14) en (13), 
waarbij weer onderscheid is gemaakt tussen methode A en B. De 
gevonden waarden voor E, en vI2 staan vermeld in tabel I. 

(N.B. In de berekeningen wordt hier, en in de volgende 
paragrafen, steeds uitgegaan van olj = C F, ./ 0,5*A0 en 022 = C 
F? / 0,5*A0. Dit is gedaan omdat bi] de metingen met de 
biaxiale trekbank wel de krachten gemeten kunnen worden, maar 
niet de spanning). 

Tabel I. De berekende E, en vI2 voor geval 1 
(tussen haakjes de afwijking t.o.v. de exacte 
waarde) 

De resultaten laten hier ook zien dat de resultaten van de 
berekening volgens B een zeer kleine afwijking hebben t.o.v. 
de exacte waarden, terwijl die volgens A een behoorlijke 
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afwijking geven. Een figuur met de hoofdrekken is weergegeven 
in bijlage I11 (de figuur voor de hoofdspanningen geeft een 
soortgelijk beeld). De figuur laat een groot homogeen 
rekgebied zien, met aan de randen de duidelijk zichtbare 
inklemmingsverschijnselen, welke echter vrij snel uitgedempt 
zijn. In de volgende paragraaf wordt de invloed van 
meshverfijning bepaald op de vorm en grootte van het gebied 
waar de rekken bij benadering homogeen zijn. Daarmee wordt ook 
een beter beeld van de inklemmingsverschijnselen verkregen. 

E, (N/mm2) 

3.3 Bepalins van de invloed van meshverfiinins (s eval 2) 

De resultaten van paragraaf 3.2 zijn verkregen met behulp van 
een 20 * 20 mesh ter nabootsing van een kwart van het 
proefstuk. De figuur met de hoofdrekken van geval 1 (bijlage 
III) laat de inklemmingsverschijnselen en het homogene 
rekgebied zien. Om de invloed van de meshverfijning te kunnen 
bepalen, wordt geval 1 nog een keer doorgerekend, maar nu met 
een 40 * 40 mesh. De belastingsituatie blijft verder 
ongewijzigd. In het vervolg zal dit geval 2 genoemd worden. 

Methode A:  Methode B: Exact 

ell = 0,03 ell = 0,02503 
e22 = 0,025 = 0,02062 

448,43 (13,8 %) 521,Ol (0,2 %) 520 

0,18 (14,3 %) 0,209 (0,5 % )  0,21 

Resultaten 

Uit de simulatie: 
De resulterende krachten: Z F, = 25/98 N en 2 F, = 22/90 N. 
In element #1 zijn de berekende rekken: ell = 2,503 % en 
e22 = 2,062 %, en de berekende spanningen: o,, = 15/97 
N/mm2 en oZ2 = 14/08 N/mm2. 

Deze resultaten zijn verwerkt met behulp van de relaties (14) 
en (13), waarbij weer onderscheid is gemaakt tussen methode A 
en B. De gevonden waarden voor E, en vI2 staan vermeld in tabel 
11. 

Ook hier geldt weer dat de resultaten van de berekening 
volgens B een zeer kleine afwijking hebben t.o.v. de exacte 
waarden, terwijl die volgens A een behoorlijke afwijking 
geven. Een figuur met de hoofdrekken is weergegeven in 
bijlage IV (de figuur voor de hoofdspanningen geeft een 

14 



soortgelijk beeld). Vergelijking van bijlage I11 met IV laat 
zien dat het globale beeld, voor wat betreft het homogene 
rekgebied en de inklemmingsverschijnselen, ongeveer aan elkaar 
gelijk is. Meshverfijning heeft nauwelijks invloed op de 
resultaten, dus in de volgende paragraaf wordt weer uitgegaan 
van een 20 * 20 mesh. In de volgende paragraaf wordt gekeken 
naar de invloed van de inklemming en de proefstukvorm op o.a. 
het homogene rekgebied. 

- 3 . 4  De invloed van de Droefstukvorm en àe inkiemmins isevai 3 
en 4 1  

In de simulaties is nog geen rekening gehouden met de 
inklemming van het proefstuk en, daarmee samenhangend, de vorm 
van het proefstuk. Deze paragraaf gaat daar nader op in. Gelet 
op de biaxiale trekbank waar de metingen op uitgevoerd worden, 
is gekozen voor een inklemming die een lengte heeft die een 
kwart is van de lengte van het proefstuk, dus 3,25 mm. Daarmee 
komen de totale afmetingen op 1 * b = 19,5 * 19,5 mm en A,, = 
19,5 * 0,25 = 4,875 mmz. Daartoe is een uitbreiding van de 
mesh toegepast tot een 30 * 30 mesh. Vanwege de bekvorm (zie 
hoofdstuk 4 voor de beschrijving van de meetopstelling) is 
gekozen voor twee proefstukvormen (zie figuur 3.3), welke 
geval 3 resp. geval 4 genoemd zullen worden. 

gevaí 3 

geval 3 geval 4 

@ ingeklemd deel van het proefstuk 
Figuur 3.3. De gekozen proefstukvormen 

Geval 3 gaat uit van een vierkante proefstukvorm, terwijl bij 
geval 4 de 'flappen' in de hoekpunten weggelaten zijn. De 
inklemming is gesimuleerd door de verplaatsing voor te 
schrijven over een rij knooppunten (zie figuur 3.4). 
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Figuur 3.4. Simulatie van de inklemming 

De knooppunten op de dikgetrokken lijnen krijgen allemaal de 
gewenste verplaatsing opgelegd, terwijl in de richting daar 
loodrecht op vrije beweging mogelijk is, ter simulatie van de 
bladveren. Voor het overige blijft het gelijk aan de simulatie 
bij geval 1. 

Resultaten 

Uit de simulatie: 
Geval 3: De resulterende krachten: C F, = 37,18 N en C F, = 

33/22 N. 
In element #1 zijn de berekende rekken: ell = 2,87 % 
en e22 = 2,38% en de berekende spanningen: = 18/33 
N/mmz en 02, = 16 I 21 N/mmz . 
De resulterende krachten zijn: C F, = 34/88 N en C F, 
= 31/38 N. 
In element #1 zijn de berekende rekken: el, = 2,86 % 
en = 2/36 % en de berekende spanningen: all  - 
18/25 N/mm2 en oz2 = 16,ll N/mm2 . 

Geval 4:  

- 

Deze resultaten zijn verwerkt met behulp van de relaties (14) 
en (13), waarbij weer onderscheid is gemaakt tussen meinoäe A 
en B. De gevonden waarden voor E, en vI2 staan vermeld in tabel 
111. 
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Tabel 111 De berekende E,, en vI2 voor geval 3 en 4 (tussen 
haakjes de afwijking t.o.v. de exacte waarde) 

geval 3 

E, (N/mmz) 

~ ~ ~~ 

Methode A: 

e,, = 0,03 
e2? = 0,025 

401,43 (22,8 % )  

Methode B: 

e,, = 0,0287 
e22 = 0,0238 

413,65 (20,5 %) 

Exact 

520 

j v12 

geval 4 

E, (N/mm2) 

v12 - 

el, = 0,0286 
e22 = 0,0236 

0,236 j12,4 % j  

Methode A:  

etl = 0,03 
e22 = 0,025 

363,3 (30,l % )  

0,265 (26,2 % )  

De afwijkingen ten opzichte van de exacte waarden zijn fors 
opgelopen voor zowel methode A als B. Een verklaring kan zijn 
dat de berekeningen volgens A en B ervan uitgaan dat de 
spanning in een doorsnede loodrecht op een trekrichting in de 
hele doorsnede constant is. In werkelijkheid zal het 
ingeklemde deel een kleinere spanning hebben dan het niet- 
ingeklemde deel (zie figuur 3.5) . 

i 

Methode B: Exact 

Geval 1 en 2 lieten een zeer klein verschil zien tussen de 
berekende spanningen in element #1 (uit de simulatie) en de 
spanningen berekend met behulp van de krachten aan de randen 
en de doorsnede van het proefstuk. Geval 3 en 4 laten wel een 
groot verschil zien, wat zich uit in de afwijkingen zoals ze 
in tabel 111 staan. Indien geval 3 en 4 nogmaals doorgerekend 
worden, nu alleen voor methode B, met de spanningen zoals deze 
met de simulatie in element #i berekend zijn, ontstaat tabel 
IV e 

Figuur 3.5. Schets van het werkelijk 
spanningsverloop in de doorsnede 
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geval 3 (Meth. B) geval 4 (Meth. B) Exact 

e,, = 0 ,0287  
eZ2 = 0 ,0238  

e,, = 0 ,0286  
e22 = 0 ,0236  

IE, (N/mmz) I 522 ,02  ( 0 , 4  % )  518,/2 (ô,2 %i 52û 
k 

2 0 ,207  ( 1 , 4  %) 0 , 2 1 2  (1,O %) 0 , 2 1  

Tabel V De correctiefactoren voor de 
inklemmingsverschijnselen 

' 

Spanningen in Spanningen = 

element #i CF / ( W ) A o  
(N/mm2 1 (N/mmZ 1 

geval 3 o,, = 1 8 , 3 3  o,, = 1 5 , 2 5 3  
= 1 6 , 2 1  022 = 1 3 , 6 2 9  

geval 4 o,, = 1 8 , 2 5  o,, = 1 4 / 3 1  
022 = 1 6 / 1 1  022 = 1 2 , 8 7 4  

De figuren met de hoofdrekken zijn weergegeven in bijlage V 
voor geval 3 en bijlage V I  voor geval 4 (de figuren van de 
hoofdspanningen vertonen een gelijksoortig beeld). Het 
homogene rekveld van geval 3 is bij benadering cirkelvormig en 
ongeveer gelijk aan dat van geval 4 .  
In de volgende paragraaf worden de conclusies weergegeven van 
dit hoofdstuk, waarbij tevens een aantal afspraken worden 
opgesteld die van belang zijn voor de metingen. 

Correc- 
tie- 
factor 

1 , 2 0  
1 / 1 9  

1 , 2 7 5  
1 , 2 5 1  

3.5 Conclusies 

Be resultaten van dit hoofdstuk zijn samengevat in figuur 3.6. 
De figuur geeft de berekende E-moduli weer van geval 1 tot en 
met 4, en de afwijkingen ten opzichte van de exacte E-modulus. 
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Figuur 3.6. Samenvatting van de resultaten van 
geval 1 tot en met geval 4 (voor wat betreft de 
E-modulus) . 

Geval 3 en 4 zijn twee maal weergegeven. Geval 3.1 en 4.1 zijn 
de resultaten uitgaande van de krachten en de dwarsdoorsnede, 
geval 3.2 en 4.2 uitgaande van de spanningen in element #1 
(uit de simulatie). 

conclusies: 

- 
- Geval 3 en 4 zijn door de beschouwing van de inklemming 

De resultaten laten een goede benadering van de exacte 
waarde zien, behalve geval 3.1 en 4.1; 

een betere simulatie van de werkelijkheid. Het gebruik 
van correctiefactoren wordt echter noodzakelijk. - Geval 3 is een goed model voor een proefstukvorm, door 
het homogene rekveld en de goed gedefinieerde vorm. Geval 
4 heeft namelijk het nadeel dat er extra hoeken in het 
proefstuk komen, die moeilijk te maken zijn. 
Bij de verwerking van de meetresultaten moet dan gebruik 
gemaakt worden van een correctiefactor k=1,2 voor de 
berekening van de spanningen, uitgaande van de gemeten 
krachten en de gehele dwarsdoorsnede van het proefstuk. 
Dus: o,, = k * (C F, , /Ao) .  
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_. 4. DE METINGEN 

4.1 De meetowtellinq 

De meetopstelling bestaat uit een, in eigen beheer gebouwde 
biaxiale trekbank, in combinatie met een digitaal beeldanalyse 
systeem voor het meten van de verplaatsingen. Het principe van 
een biaxiale trekproef is een proefstuk twee-dimensionaal op 
trek belastem, waarbij de zijäen recnt biijven ( z i e  fiyüür 
2 . 2 j .  De biaxiale trekbalik, zoals deze op de TUE is 
ontwikkeld, bereikt dit door het gebruik van bladveren in de 
klembekken, zie voor een detail figuur 4.1. 

-voor deformatie 
- - - - na deformatie 

Figuur 4.1. Detail van de inklemming 

De beide paren klemmen worden door een combinatie van een 
servomotor en een wormoverbrenging aangedreven, dus totaal 
twee aandrijvingen. De aansturing van de motoren gebeurt met 
behulp van een PC en een programma geschreven onder ASYST3. In 
het programma zitten o.a. opties voor treksnelheid, opgelegde 
verplaatsing, wisselende belastingen enz. In de houders van de 
klembekken zitten per paar klembekken, één krachtopnemer van 
het type EBM 6120.D1 (fabrikant: Brosa). Deze geven hun 
signaal af aan het eerder genoemde programma. Figuur 4.2 is 
een schematische weergave van de meetopsteiìing met Üe 
informatielijnen. 

. 

Figuur 4 . 2 .  Blokschema van de meetopstelling 

In essentie wordt een proefstuk een verplaatsing opgelegd 
(eventueel variërend in de tijd), waarbij de krachtopnemers de 
reactiekrachten registreren. De rekken in het proefstuk worden 
bepaald met behulp van een digitaal beeldanalyse systeem. 
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Daartoe worden reflecterende markeringen (doorsnede 0,5 mm) op 
het proefstuk geplakt (zie figuur 4.3), welke het licht van 
een aantal halogeenlampjes reflecteren, zodat de camera de 
relatieve verplaatsingen van de markeringen kan registreren. 

c> :markor 
klembek 

Figuur 4.3. De plaatsing van de markeringen 

Het analoge signaal van de camera wordt gedigitaliseerd en 
zodanig bewerkt dat ter plaatse van de middelste markering de 
rek bepaald kan worden aan de hand van de relatieve 

ten opzicht van de andere markeringen. 

De rek ter plaatse van de middelste markering en de 
geregistreerde krachten zijn de meetgegevens die nodig zijn om 
de materiaalparameters van het proefstuk te kunnen schatten. 

- 4.2 De werkwijze tiidens de metinsen 

De plaatsing van de markeringen (figuur 4.3) is gebaseerd op 
de resultaten van de simulatie van geval 3 (bijlage V). De 
figuur 
waarbij de rek bij benadering homogeen is. De verhoudingen van 
homogeen en inhomogeen rekgebied zijn toegepast op 
proefstukken en bepalend geweest voor de plaatsing 
markeringen. Figuur 4.4 laat de afmetingen van het 

van het rekveld laat een cirkelvormig gebied zien 

de 
van de 
proef stuk 

zien. 

1 I 
I 1 
I 

Figuur 4.4. De afmetingen van het proefstuk 

Door wijzigingen- i-pi -de p r a q m m a t u ~ n  -de trekbank zijn de 
afmetingen tussen de bekken 13,5 * 13,5 mm geworden. De 
simulaties zijn uitgevoerd met afmetingen 13 Je 13 mm. De 
lengte van de inklemming is 10,O mm (tijdens de simulaties is 
gekozen voor 3,25 mm) vanwege slip in de klemmen. Na 
inklemming van het proefstuk wordt de positie van de bekken zo 
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bijgeregeld, dat de krachten in de bekken (geregistreerd door 
de krachtopnemers) nul zijn. Vanwege de beperkte 
belastingopname van de krachtopnemers kunnen meestal alleen 
kleine verplaatsingen opgelegd worden. Voordat daadwerkelijk 
gemeten kan gaan worden moet eerst met een proefstuk een 
schatting gemaakt worden van de maximaal op te leggen 
verplaatsing, i.v.m. eventuele beschadiging van de 
krachtopnerners. 
De metingen bestaan uit een aantal belastingsituaties, welke 
per prriefstuk in volgorde worden verwisseld. De camera van het 
digitale beeldanalyse systeem registreert de positie van de 
markers steeüs Y û  seconäen na het opiegyeri van een i ì i z ~ w e  
belastingsituatie. 
De data van het digitale beeldanalyse systeem worden met 
behulp van een computerprogramma dat in eigen beheer is 
ontwikkeld verwerkt, zodanig dat de gezochte rekken van de 
middelste marker beschikbaar komen. Daarna worden deze 
gegevens, samen met de bijbehorende gegevens van de biaxiale 
trekbank (krachten en verplaatsingen), gebruikt ter 
afschatting van de materiaalparameters met behulp van de in 
hoofdstuk 2 afgeleide constitutieve relaties. 

4.3 De resultaten 

De volgende belastingsituaties zijn gebruikt, waarbij de 
werkelijke verplaatsingen van de bekken worden aangegeven ten 
opzichte van de beginstand (beginafstanden tussen de bekken 
circa 13,5 mm). 

I :  x = 0,12 mm en y = 0,12 mm 
I1 : x =  O mm en y = 0,12 mm 

IV : x = 0,6 mm en y = 0,12 mm 
v :  x = 0,12 mm en y = 0,6 mm 

111: x = 0,12 mm en y = omm 

De verplaatsingen worden per proefstuk in volgorde verwisseld. 
De resultaten worden in tabel VI weergegeven, waarbij de data 
van het digitale beeldanalyse systeem reeds verwerkt zijn tot 
de rek ter plaatse van de middelste marker. 
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Tabel VI Meetresultaten 

Meting Kracht (N) Spanning (N/mm’ ) rek (middelste 
marker? 
ell*lO- e,,* 1 Fl F2 O1 1 O22 

1.1 7/46 7/60 1,07 1,09 3 / 81163 3 30639 
1.11 -0,37 6,68 -0,05 0,96 O, 32163 4 42834 
1.11 6/71 -0,48 0,96 -0,07 3,86901 -0,61936 
,1.IV 3,37 7,18 0,48 1!03 1 92541 4 27508 

2.1 mislukt 
2.11 0,59 7,68 0,08 1/10 O f  23815 3 42474 
2.111 6/27 -0,58 0/90 -0,08 4 / 13714 -0 56727 
2.IV 2,74 7/57 0,39 1,08 2 42496 3 60817 
2.v 6,32 3,28 0,91 0,47 4 , 10217 1,18870 

3.1 7/53 7/57 1,08 1/08 3 , 61169 2 10494 
3.11 -0,87 6,55 -0,12 0,94 -0,19423 3,99253 
3.111 7/13 0,56 1/02 0,08 2,87861 -0,72326 
3.IV 3/58 6/86 0,51 0,98 1,12411 3,61248 
3.v 6,19 2/84 0‘89 0,41 3 20251 O, 78837 

Het afschatten van de gezochte materiaalparameters ebeurt met 

hoofdstuk 2), welke met de resultaten van elk afzonderlijk 
proefstuk wordt uitgevoerd. De berekende waarden van en de 
daaruit volgende waarden van E,, E,, vI2 en vZ1 (volgens relatie 
(6)), staan vermeld in tabel VII. 

behulp van de kleinste kwadratenschatting 2 = ‘i‘ gTo (zie 

208 / 96 
309 95 
7,23 

209 
32 O 

O, 023 
0,035 

Tabel VI1 Resultaten van de berekeningen met de 
meetresultaten. 

294 50 
267 , 61 
53 / 44 

284 
258 

O ,  199 
0,181 

I proefstuk 1 I proefstuk 2 I proefstuk 3 
I I 

I 
I 

254 38 
244 35 
11,38 

254 
244 

O, 047 
O f  045 
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- 4.4 Besgrekinq van de resultaten 

De materiaalparameters welke voor de simulatie zijn gebruikt 
zijn [Hendriks, 19901: 
E, = E, = 520 N/mm2; 
VI2 = v2, = 0,21. 

Vergelijkt men deze waarden met de resultaten van tabel VI1 
dan vallen een aantal dingen op: - De waarden van Ei en E2-van de metingen zijn gemiddeld 
ongeveer de helft van de bovenstaanäe waarden 
(respect ievei ij k 2 4 9 ii;mt2 ea 2 7 1 N/~m2 tegemver 53 9 

N / m 2  ) : 

lager dan de bovenstaande waarden, terwijl voor proefstuk 3 
de waarden van vI2 en v21 ongeveer gelijk zijn aan die van de 
simulatie. 

- De waarden van vI2 en v21 zijn voor proefstuk 1 en 2 veel 

De verklaring van deze verschillen kan uit de volgende punten 
bestaan: 
De gebruikte correctiefactor voor de inklemming (bepaald in 
hoofdstuk 3) is niet correct. De oorzaak daarvan kan liggen 
in de verschillen in afmetingen tussen de simulatie en de 
metingen. Het ingeklemde deel is in de trekbank 10 mm per 
bek, terwijl in de simulatie daarvoor 3,25 mm is genomen. 
Daarnaast is de afstand tussen de bekken anders geworden: 
In de klembekken kan slip optreden. Daarnaast wordt het 
ingeklemde deel van het proefstuk vervormd door de 
zaagtandvorm van de klembekken, zie figuur 4.5. 

Figuur 4.5. Dwarsdoorsnede van de klembekken 

Beide verschijnselen zijn niet gemodelleerd, wat weer een 
afwijking kan veroorzaken in de correctiefactor; 
De start van de metingen is steeds een spanningsloze 
situatie geweest. Nadat het proefstuk ingeklemd is, wordt 
met behulp van een handbediening de positie van de 
klembekken zo bijgeregeld, dat de reactiekrachten in de 
bekken nul zijn (dus een spanningsloze beginsituatie). Dit 
hoeft niet te betekenen dat het proefstuk volkomen vlak is 
ingespannen, wat weer allerlei afwijkingen geeft ten 
opzichte van de ideale biaxiale trekproef; 
De krachtopnemers in de bekken van de trekbank kunnen tot 
circa 10 N belast worden, Dit betekent voor het beproefde 
materiaal dat de optredende rekken zeer klein zijn. Dit kan 
weer problemen geven voor wat betreft de nauwkeurigheid van 
de resultaten; 
De proefstukken zijn op een aantal manieren belast (zie 
hoofdstuk 4.3). Daarbij is steeds direct naar de volgende 
belastingsituatie overgegaan, zonder bijvoorbeeld eerst naar 
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een spanningsloze toestand te gaan. Daar is voor gekozen 
vanwege de kleine rekken, maar het kan toch invloed gehad 
Rebben op de resultaten; 

de proefstukken (snijden uit een groot vel) kan invloed 
hebben op de structuur van het proefstuk en daardoor op de 
mechanische eigenschappen; 

gebruikt zijn, ofwel weinig metingen uitgevoerd zijn. 

- De afmetingen van de proefstukken zijn klein. Het maken van 

- Tot slot nog de opmerking dat maar weinig proefstukken 
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- 5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Uitgaande van de materiaalparameters E, en v,$ volgens 
[Hendriks, 19901, voldoen de resultaten van e simulaties aan 
de verwachtingen. Het gebruik van een correctiefactor voor de 
inklemmingsverschijnselen blijkt nodig te zijn. 
De resultaten uit de experimenten met de biaxiale trekbank 
blijken echter nogal af te wijken van de verwachtingen. De 
vertaals lag van simulaties naar experimenten lijkt niet goed 
te gaan. Nader onderzoek naar vooral äe 
inkïemmingsverscnijnseien is nodig. 
Dat onderzoek zal drie doelen moeten hebben, nl.: 

1) Verdere karakterisering van de trekbank, met name: - slip in de klemmen, - belastbaarheid van de krachtopnemers, i.v.m. een 
minimaal op te leggen verplaatsing en het eventueel 
toepassen van een voorspanning. 

2) Met de kennis van punt 1) nieuwe simulaties uitvoeren, 
waarbij vooral gelet moet worden op de eventuele 
modellering van slip, een juiste modellering van de 
inklemming (o.a. de breedte van de inklemming afstemmen 
op de meetsituatie) en eventueel een andere 
proefstukvorm. Het resultaat kan een correctiefactor 
zijn die een betere vertaalslag geeft tussen C F / A, en 
de werkelijke spanning. 
Nieuwe en uitgebreidere experimenten met de biaxiale 
trekbank op basis van de simulatie. 

3) 
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BIJLAGE 1: De afleiding van de kleinste kwadraten schatting 
van 

De spannings-rek relatie is in Hoofdstuk 2 geformuleerd als: 

e a = e c  
In de prak t i jk  zal nooit exact aan deze relatie voldaan 
worden. De residuen 

rv a = e C + x  
De kleinste kwadraten 
het minimaliseren van 

worden gedefinieerä voigens: 

oplossing voor C, wordt verkregen door 
het kriterium J: 

h 
Voor de kleinste kwadraten schatting 
is de gradiënt SJ/S(S) nul: 

welke J minimaliseert, 

GJ/S(C!) = [6J/6C, 6J/SC, SJ/6C3 . . . . . . 6J/6CpIT = O 

waarin de index de meetvector aangeeft. 
Na een aantal bewerkingen [J.P. Norton, 19861 wordt voor de 
gradiënt de volgende relatie verkregen: 

h 
De schatting 2 welke de gradiënt tot nul laat naderen wordt 
daardoor : 
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BIJLAGE I1 
(behorend bij hoofdstuk 3.21 

o o 



BIJLAGE 111 
(behorend bij hoofdstuk 3.2) 

I 
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BIJLAGE IV 
(behorend bij hoofdstuk 3.3) 
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BIJLAGE V 
(behorend bij hoofdstuk 3.4) 

. . . . . . .  . . , I ,  . . . . . . . . .  i , ,  . . . . . . .  I ,  “ * l  . . . . . . .  r r r x ,  

. . . . .  * ‘ d , l Z ,  
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BIJLAGE VI 
(behorend bij hoofds tuk 3,4 I 
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