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Technology Assessment 

In het kader van het afstudeeronderzoek Technische Natuurkunde aan de Technische 
Universiteit in Eindhoven (TU/e) is het in dit verslag gepresenteerde onderzoek 
"Brekende dunne lijmlagen; theorie en praktijk" uitgevoerd bij Océ-Technologies 
B.V. in Venlo. In Venlo is de Research & Development afdeling van Océ 
geconcentreerd. Dit onderzoek is uitgevoerd bij de afdeling Analysis & Measurement 
wat een ondersteunende afdeling binnen de Research & Development afdeling van 
Océ is. 

Bij Océ wordt gebruik gemaakt van systemen met daarin dunne lijmlaagverbindingen. 
Onder een dunne lijmlaag verstaan we een lijmlaag waarbij de mechanische 
eigenschappen mede bepaald worden door de lijmlaagdikte. Het ontbreekt Océ nog 
aan inzicht in het gedrag van dusdanige systemen. Voor het optimaal construeren van 
dergelijke verbindingen is dan ook inzicht nodig in de factoren die bepalend zijn voor 
het mechanisch gedrag en veranderingen hierin als functie van de tijd, temperatuur en 
het milieu. Er is dan ook vraag naar een beter inzicht en begrip omtrent het gebruik 
van dunne lijmlagen. Met betrekking tot het verwerven van kennis is dit onderzoek 
gericht op de invloed van de lijmlaagdikte op de verbindingssterkte. De 
verbindingssterkte geven we aan met een breukmechanische parameter die geldig is 
zolang de plastische processen in de lijmlaag beperkt zijn. Voor de toepassing van de 
theorie hebben we in dit verslag een aantal randvoorwaarden afgeleid. 

Behalve het verwerven van kennis op het gebied van dunne lijmlagen is het van 
belang dat de verbindingssterkte van een dunne lijmlaag door middel van een 
breuktest gekwantificeerd kan worden. Dit kan alleen als bij een breuktest de 
cohesieve sterkte van de lijmlaag bepaald wordt en niet de adhesie tussen de lijm en 
het gebruikte substraatmateriaal. Bij het samenstellen van de verbinding wordt dan 
ook de nodige aandacht besteed aan het reinigen van het hechtingsoppervlak en het 
aanbrengen van een homogene lijmlaag zodat de verbinding niet langs het 
hechtingsoppervlak breekt maar in de lijmlaag. 
Als we voldoen aan de gestelde randvoorwaarden waarvoor de gepresenteerde theorie 
geldig is dan kunnen we met deze theorie de meetdata van de breuktest verwerken en 
verschillen in de verbindingssterkte verklaren. 

In de titel van dit verslag wordt gebruik gemaakt van de termen: "theorie en praktijk". 
Theorie heeft betrekking op de begripsopbouw en kennisverwerving die aan de hand 
van dit afstudeeronderzoek bij Océ is binnengehaald. Praktijk heeft betrekking op de 
introductie van een meetmethode waarmee de cohesieve sterkte van een lijmlaag kan 
worden gekwantificeerd. 



Brekende Dunne Lijmlagen 

In dit onderzoek bepalen we de breukenergie als functie van de lijmlaagdikte van een 
adhesieve verbinding met behulp van een breuktest. De breukenergie is een maat voor 
de verbindingssterkte. In de verbinding zijn de substraatmaterialen verlijmd met een 
dunne lijmlaag. "Een 'dunne lijmlaag' is een laag waarbij de mechanische 
eigenschappen van de verbinding mede bepaald worden door de lijmlaagdikte." Bij 
het gebruik van een dikke lijmlaag zijn de materiaaleigenschappen van de lijm 
bepalend voor de mechanische eigenschappen van de verbinding. De breukenergie is 
dan een materiaaleigenschap onafhankelijk van de lijmlaagdikte. In het geval van een 
dunne lijmlaag mogen de bulk-materiaaleigenschappen niet gebruikt worden. 

De breukenergie van de verbinding bepalen we met een Tapered Double Cantilever 
Beam (TDCB) breuktest. In de breuktest leggen we een adhesieve verbinding een 
monotoon stijgende verplaatsing op en meten de belasting van de verbinding als 
functie van de opgelegde verplaatsing. De in een TDCB breuktest bepaalde mode I 
breukenergie G1c is een ondergrens voor de werkelijke breukenergie in een structuur. 
Als we voldoen aan de voorwaarden die zijn opgesteld voor het gebruik van de lineair 
elastische theorie dan is de TDCB geometrie een uiterst geschikte verbinding voor het 
bepalen van de verbindingssterkte van een dunne lijmlaag. Tijdens een breuktest is het 
mogelijk, door een goede combinatie van belastingssnelheid en lijmlaagdikte, een 
run-arrest breukverloop te creëren waardoor met één verbindingstest verschillende 
breukenergieën berekend kunnen worden. Deze breukenergieën vertonen binnen een 
meting zeer goede overeenstemming. De breukenergieën die horen bij scheurinitiatie 
kunnnen verworpen worden doordat op het breukoppervlak gekromde lijnen te zien 
zijn die geassocieerd zijn met scheurvergroting. Pas als deze lijnen over de volle 
breedte van de verbinding lopen hebben we een natuurlijk scheur in de verbinding en 
meten we een representatieve waarde voor de breukenergie. 

Als we de dikte van de lijmlaag in de adhesieve verbinding variëren dan heeft dit 
invloed op de spanningsverdeling en de deformatieprocessen in de lijmlaag. Omdat de 
breukenergie bepaald wordt door de energiedissiperende processen in de lijm, is ook 
deze afhankelijk van de lijmlaagdikte. Uit de experimentale resultaten van dit 
onderzoek volgt dat de breukenergie van de door ons gemeten epoxy afneemt met 
afnemende lijmlaagdikte in het gebied van 40 tot 10 micrometer. Bij de overgang in 
lijmlaagdikte van 20 naar 10 micrometer treedt een overgang in 
scheurgroeimechanisme op van instabiele brosse scheurgroei naar stabiele ductiele 
scheurgroei. Deze overgang wordt veroorzaakt doordat het gebied waarin plastische 
processen afspelen gelijk is aan de lijmlaagdikte. 
Bij het gebruik van breukcriteria zoals die zijn opgesteld in de lineair elastische 
breukmechanica wordt verondersteld dat de breukmechanische parameters alleen 
afhankelijk zijn van de temperatuur en de belastingssnelheid. Bij het gebruik van 
dunne lijmlagen moet de laagdikte als extra variabele worden opgenomen. 
In de literatuur wordt geconcludeerd aan de hand van experimentele gegevens dat de 
sterkte van een lijmlaag een maximum bereikt als de dikte van de lijmlaag gelijk is 
aan het gebied waarin plastische processen optreden. Uit de experimentele resultaten 
van dit onderzoek volgt dat de verbinding sterker wordt met toenemende laagdikte, 
ook als de lijmlaagdikte groter is dan het plastische gebied. 
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1 Inleiding 

1. 1 Breuk in Constructies 

Constructies worden al gebouwd zolang er mensen zijn. Zelfs nu we beschikken over 
geavanceerde berekeningsmethoden gebeuren er nog vaak ongelukken met deze 
constructies bijvoorbeeld bij calamiteiten als aardbevingen, bij het gebruik van 
constructies langer dan de oorspronkelijk geplande gebruiksduur, of bij een 
incidentele overbelasting, zoals bijvoorbeeld een scheur in een paneel van een 
vliegtuigramp. In de zeventiende eeuw is de basis gelegd voor wetenschappelijk 
gefundeerde berekeningen aan constructies. In de elasticiteitstheorie zijn de 
bewegingswetten van Newton verenigd met de elasticiteitsleer zoals die door Hooke 
werd geformuleerd. Deze theorie voorspelt de verplaatsingen en de vervormingen die 
in een constructie optreden als krachten op die constructies worden uitgeoefend. Een 
beperking van de theorie is dat de krachten zo beperkt zijn dat er geen schade 
optreedt, zoals bijvoorbeeld kleine scheurtjes. De elasticiteitstheorie gaat ervan uit dat 
alle vervorming reversibel is. Dit beperkt de toepasbaarheid en voorspellingen over 
het bezwijkgedrag zijn niet mogelijk. Een theorie waarmee wel blijvende vervorming 
kan worden berekend is de breukmechanica. De breukmechanica is rond de Tweede 
Wereldoorlog opgekomen, toen men snelle scheurgroei waarnam in overhaast 
opgebouwde vrachtschepen. De theorie gaat uit van defecten of scheurtjes die altijd 
aanwezig zijn in een materiaal. Brengen we een belasting aan dan zorgen deze 
scheurtjes of defecten voor een lokale verhoging van de spanning. Op plaatsen waar 
deze spanning groter is dan de vloeispanning treden plastische processen op. Deze 
plastische processen verspreiden zich en er ontstaat een plastische zone voor het 
defect. Tijdens de opbouw van de spanningsverdeling en de plastische zone wordt 
energie gedissipeerd. Als de totale hoeveelheid gedissipeerde energie een kritische 
waarde overschrijdt, treedt breuk op. We geven deze kritische energie aan met de 
breukenergie. 
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Bij het samenstellen van een constructie worden verschillende onderdelen met elkaar 
verbonden. Steeds vaker wordt uit de verschillende beschikbare verbindingsmethoden 
gekozen voor verlijmen. Verlijmen we twee substraatmaterialen met elkaar dan 
vormen de substraatmaterialen samen met de lijmlaag een adhesieve verbinding, 
figuur 1.1. De dikte van de lijmlaag in de verbinding geven we aan met h. Adhesieve 
verbindingen hebben inmiddels een zeer breed toepassingsgebied, variërend van de 
micro-elektronica tot de auto- en vliegtuig- industrie. 

hl_ 
T 

Lijmlaag 

Figuur 1.1: onder een adhesieve verbinding wordt in het vervolg verstaan een 
structuur van twee substraatmaterialen die door middel van een lijmlaag met dikte h 
verbonden zijn. 

De dikte van de lijmlaag in de verbinding kan variëren van micrometers tot 
millimeters. Om onderscheid te maken tussen dunne en dikke lijmlagen introduceren 
we hier de volgende definitie: "Een 'dunne lijmlaag ' is een laag waarbij de 
mechanische eigenschappen van de verbinding mede bepaald worden door de 
lijmlaagdikte. " Als we een breuk in de lijmlaag beschouwen, dan wordt de 
verbindingssterkte bepaald door de cohesieve sterkte van de lijmlaag en dus niet door 
de adhesie tussen de lijm en het substraat. Een maat voor deze verbindingssterkte is de 
breukenergie. Bij het gebruik van een dikke lijmlaag zijn de materiaaleigenschappen 
van de lijm bepalend voor de mechanische eigenschappen van de verbinding. De 
breukenergie is dan een materiaaleigenschap onafhankelijk van de lijmlaagdikte. In 
het geval van een dunne lijmlaag mogen de bulk-materiaaleigenschappen niet 
gebruikt worden. Voor het optimaal construeren van dergelijke verbindingen is inzicht 
nodig in de factoren die bepalend zijn voor het mechanisch gedrag. Daartoe is kennis 
vereist van de spanningsverdeling in de lijmlaag die bepalend is voor de sterkte en het 
deformatiegedrag van de verbinding. 
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1.2 Onderzoek Brekende Dunne Lijmlagen 

In dit onderzoek bepalen we de breukenergie als functie van de lijmlaagdikte van een 
adhesieve verbinding met behulp van een breuktest. De breukenergie is een maat voor 
de verbindingssterkte. De experimentele resultaten verklaren we met behulp van 
beschikbare theorie. In de verbinding zijn de substraatmaterialen verlijmd met een 
dunne lijmlaag. Als we de dikte van de lijmlaag variëren dan heeft dit invloed op de 
spanningsverdeling en de deformatieprocessen in de lijmlaag. Omdat de breukenergie 
bepaald wordt door de energiedissiperende processen in de lijm, is ook deze 
afhankelijk van de lijmlaagdikte. 
We kunnen alleen conclusies verbinden aan experimenteel bepaalde breukenergieën 
als we weten wat er zich afspeelt in een dunne lijmlaag onder belasting. Het is dan 
ook noodzakelijk om de bijbehorende theorie goed te bestuderen voordat we 
uitspraken doen op basis van experimentele resultaten. Na de inleiding in dit 
hoofdstuk en de introductie van een aantal begrippen in hoofdstuk 2 beschrijven we in 
hoofdstuk 3 de opbouw van de spanningsverdeling voor een defect en de hiermee 
samenhangende elastische en plastische processen. De theorie die we hierbij 
gebruiken is de lineair elastische breukmechanica. Voor het gebruik van deze theorie 
bij dunne lijmlagen lijden we een aantal randvoorwaarden af waaraan de 
experimenten moeten voldoen. 
Met de lineaire elastische breukmechanica kunnen we het optreden van scheurinitiatie 
in een verbinding voorspellen. Of de scheur na initiatie blijft groeien hangt af van de 
dynamische processen tijdens het scheurgroeiproces. Als het scheurtje na een korte 
scheursprong stopt met groeien dan is scheurarrest opgetreden. Scheurarrest en andere 
dynamische processen worden beschreven met de dynamische breukmechanica. De 
dynamische breukmechanica wordt in hoofdstuk 4 geïntroduceerd. Dit onderdeel van 
de breukmechanica bevat alle breukmechanische problemen waar de scheurlengte of 
de belasting snel verandert. 
De breukenergie van de verbinding bepalen we met een Tapered Double Cantilever 
Beam (TDCB) breuktest. De TDCB breuktest, het samenstellen van de verbinding en 
de meetopstelling is het onderwerp van hoofdstuk 5. In de breuktest leggen we een 
adhesieve verbinding een monotoon stijgende verplaatsing op en meten de belasting 
van de verbinding als functie van de opgelegde verplaatsing. 
In hoofdstuk 6 geven we de resultaten uit dit onderzoek. Deze hebben zowel 
betrekking op de reproduceerbaarheid van de breuktest als de invloed van de 
lijmlaagdikte op de breukenergie. Als afsluiting van hoofdstuk 6 volgt een discussie 
waarin de invloed van de lijmlaagdikte op de verbindingssterkte wordt besproken. In 
deze discussie vormt de theorie uit hoofdstuk 3 de basis voor de verklaring van de 
experimentele resultaten. In het afsluitende hoofdstuk 7 worden de conclusies uit dit 
onderzoek op een rijtje gezet. Inmiddels is bekend dat er naar aanleiding van dit 
onderzoek op korte termijn een vervolgonderzoek zal worden opgestart bij Océ
Technologies in Venlo. Na de conclusies worden een aantal onderwerpen besproken 
die het onderwerp kunnen zijn van dit vervolgonderzoek. 
Achter in dit verslag is een overzicht opgenomen met de gebruikte symbolen in dit 
verslag en een volledige lijst met referenties die in dit onderzoek zijn gebruikt. 
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2 Een aantal Begrippen Uiteengezet 

2. 1 Begripsopbouw 

Bij het introduceren van de lineair elastische breuk.mechanica in hoofdstuk 3 en de 
uitwerking van experimenteel verkregen meetdata in hoofdstuk 6 maken we gebruik 
van een aantal begrippen. Deze worden in dit hoofdstuk uiteengezet. Aan het slot van 
dit hoofdstuk sommen we de belangrijkste aannames en conclusies uit de eerste twee 
hoofdstukken op. 

2.2 Definitie van de Scheurtip en Coördinatenstelsels 

In figuur 2.1 is een lichaam met daarin een scheurvormig defect weergegeven. Het 
punt waar de scheurflanken van het defect samenkomen geven we aan met de 
scheurtip. We nemen deze scheurtip als oorsprong van een assenstelsel waarin we 
gebruik maken van zowel cartesische als poolcoördinaten zoals gedefinieerd in figuur 
2.1. De lengte van het defect geven we aan met de scheurlengte a. 

scheurtip 
.... " ." 

scheurtje 

Figuur 2.1: lichaam met daarin een scheurvormig defect. De scheurlengte geven we 
aan meta. De plaats waar de scheurflanken samenkomen noemen we de scheurtip. 
De scheurtip is de oorsprong van een assenstelsel waarin we gebruik maken van 
cartesische (x,y,z) en poolcoördinaten (r,8). 
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2.3 Modi van Belasting voor een Elastisch Lichaam 

Leggen we een elastisch lichaam een belasting op dan kan deze opgesplitst worden in 
drie verschillende belastingsmodi [lrwin 57, 58]. Deze modi geven we aan met modus 
!, II en JIJ. Door een superpositie van deze drie modi kan elke vervorming van een 
scheur in een elastisch lichaam beschreven worden. 

F 

F 

F 

(a) mode I (b) mode II (c) mode JIJ 

Figuur 2.2: schematisch overzicht van de drie modi van belasting. Door een 
superpositie van deze drie modi kan de totale belasting van een elastisch lichaam 
beschreven worden. 

In figuur 2.2 is een elastisch lichaam met daarin een scheur weergegeven voor drie 
verschillende situaties welke overeenkomen met de verschillende modi. In de 
aangegeven richting wordt een belasting aangebracht. Als het scheurtje in het lichaam 
van figuur 2.2 (a) door een trekkracht wordt geopend is het gebruikelijk dit aan te 
geven met de opening mode ofwel mode !. Scheurvergroting door afschuiving 
evenwijdig aan het vlak van het scheurtje wordt aangegeven met mode II, figuur 2.2 

(b). In mode JIJ vindt scheurvergroting, net als in mode II, opnieuw plaats door 
afschuiving maar de richting van de belasting staat loodrecht op de belasting in mode 
II. Deze situatie is afgebeeld in figuur 2.2 (c). Door middel van een superpositie van 
deze drie vormen van belasting is het mogelijk een willekeurige belasting van een 
elastisch lichaam te beschrijven. 
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In een verbinding hebben we te maken hebben met zowel substraatmateriaal als een 
lijmlaag. Bij het breken van de verbinding maken we onderscheid tussen een 
adhesieve en een cohesieve breuk. Als de scheur zich voortbeweegt in het 
substraatmateriaal of de lijmlaag dan wordt de breuk cohesie! genoemd. Als de scheur 
zich voortbeweegt langs het hechtingsoppervlak tussen de lijm en het substraat dan 
noemen we de breuk adhesief. Om de mechanische eigenschappen te verbeteren moet 
in dit geval de adhesie tussen de lijm en het substraat verbeterd worden bijvoorbeeld 
door een betere voorbehandeling van het hechtingsoppervlak. Wij gaan in dit 
onderzoek uit van een cohesieve breuk in de lijmlaag. De opsplitsing in de 
verschillende belastingsmodi is alleen geldig voor een cohesieve breuk in de lijmlaag 
en als zowel het substraatmateriaal als de lijmlaag zich elastisch gedragen. De 
substraatmaterialen zijn in dit onderzoek gemaakt van aluminium. De spanningen die 
in de verbinding optreden tijdens een breuktest zijn niet groot genoeg om de 
aluminium substraatpreparaten blijvend te vervormen, deze gedragen zich dus zuiver 
elastisch. Of we voor de lijmlaag elastisch gedrag mogen aannemen hangt af van de 
plastische processen die optreden voordat scheurgroei plaatsvindt. Later zal blijken 
dat de lijmlaag zich elastisch gedraagt zolang het gebied waarin de plastische 
processen die zich voor de scheurtip afspelen klein is in vergelijking met de 
lij mlaagdikte. 
Voor isotrope materialen is de breukenergie van mode 1 het laagst. Een defect zal zich 
dan ook altijd voortbewegen langs een pad dat loodrecht staat op de richting van de 
maximale trekspanning. Scheurvergroting in een isotroop vlak vindt dus altijd plaats 
in mode 1 onafhankelijk van de oriëntatie van het initiële defect. De parameter die we 
uit de experimenten bepalen is dan ook de mode /breukenergie die we aangeven met 
G1c. Omdat dit de mode is waarvoor de verbinding het meest gevoelig is kan de op 
deze manier bepaalde breukenergie gezien worden als een ondergrens voor de 
werkelijke breukenergie van een structuur. 



Begrippen 8 

In een verbinding hebben we te maken hebben met zowel substraatmateriaal als een 
lijmlaag. Bij het breken van de verbinding maken we onderscheid tussen een 
adhesieve en een cohesieve breuk. Als de scheur zich voortbeweegt in het 
substraatmateriaal of de lijmlaag dan wordt de breuk cohesie/ genoemd. Als de scheur 
zich voortbeweegt langs het hechtingsoppervlak tussen de lijm en het substraat dan 
noemen we de breuk adhesief. Om de mechanische eigenschappen te verbeteren moet 
in dit geval de adhesie tussen de lijm en het substraat verbeterd worden bijvoorbeeld 
door een betere voorbehandeling van het hechtingsoppervlak. Wij gaan in dit 
onderzoek uit van een cohesieve breuk in de lijmlaag. De opsplitsing in de 
verschillende belastingsmodi is alleen geldig voor een cohesieve breuk in de lijmlaag 
en als zowel het substraatmateriaal als de lijmlaag zich elastisch gedragen. De 
substraatmaterialen zijn in dit onderzoek gemaakt van aluminium. De spanningen die 
in de verbinding optreden tijdens een breuktest zijn niet groot genoeg om de 
aluminium substraatpreparaten blijvend te vervormen, deze gedragen zich dus zuiver 
elastisch. Of we voor de lijmlaag elastisch gedrag mogen aannemen hangt af van de 
plastische processen die optreden voordat scheurgroei plaatsvindt. Later zal blijken 
dat de lijmlaag zich elastisch gedraagt zolang het gebied waarin de plastische 
processen die zich voor de scheurtip afspelen klein is in vergelijking met de 
lijmlaagdikte. 
Voor isotrope materialen is de breukenergie van mode 1 het laagst. Een defect zal zich 
dan ook altijd voortbewegen langs een pad dat loodrecht staat op de richting van de 
maximale trekspanning. Scheurvergroting in een isotroop vlak vindt dus altijd plaats 
in mode 1 onafhankelijk van de oriëntatie van het initiële defect. De parameter die we 
uit de experimenten bepalen is dan ook de mode 1 breukenergie die we aangeven met 
G1c. Omdat dit de mode is waarvoor de verbinding het meest gevoelig is kan de op 
deze manier bepaalde breukenergie gezien worden als een ondergrens voor de 
werkelijke breukenergie van een structuur. 
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2.4 Spanningstoestand 

Omdat een drie dimensioneel deformatie probleem over het algemeen moeilijk 
oplosbaar is maken we gebruik van een vereenvoudiging. Door een gedefinieerde 
spanningstoestand in het materiaal te creëren wordt het spannings- en rek- veld een 
stuk eenvoudiger. Met behulp van figuur 2.3, waarin een elastisch lichaam met daarin 
een scheurvormig defect is afgebeeld, onderscheiden we twee spanningstoestanden: 
plane strain en plane stress. 
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• Een plane strain situatie ontstaat als er geen rek mogelijk is in de z-richting van 
figuur 2.3. Deze verhindering tot rek wordt veroorzaakt door het elastische 
materiaal rondom een defect. Voor de spanningscomponent in deze richting geldt: 

• 

CTz =V(Gx +Gy) 

e =0 z 

(2.1) 

met CTï de spanningscomponent in de richting i en ei de rek. 
Een plane stress situatie treedt op als het materiaal vrij kan samentrekken, in ons 
geval, in de genoemde z-richting. De spanning in de z-richting is dan nul maar er 
is wel een rekcomponent aanwezig in deze richting. 

F 

y 
x 

z 

F 

Figuur 2.3: grafische voorstelling van de contractie bij een scheurtje over de volle 
breedte van een elastisch lichaam onder een mode I belasting. Bij de uiteinden van 
het lichaam kan het materiaal vrij samentrekken en treedt dus een plane stress 
spanningstoestand op. In de bulk van het lichaam wordt contractie verhinderd door 
het elastische materiaal in de buurt van het scheurtje, dit geven we aan met plane 
strain. 
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De spanningstoestand in een verbinding wordt bepaald door de afmetingen en 
materiaaleigenschappen van de materialen die gebruikt zijn bij het samenstellen van 
de verbinding. In paragraaf 3. 7 introduceren we een aantal randvoorwaarden waaraan 
de afmetingen van de verbinding moeten voldoen voor het creëren van een plane 
strain spanningstoestand. Wij bespreken de geometrie van de door ons gebruikte 
adhesieve verbinding in hoofdstuk 5. Deze voldoet aan de voorwaarden voor het 
creëren van een plane strain spanningstoestand. We gaan dan ook uit van een plane 
strain spanningstoestand in de verbinding. De relevante formules in hoofdstuk 3 
worden daarom geïntroduceerd voor een plane strain spanningstoestand zonder dat dit 
verder nog wordt vermeld. 

2.5 Aannames en Conclusies uit de eerste hoofdstukken 

Bij de introductie van dit verslag in hoofdstuk 1 en het uiteenzetten van een aantal 
begrippen in dit hoofdstuk hebben we een aantal aannames gemaakt. Tevens zijn aan 
de hand van beschikbare kennis en literatuur enkele conclusies getrokken. Deze zijn 
belangrijk bij het gebruik van lineair elastische breukmechanica voor het bepalen van 
de spanningsverdeling en deformatieprocessen in een dunne lijmlaag en het 
interpreteren van de meetdata uit een breuktest. Ter afsluiting van dit hoofdstuk 
sommen we hier de belangrijkste punten op: 

• "Een 'dunne lijmlaag' is een laag waarbij de mechanische eigenschappen van de 
verbinding mede bepaald worden door de lijmlaagdikte." 

• We gaan in dit onderzoek uit van een cohesieve breuk door de lijmlaag van de 
adhesieve verbinding 

• De spanningstoestand in de lijmlaag is plane strain 

• De breukenergie Ge is een maat voor de verbindingssterkte 

• Scheurvergroting in een isotroop vlak vindt altijd plaats in mode I onafhankelijk 
van de oriëntatie van het initiële defect 

• De mode I breukenergie G1c is een ondergrens voor de werkelijke breukenergie in 
een structuur 
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3 Lineair Elastische Breukmechanica 

3.1 Inleiding 

De breuksterkte van een vaste stof is een functie van de cohesieve krachten tussen de 
atomen. Bij het verbreken van deze bindingskrachten wordt vrij oppervlak gecreëerd. 
Hierbij wordt opgeslagen elastische energie omgezet in oppervlakte energie door het 
creëren van vrij oppervlak. Op deze manier kunnen we de theoretische sterkte van een 
materiaal berekenen en vinden we voor de maximaal toelaatbare spanning [Kin 83]: 

(3.1) 

met E de elasticiteitsmodulus, xo de evenwichtsafstand tussen de atomen en Go de 
intrinsieke breukenergie. Dit is de energie die nodig is voor het creëren van vrij 
oppervlak door het verbreken van verbindingen. De experimentele waarde waarbij 
breuk optreedt ligt ver beneden de theoretische benadering uit (3 .1 ). In dit onderzoek 
richten we onze aandacht op een brosse dunne lijmlaag. De elasticiteitsmodulus van 
een bros polymeer is ongeveer 2 GPa waarmee de theoretische sterkte met (3.1) 
uitkomt op ongeveer 300 MPa. De gemeten sterkten variëren van 10 tot 100 MPa en 
liggen dus ver beneden deze theoretische waarde. In 1920 deed A.A.Griffith een 
aantal experimenten aan glas waarbij de breuksterkte van het gebruikte glas toenam 
met afnemende straal van glazen cilinders die bij de experimenten gebruikt werden. 
Hij beargumenteerde dat de tegenstrijdigheid tussen de theoretische en experimenteel 
geobserveerde breuksterkte verklaard kan worden door de aanwezigheid van 
microscopisch kleine scheurtjes die altijd aanwezig zijn aan het oppervlak en in het 
beschouwde lichaam [Gri 21]. Met afnemende straal van de cilinders zijn er minder 
defecten aanwezig en kan de glazen cilinder meer spanning verdragen. Defecten of 
scheurtjes werken als spanningsconcentrator waardoor de lokale spanning van het 
materiaal vele malen groter kan zijn dan de aangebrachte spanning. De analyse van 
breuk in materialen richt zich dan ook op spanningsconcentraties voor defecten zoals 
kleine scheurtjes. De spanningsversterking is het grootst bij de scheurtip. 
Vanuit Griffiths hypothese is een theorie ontwikkeld met het voorspellen van breuk 
van structuren als doel: de breukmechanica. Het belangrijkste uitgangspunt van de 
theorie is dat de sterkte van de meeste materialen wordt bepaald door de 
aanwezigheid van defecten. Met de theorie is men in staat de manier waarop deze 
defecten onder spanning vergroten mathematisch te analyseren. 
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Voor het voorspellen van breuk zijn meerdere scheurgroeicriteria opgesteld op basis 
van zowel een energiebalans, spanningsintensiteitsparameters en de deformatie bij de 
scheurtip. In dit project wordt gebruik gemaakt van zowel een energiebalans als een 
benadering met spanningsintensiteitsparameters. Scheurgroeicriteria op basis van de 
deformatie bij de scheurtip als de Crack (Tip) Opening Displacement (CTOD) en 
Crack (Tip) Opening Angle (CTOA), die gebruik maken van het verplaatsingsveld, 
komen niet aan de orde. Deze vinden bij het gebruik van dunne lijmlagen geen 
praktische toepassing doordat het experimenteel niet mogelijk is de verplaatsing van 
de scheurtipflanken te meten. Wil men toch gebruik maken van deze criteria dan 
bieden modelleringen bijvoorbeeld op basis van de eindige elementen methode 
uitkomst. 
Wij maken gebruik van twee breukcriteria uit de lineair elastische breukmechanica. 
De lineair elastische breukmechanica is toepasbaar als het lichaam of de structuur 
waarin het defect zich bevindt zich elastisch gedraagt. Met behulp van de theorie en 
de experimentele resultaten bepalen we in hoeverre de criteria toepasbaar zijn bij het 
gebruik van dunne lijmlagen. Plastische processen vinden altijd plaats voordat 
scheurgroei optreedt. Het is dan ook aannemelijk dat er een lijmlaagdikte is waar de 
plastische processen te groot worden waardoor de lineair elastische breukmechanica 
geen goede beschrijving meer geeft van de spanningsopbouw in de lijmlaag. De 
breukcriteria uit de lineair elastische breukmechanica zijn dan niet langer geldig. De 
breukcriteria die in dit onderzoek worden gebruikt zijn de breukenergie en de 
breuktaaiheid. 

3.1.1 Breukenergie 
De energiebeschouwing is gebaseerd op een door Griffith opgestelde hypothese 
volgens welke scheurgroei optreedt als de energie die de structuur kan leveren aan de 
scheurtip gelijk is aan de energie die nodig is om de scheur te vergroten [ Gri 21] . De 
energie die de structuur kan leveren wordt aangegeven met energy release rate1 en is 
afkomstig uit vrijgekomen elastische energie uit het spanningsveld en energie 
geleverd door een uitwendige belasting. Deze energie wordt gebruikt om het 
scheuroppervlak te vergroten en uiteindelijk vinden we dan ook een maat voor de 
energie die nodig is om een scheurtje over een eenheid van oppervlak te vergroten. 
Dit wordt de breukenergie Ge of critica! energy release rate genoemd: 

G =-dU (3.2) 
c dA 

met dU de energieverandering en dA de bijbehorende vergroting van het 
scheuroppervlak. De breukenergie is een materiaaleigenschap. 

1 Dit wordt ook wel ook wel de crack driving force genoemd 
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3.1.2 Breuktaaiheid 
De tweede aanpak berust op de ontdekking van Irwin dat het lokale spanningsveld 
voor een scheurtje in een lineair elastisch materiaal uitgedrukt kan worden met een 
uniek gedefinieerde parameter, de spanningsintensiteitsparameter, K [Irw 57]: 
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K 
(J oc -- (3.3) 

.J2rcr 
waarin (J de spanning is en r de afstand tot de scheurtip. De aanname is dat 
scheurgroei optreedt als de spanningsintensiteitsparameter een kritische waarde 
aangegeven met de breuktaaiheid of fracture toughness, Kc, overschrijdt. De 
spanningsintensiteitsparameter is afhankelijk van de geometrie van het scheurtje en 
het lichaam waarin dit scheurtje zich bevindt terwijl de breuktaaiheid een 
materiaaleigenschap is. 

Leggen we een adhesieve verbinding een monotoon stijgende belasting op dan zijn 
zowel de breukenergie en de breuktaaiheid een maat voor de verbindingssterkte van 
de verbinding. We hebben al aangegeven dat het gebruik van deze breukcriteria niet 
onbeperkt geldig is . Als randvoorwaarde voor het gebruik van de lineair elastische 
breukmechanica geldt de small scale yielding voorwaarde, die we introduceren in 
paragraaf 3.8, volgens welke de plastische processen klein zijn in verhouding tot de 
relevante geometrische afmetingen. Voldoen we aan deze voorwaarde dan is de 
energiebeschouwing equivalent aan de benadering met spanningsparameters. Voor 
een juiste interpretatie van de breukenergie en breuktaaiheid van adhesieve 
verbindingen is het van belang dat we scheurvorming in een enkele fase beschouwen 
en uitgaan van een cohesieve breuk in de lijmlaag. Voordat we verder gaan met de 
lineair elastische breukmechanica behandelen we eerst de aard van de defecten die 
optreden in een lijmlaag. 
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3.2 Oorsprong van Defecten in Adhesieve Verbindingen 

Net als in homogene bulkmaterialen zal er ook in een verbinding altijd een natuurlijke 
verdeling van defecten aanwezig zijn. Deze defecten zijn zowel in de lijmlaag als bij 
het oppervlak tussen de lijm en het substraatmateriaal aanwijzig en kunnen aanleiding 
zijn tot het optreden van breuk. Bij het bezwijken van een verbinding onder belasting 
onderscheiden we twee breukmechanismen. Deze geven we aan met respectievelijk 
een brosse en een ductiele breuk. Defecten zijn belangrijk bij beide typen breuk maar 
defecten verantwoordelijk voor een brosse breuk wijken wel af van de defecten die 
een ductiele breuk beïnvloeden. Defecten die weerstand bieden tegen plastische 
vervorming en dus de sterkte bij een ductiele breuk beperken zijn bijvoorbeeld 
interstitiële atomen, korrelgrenzen en dislocaties. 
Vergeleken met metalen gebruiken wij een brosse epoxy lijm, de adhesieve 
verbinding is dus gevoelig voor een brosse breuk. De defecten die de sterkte van een 
bros materiaal beperken hebben een andere oorsprong dan de eerder genoemde 
defecten. De oorzaken en de aard van een aantal defecten die bij een brosse breuk van 
belang zijn worden hier kort besproken. 
Tijdens het aanmaken van de lijm wordt gebruik gemaakt van een vluchtig 
oplosmiddel. Door het niet volledig verdampen van dit oplosmiddel ontstaat porositeit 
in de verbinding. Deze vorm van defecten is in een adhesieve verbinding bijna altijd 
aanwezig. Ook tijdens onze experimenten hebben we te maken met oplosmiddel dat 
niet volledig is verdampt. Dit uit zich in kleine belletjes die later terug te vinden zijn 
op het breukoppervlak. 
Een andere vorm van defecten ontstaat door problemen met uitharden, bijvoorbeeld 
door een verschil in thermische uitzetting tussen de substraatmaterialen en de lijm. Dit 
verschil zorgt voor interne spanningen waardoor scheurtjes in de lijmlaag ontstaan. 
Behalve een verschil in uitzetting kan een temperatuursverhoging tijdens het 
uithardproces ervoor zorgen dat ingevangen lucht zich in de vorm van luchtbelletjes 
verspreidt in de lijmlaag. Deze zogenaamde voids gedragen zich als defect en werken 
als spanningsversterker. 
Ook het niet goed aanbrengen van de lijm of een slechte voorbehandeling van het 
hechtingsoppervlak resulteert in een defect wat zich uit in een slechte hechting tussen 
de lijmlaag en het substraatmateriaal. De lijm en het substraatmateriaal hebben dus 
wel contact maar er is geen significante bindingssterkte tussen hen en dit resulteert in 
een adhesieve breuk als de verbinding wordt belast. Bij het samenstellen van een 
nieuwe lijmverbinding wordt dan ook veel aandacht geschonken aan de 
voorbehandeling van het hechtingsoppervlak. In paragraaf 5. 3.1 wordt de in dit 
project gebruikte voorbehandeling besproken. Uit de experimenten is gebleken dat de 
verbinding cohesiefbreekt in de lijmlaag bij het volgen van deze voorbehandeling. 
Behalve de besproken defecten ontstaan er tijdens de werkzaamheden ook nog 
vermoeiingsscheurtjes. Door een dynamische wisselbelasting kan falen van de 
verbinding optreden bij een veel lagere belasting dan voorspeld door de 
breukmechanische theorie. In dit project wordt de verbinding een monotoon stijgende 
belasting opgelegd en besteden we geen aandacht aan een vermoeiingsbreuk. 
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3.3 Spanningsverdeling 

We gaan in dit onderzoek uit van een isotroop en homogene lijmlaag met uitzondering 
van een dominerend scheurvormig defect. Zolang de lijmlaag en de 
substraatmaterialen die bij het samenstellen van de verbinding gebruikt zijn zich 
elastisch gedragen mogen we gebruik maken van de lineair elastische theorie. Irwin 
liet aan de hand van de lineaire elasticiteitstheorie zien [Irw 57] dat de spanningen 
voor de scheurtip beschreven kunnen worden met: 

K " 'ii 
CJ(r,8)= ~/(8)+ LAmr 2gm(8) (3.4) 

'\} 2trr m=O 

met K de spanningsintensiteitsparameter, r en ()poolcoördinaten ten opzichte van de 
scheurtip en/ eng scalaire functies die aangeven hoe de spanningsverdeling afhangt 
van de hoek ten opzichte van de x-as. We gebruiken de coördinatenstelsels zoals 
gedefinieerd in figuur 2.1. Op het verloop van de functies fen g komen we nog terug 
aan het slot van deze paragraaf. 
In de lineair elastische breukmechanica wordt de spanningsintensiteitsparameter 
gebruikt als beschrijvende parameter voor het spanningsveld. In (3 .4) wordt daarom 
alleen de eerste term meegenomen. Als we deze parameter kennen dan ligt het 
spanningsverloop voor de scheurtip volledig vast. De spanning op een afstand r van 
de scheurtip onder een hoek ()met de x-as is dan: 

K 
a(r,8) = ~ f(O) (3.5) 

'\/ 2m-
Uit (3.5) volgt dat direct voor de scheurtip, r~O, een spanningssingulariteit optreedt. 
Zoals we in paragraaf 3.6 zullen zien wordt dit verhinderd doordat het materiaal bij 
een eindige spanning gaat vloeien. 
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Op dezelfde manier als we in paragraaf 2.3 de belasting van een elastisch lichaam 
hebben opgesplitst in drie verschillende modi kunnen we ook de 
spanningsintensiteitsparameter opsplitsen. Door middel van een subscript geven we 
bij een breukmechanische parameter aan wat de vorm van belasting is, bijvoorbeeld 
K1 voor een spanningsintensiteitsparameter in mode/. Formeel is de mode I 
spanningsintensiteitsparameter gedefinieerd als : 
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K 1 = (lim .J21Ua) le=o (3 .6) 
r --+0 

waarbij a de spanning in de richting loodrecht op de voortbewegingsrichting is . Bij 
een zuivere mode /belasting is de scheurgroeirichting gelijk aan de richting waar een 
maximale trekspanning optreedt. Dit is in figuur 3.1 de richting loodrecht op de 
aangebrachte belasting. Figuur 3.1 geeft een grafische representatie van de singuliere 
spanningsverdeling voor de scheurtip bij een mode I belasting van een elastisch 
lichaam. Ook tijdens de uitvoering van de experimenten zoals we deze in hoofdstuk 5 
beschrijven creëren we een zuivere mode /belasting in de lijmlaag zodat we gebruik 
mogen maken van K1 als beschrijvende parameter van het spanningsveld. 

Figuur 3.1: elastisch lichaam onderworpen aan een mode I belasting. Met behulp van 
een uitvergroting is de singuliere spanningsverdeling er voor de scheurtip 
weergegeven als functie van de afstand tot deze tip r. 
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Vanuit praktisch oogpunt is het vooral van belang dat de 
spanningsintensiteitsparameter afuankelijk is van de afmetingen van het defect en de 
structuur of het lichaam waarin dit defect zich bevindt. De algemene vorm van de 
spanningsintensiteitsparameter is: 

K = aJim · Y(l,b,d) (3.7) 

waarin Y een dimensieloze constante is afuankelijk van de afmetingen van het lichaam 
of de structuur. De afmetingen geven we aan met de lengte !, de breedte b en de dikte 
d. Voor sommige geometrieën die gebruikt worden tijdens een breuktest is een waarde 
voor Y voorhanden. Bij het gebruik van adhesieve verbindingen is dit niet het geval. 
Een adhesieve verbinding heeft behalve de afmetingen !, b end nog een geometrische 
parameter die van invloed is op de spanningsverdeling. Dit is de lijmlaagdikte h. 
Verder hebben we te maken met substraatmaterialen die mogelijk invloed uitoefenen 
op de spanningsverdeling in de lijmlaag. Exacte formules voor de geometriefactor Y 
zijn bij het gebruik van verbindingen nog niet voorhanden. In dit onderzoek gebruiken 
we aluminium als substraatmateriaal. De invloed die de verhouding tussen de 
elasticiteitsmodulus van de lijm, Ea, en de elasticiteitsmodulus van het 
substraatmateriaal, Es uitoefent op de spanningsverdeling in de lijmlaag komt niet aan 
de orde in dit onderzoek. Wel variëren we de lijmlaagdikte hinde verbinding en 
kijken we naar de invloed hiervan op de spanningsverdeling en dus op de 
spanningsintensiteitsparameter. 

Omdat we bij de lineair elastische breukrnechanica alleen de eerste orde term uit (3.4) 
in acht nemen is de scalaire functie g uit deze vergelijking in dit kader niet van 
belang. Uit (3.5) volgt dat de spanningsverdeling alleen via de functie! afuangt van de 
hoek e. Dit is de hoek die de richting waarin we de spanning bepalen maakt met de x
as. Voorf geldt [Ewa 89]: 

f ()[1 . () . 3()1 =cos- +sm-sm-
2 2 2 

(3.8) 

Om een idee te krijgen wat de invloed vanf is op de spanningsverdeling is in figuur 
3.2, pagina 18, de scalaire functiefuitgezet als functie van de hoek 0. Voor 9=180° is 
de spanning gelijk aan nul. In deze richting bevindt zich geen materiaal omdat we dan 
in de scheuropening kijken. 
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Figuur 3.2: grafische representatie van (3.8). Hierin is 0 de hoek met de x-as zoals 
gedefinieerd in figuur 2.1. 
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Binnen de lineair elastische breukmechanica kan met de 
spanningsintensiteitsparameter de spanning op ieder willekeurig punt voor de 
scheurtip berekend worden. Met toenemende belasting zal deze evenredig toenemen 
volgens (3.5). Als de spanningsintensiteitsparameter een kritische waarde overschrijdt 
zal een defect zich vergroten en het materiaal zijn samenhang verliezen. Deze 
kritische waarde geven we aan met de breuktaaiheid van het materiaal. Het criterium 
van breuk op basis van spanningsintensiteitsparameters is: 

(3.9) 

De breuktaaiheid Kc is een temperatuursafhankelijke materiaaleigenschap die ook nog 
afhankelijk is van de snelheid waarmee de belasting wordt aangebracht. Scheurtjes 
met verschillende afmetingen in hetzelfde lichaam met dezelfde spanningsparameter 
hebben hetzelfde spanningsveld. Dit wordt het similitude verschijnsel genoemd en dit 
is een eigenschap van de lineair elastische breukmechanica. Ieder scheurtje in een 
lichaam van een bepaald materiaal zal scheurvergroting vertonen als voldaan is aan 
(3.9). Omdat het waarschijnlijk is dat de spanningsverdeling in een dunne lijmlaag 
beïnvloedt wordt door de lijmlaagdikte h is het te verwachten dat ook de 
breuktaaiheid hierdoor wordt beïnvloed. Tijdens de experimenten bepalen we niet de 
breuktaaiheid maar de breukenergie van een verbinding voor verschillende 
lijmlaagdiktes. Deze breukenergie mogen we omrekenen naar de breuktaaiheid via 
een lineair elastische relatie. Voordat we deze relatie in paragraaf 3.5 introduceren 
gebruiken we in de volgende paragraaf een energiebeschouwing waarmee we de 
breukenergie van een verbinding introduceren. 
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3.4 Energiebeschouwing 

Met de breuktaaiheid hebben we een lokaal breukcriterium voor de scheurtip 
geïntroduceerd. Een meer globaal breukcriterium is een uitbreiding van de door 
Griffith opgestelde hypothese uit paragraaf 3.1.1 die quasi-statische scheurvergroting 
beschrijft als de omzetting van geleverde arbeid door een externe belasting en 
beschikbare opgeslagen elastische energie in vrij oppervlak (3.2). Met quasi-statische 
geven we aan dat we niet naar dynamische effecten kijken. Dynamische effecten 
waarmee onder anderen scheurarrest beschreven wordt komen aan de orde bij de 
beschrijving van de dynamische breukmechanica in hoofdstuk 4. 
Voordat we de Griffith energiebalans afleiden beschouwen we een gesloten systeem 
met als randoppervlak S. 

Grens van het 

beschouwde systeem, s:.---~ 

15U'" -gedissipeerde energie 

15U,.,, -opgeslagen energie 

15Ukin -kinetische energie 

energie toevoer- 15U eet 

Figuur 3.3: het door ons bekeken gesloten systeem met als randoppervlak S. 

Aan het systeem voeren we een hoeveelheid energie ÖUext toe. Deze energietoevoer 
delen we op in een verandering van de irreversibel gedissipeerde energie ÖUïrr, een 
verandering van de opgeslagen (potentiële) energie ÖUrev en een verandering van de 
kinetische energie van het systeem DU kin · In 8Uirr zit de energie die gedissipeerd is 
tijdens plastische en visco-elastische processen. Deze energie is omgezet in warmte. 
Normaal gesproken is ÖUrev de opgeslagen elastische energie van het systeem maar 
deze term kan ook opgeslagen thermische energie bevatten. Bij een isotherm systeem 
wordt geen thermische energie opgeslagen. De netto energietoevoer is gelijk aan 
8Uex1-DUirr· 
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Als een belast lichaam scheurt met een toename van het breukoppervlak van 8A dan 
geldt de volgende energiebalans: 

ÓUext _DU;"= ÖUrev + ÖUkin (3 .10) 
M M M M 

De energieveranderingen in (3 .10) zijn dus niet geassocieerd met een verandering van 
de opgelegde verplaatsing van een lichaam maar met een verandering in 
breuk oppervlak. 
In het geval van een adhesieve verbinding bestaat het gesloten systeem S uit figuur 3.3 

zowel uit de lijmlaag als de substraatmaterialen. De toevoer van energie 8Uex1 vindt in 
ons geval plaats via een mechanische arbeid W. We nemen aan dat ons systeem 
isotherm is en dat de vrijgekomen warmte tijdens energiedissiperende processen over 
de systeemgrens Sis gevoerd. De opgeslagen energie is dus zuiver elastisch en niet 
thermisch van aard: 8Urev=8Ue1. De toename van het breukoppervlak 8A is gelijk aan 
een toename van de scheurlengte & vermenigvuldigd met de dikte b van de 
verbinding. In eerste instantie nemen we aan dat er behalve bij het creëren van vrij 
oppervlak geen energiedissiperende processen optreden. De verandering van de 
irreversibele energie is dan gelijk aan de verandering van oppervlakte energie door het 
creëren van vrij oppervlak: 8Uirr= 8Uy. De energiebalans uit (3.10) herschrijven we 
met bovenstaande gegevens tot: 

!~(W -U ) =! 8Ur + 8Ukin (3.11) 
blJa el blJa lJa 

Volgens de energiebeschouwing treedt scheurvergroting op als de geleverde energie 
door een externe belasting en vrijgekomen opgeslagen elastische energie groter is dan 
de verandering van de oppervlakte energie bij scheurvergroting over een eenheid van 
lengte. We beschouwen opnieuw quasi-statische scheurvergroting zodat het lichaam 
voor scheurinitiatie stationair is en er geen kinetische energieterm is. De 
energiebalans wordt dan met (3 .11 ): 

1 8 1 8Ur 
b öa (W - Ue1 ) = b &; 

M 
ur = r {ja 

(3 .12) 

met yde oppervlakte energie per eenheid van oppervlak. Het linkerdeel van (3.12) is 
de verandering van externe arbeid en inwendige energie door een scheurvergroting 8A 
welke we definiëren als de energy release rate G: 

1 d 
G=--(W-U ) (3 .13) 

bda el 

Het rechterdeel van (3 .12) is de gedissipeerde energie geassocieerd met een 
scheurvergroting & en deze wordt aangegeven met de breukweerstand R: 

R=! dUr 
b da 

(3 .14) 
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Tot nu toe hebben we aangenomen dat er behalve de creatie van vrij oppervlak geen 
energiedissiperende processen optreden. In werkelijkheid zal er ook energie verloren 
gaan bij andere plastische processen. De onderzoekers lrwin en Orowan voegden een 
extra term aan de energiebalans toe, zodat ook de plastische energiedissipatie in 
rekening wordt gebracht [Oro 55]. De irreversibele term Uirr in de energiebalans van 
(3 .10) is nu niet langer gelijk aan de oppervlakte-energie. 
Als de energy release rate een kritische waarde bereikt die we aangeven met de 
breukenergie of critical energy release rate Ge dan treedt breuk op: 

Ge= R (3.15) 

In de breukenergie zit dan zowel een reversibele als een irreversibele term. We 
schrijven de breukenergie als: 

(3.16) 

waarbij Go aangegeven wordt als de intrinsieke breukenergie die geassocieerd is met 
het verbreken van bindingen en g de energie gedissipeerd in visco-elastische en 
plastische processen voor de scheurtip. Deze term levert zelfs bij de meest brosse 
materialen de grootste bijdrage aan de breukenergie en is sterk afhankelijk van de 
snelheid van testen, testtemperatuur en ook van de hoeveelheid rek. Er wordt 
verondersteld dat g de volgende afhankelijkheid heeft: 

g = G0 f(e,T,e) (3.17) 

Als visco-elastische en plastische processen verwaarloosbaar zijn gaat de functie f uit 
(3.17) naar 0 en is de breukenergie dus gelijk aan de intrinsieke breukenergie. Het 
materiaal gedraagt zich dan volledig elastisch. 
Zoals we de breukenergie in deze paragraaf geïntroduceerd hebben is deze 
onafhankelijk van de lijmlaagdikte. In het geval van dunne lagen is het aannemelijk 
dat het optreden van energiedissiperende processen beïnvloed wordt door de 
lijmlaagdikte en we in (3 .17) dus de lijmlaagdikte h als extra variabele moeten 
opnemen. Door de theorie uit dit hoofdstuk toe te passen op de experimentele 
resultaten berekenen we in hoofdstuk 6 de breukenergie van een verbinding. 
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3.5 Het Singuliere gebied en de Relatie tussen G1c en K1c 

Als een scheurtje met een lengte da wordt vergroot is de arbeid die door het 
spanningsveld en een externe belasting wordt verricht gelijk aan G-da. Op deze 
manier is het spanningsveld dus direct gerelateerd aan de breukenergie. Voor lineair 
elastische materialen is een breukcriterium met behulp van spanningsparameters 
equivalent met de energiebalans. De relatie tussen de breukenergie en breuktaaiheid 
wordt voor een plane strain spanningstoestand gegeven door [Wil 87]: 

G - (l-v2) Ki 
Ic - E Ic (3.18) 

met v het poisson getal en E de elasticiteitsmodulus. Met (3 .18) kunnen we dus de 
experimenteel bepaalde breukenergie omrekenen naar de breuktaaiheid. Deze relatie 
is echter niet onbeperkt geldig. 
De spanningsintensiteitsparameter is geïntroduceerd als beschrijvende parameter van 
het spanningsveld voor de scheurtip. Als het materiaal voor de scheurtip gaat vloeien 
dan zal de spanningsverdeling niet langer het singuliere karakter uit (3.5) hebben. De 
relaties die de breukenergie en breuktaaiheid met elkaar verbinden zijn dan ook alleen 
geldig als we de spanningsintensiteitsparameter mogen gebruiken als beschrijvende 
parameter van het spanningsveld. 
De randvoorwaarde voor het gebruik van de lineair elastische relaties is de small scale 
yielding randvoorwaarde die in paragraaf 3.8 wordt geïntroduceerd. Volgens deze 
randvoorwaarde moeten de plastische processen die zich in de verbinding afspelen 
klein zijn ten opzichte van de dikte van de lijmlaag en de afstand van de scheurtip 
waarbinnen de singuliere spanningsverdeling uit (3 .5) geldig is. Bij de afleiding van 
de spanningsintensiteitsparameter als beschrijvende parameter van het spanningsveld 
hebben we de reeksontwikkeling uit (3.4) niet meegenomen. Het zo gevonden 
spanningsveld kan gezien worden als de voornaamste term uit een opsomming van 
spanningsvelden voor de scheurtip en representeert het asymptotische veld voor r~O 
waarbij de oorsprong in de scheurtip ligt. Het uitgangspunt van de singuliere 
spanningsverdeling (3.5) is dus dat deze eerste term dominant is ten opzichte van de 
spanningsvelden veroorzaakt door de overige termen: 

K " 'ii 
~2 fu(8)>> LAmr 2g; (8) (3 .19) 

"I/ J.'/U" m=O 
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Voor r~O gaat de eerste term in (3.4) naar oneindig terwijl de overige termen eindig 
blijven. Verder van de scheurtip is ook de eerste term eindig. Zolang we in de buurt 
van de scheurtip blijven zijn de overig termen te verwaarlozen ten opzichte van de 
eerste term. Kijken we nog verder van de scheurtip dan leveren ook de overige termen 
een significante bijdrage aan het spanningsveld. Het spanningsveld wordt dus niet 
langer beschreven door de spanningsintensiteitsparameter en ons uitgangspunt is niet 
meer geldig. De lineair elastische vergelijkingen geven geen goede beschrijving meer 
van het spanningsveld. Het gebied waarbinnen we de overige termen in de 
spanningsverdeling mogen verwaarlozen wordt aangegeven met het K-gedomineerde 
of singuliere gebied. Het K-gedomineerde gebied levert dus een buitengrens voor het 
gebruik van de lineair elastische vergelijkingen. Omdat buiten dit gebied K zijn 
betekenis verliest zijn ook de lineair elastische relaties die een relatie leggen tussen de 
breuktaaiheid en breukenergie beperkt tot het K-gedomineerde gebied. 
Scheurvergroting door een willekeurig scheurgroeimechanisme vindt altijd plaats bij 
de scheurtip. We beschouwen scheurvergroting in dit onderzoek als quasi-statisch 
zodat er na scheurarrest een nieuwe scheurtip is en daaropvolgende scheurvergroting 
vindt plaats bij de nieuw gevormde scheurtip. Het gebruik van alleen de eerste orde 
spanningsterm lijkt daarom een goed uitgangspunt bij de analyse van breuk in een 
adhesieve verbinding zolang we te maken hebben met beperkte plastische 
vervorming. De omvang van het gebied, dat zich bij het opvoeren van de belasting die 
we een verbinding opleggen plastisch gedraagt, is het onderwerp van paragraaf 3.6. 
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3.6 Scheurtip Plastische Zone 

Volgens vergelijking (3 .5) uit de lineair elastische breukmechanica treedt een 
oneindige spanning en dus spanningssingulariteit op bij de scheurtip. Dit wordt 
verhinderd doordat bij een eindige spanning plastische deformatie optreedt voor de 
scheurtip. Deze plastische deformatie wordt aangegeven met vloeien hetgeen 
samengaat met plastische energiedissipatie. De spanning waar vloei optreedt is de 
vloeispanning crv. Een aanpassing van de volledig lineair elastische theorie is de 
invoering van een plastische zone voor de scheurtip. Als het gebied waarin deze 
plastische processen optreden klein is in vergelijking met het singuliere gebied blijven 
de concepten uit de lineair elastische breukmechanica geldig. De 
spanningsintensiteitsparameter kan dan nog steeds gebruikt worden om het 
spanningsveld buiten de plastische zone te beschrijven. Het berekenen van de vorm en 
omvang van dit inelastisch gebied is extreem moeilijk zoniet onmogelijk. Met diverse 
modellen is een vereenvoudigde weergave mogelijk. Een aantal modellen zullen in 
deze paragraaf uiteengezet worden. 
De situatie bij een defect is schematisch weergegeven in figuur 3.4. Voor de scheurtip 
bevindt zich een inelastisch gebied welke in het vervolg wordt aangegeven met de 
plastische zone. Rondom dit gebiedje bevindt zich het elastische materiaal. De 
plastische zone wordt in een eerste orde benadering cirkelvormig verondersteld. De 
diameter geven we aan met r/1J. Bij brosse materialen is de afmeting van de 
plastische zone klein in verhouding met het omringende elastisch materiaal. De door 
ons gebruikte lijm is een bros epoxy. De afmeting van de plastische zone van een bros 
epoxy wordt significant ten opzichte van de lijmlaagdikte voor laagdiktes in de orde 
van tien micrometer. De invloed hiervan op de plastische processen en 
spanningsverdeling in de lijmlaag wordt besproken in hoofdstuk 6 met behulp van de 
theorie en experimentele resultaten. 

Yp 

defect plastische 1 elastisch 
zone 

1 
materiaal 

I• 

! 
' 

Figuur 3.4: schematische doorsnede bij een defect met daarin de plastische zone rp . 
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De eerste orde benadering van de plastische zone vinden we door de afstand vanaf de 
scheurtip te berekenen waarvoor de elastische spanning volgens (3 .5) de 
vloeispanning overschrijdt. Hier is de spanning zodanig dat plastische processen op 
kunnen treden. Door combinatie van (3.8) en (3.5) vinden we: 

K Ic 0 [l . 0 . 30 ] <J =--cos- +srn-srn -
Y .J2m- 2 2 2 

(3.20) 

, c1> =_l_( K[c )2· <J =<J' O=Oo (3.21) 
p 2 ' y v' n m p(Jv 

Hierin is mp de plastic constraint factor die de spanningstoestand voor de scheurtip in 
rekening brengt zoals in paragraaf 3. 7 wordt beschreven. In figuur 3.5 is (3.5) met 
daarin de eerste orde benadering voor de plastische zone uitgezet tegen de afstand van 
de scheurtip. 

f · 

ayr 
\ 

av 

schaurtlp 

\ 

ro 

Singuliere spanningsverdeling volgens (3.5) 

Spanningsverdeling met cr-o;, voor r<rp 

_____. r,x 

Figuur 3.5: eerste orde aanname van de spanningsverdeling, in het vlak van de 
scheur, met daarin de eerste orde benadering van de plastische zone voor 8=0. 

Bij de eerste orde aanname van de plastische zone wordt de spanning boven de 
vloeigrens afgesneden en draagt de plastische zone de vloeispanning. Het oppervlak 
dat hierbij weggelaten is representeert een hoeveelheid energie [Jlm

2
] die niet zomaar 

weggelaten mag worden. Omdat spanningen in de plastische zone begrensd zijn, 
treedt er bij het bereiken van de vloeispanning een herverdeling van de spanningen in 
het materiaal op. De plastische zone zal daardoor groter zijn in vergelijking met de 
eerste orde benadering. Bij het gebruik van verbindingen wordt behalve de eerste orde 
benadering van de plastische zone uit (3.21) gebruik gemaakt van de modellen van 
lrwin en Dugdale-Barenblatt . 
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In het model dat door lrwin is geïntroduceerd in [Irw 58] wordt de plastische zone nog 
steeds als cirkelvormig verondersteld en wordt alleen de situatie langs de x-as 
beschouwt. Volgens lrwin kan de spanningsverdeling boven de vloeigrens niet 
eenvoudigweg afgesneden worden. Ook deze spanning(senergie) moet ergens blijven. 
Irwin stelt dat plasticiteit invloed heeft op de ' schijnbare' lengte van de scheur. De 
crack zal zich hierdoor fysisch gedragen alsof hij een lengte aeJ]a+& heeft . Deze 
extra factor 8a zorgt voor de herverdeling van de spanningen boven de vloeigrens. 
Het oppervlak van het afgesneden gebied in figuur 3.6 (a) wordt gecompenseerd door 
de extra scheurlengte. Voor het afgesneden oppervlakA vinden we zo [Irw 58]: 

ry 

A= JaYdr-a.rY =Da·a. 
0 

, · =(ja= ,(1) 
p p 

(3.22) 

De factor r p * wordt lrwins plastische zone correctie genoemd. Irwins model resulteert 
in een cirkelvormige plastische zone met een diameter die tweemaal zo groot is in 
vergelijking met de eerste orde benadering. 

Schijnbare 

scha urtlp 

(J y î 

Î' 
~ 
~- . /. 

' 

2 r <' > 
p 

r,x 

."." ."""" Singuliere spanningsverdeling volgens (3.5) 
-- Spanningsverdeling met o=o;, voor r<2r, 

' · 
.. - -

, ----. r ,x 

Figuur 3.6: grafische representatie van lrwins plastische zone correctie. Het 
oppervlak van het afgesneden gebied A uit (a) is toegevoegd aan het plastische 
gebied in (b). 
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In relatie met berekeningen van plastische zones bij adhesieve verbindingen is vooral 
het door Dugdale [Dug 60] en later Barenblatt [Bar 62] ontwikkelde strip-yield model 
voor de plastische zone van belang. Het uitgangspunt van het model is opnieuw een 
ideaal elastisch-plastisch materiaal. In een elastisch-plastisch materiaal treedt vloei op 
bij een constante spanning. Net als in het model van Irwin beargumenteert ook 
Dugdale dat de schijnbare scheurlengte aeff groter is dan zijn fysische lengte a. 
Volgens Dugdale treedt plastische deformatie op over een afstand p vanaf de 
scheurtip. Deze extra strip met een lengte p wordt gevormd door het verschil in 
effectieve scheurlengte aeff en fysische scheurlengte a. Om de lengte van de extra 
strip te bepalen postuleerde Dugdale dat de spanningssingulariteit bij x=a moet 
verdwijnen na superpositie van de spanningsvelden veroorzaakt door de externe 
belasting en de strip die de vloeispanning draagt. De plastische zone heeft volgens het 
strip-yield model een omvang van [Dug 60]: 

2 . 2 7r (J ) 7r ( KI 2 p= asm (--- =- --) 
4mp<Jv 8 mp(Jv 

(3.23) 

scheur 

y 
p 

x 

2a 

Figuur 3.7:het strip-yield model opgesteld door Dugdale. De extra strip paan beide 
zijden van het scheurtje draagt de vloeispanning. 

De drie plastische zone modellen die we in deze paragraaf hebben geïntroduceerd 
gebruiken we in hoofdstuk 6 voor het benaderen van de plastische zone. Er is tijdens 
dit onderzoek geen rede om aan te nemen dat het ene model beter is als het andere. In 
de discussie van hoofdstuk 6 gebruiken we daarom alle drie de modellen. 
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De spanning in een materiaal is niet alleen afhankelijk van de afstand tot de scheurtip 
maar ook van de polaire hoek. Dit heeft direct invloed op de vorm van de plastische 
zone. In figuur 3.8 is de vorm van de plastische zone voor de scheurtip benaderd door 
de afstand van de scheurtip in de verschillende polaire richtingen te berekenen waar 
de spanning met (3 .5) groter is dan de vloeispanning. 

richting van maximale plastische deformatie 

~ 

1 .6 ________ _.,,,, ____ _ 

0 .8 

s c he u rtip 

x 
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-0 .8 

- 1 .6 _....._ ___ =~----------' 

Figuur 3.8: plastische zone in het vlak z=O genormaliseerd ten opzichte van de eerste 
orde benadering van plastische zone voor 0=0°. 

De afmetingen van de plastische zone zijn maximaal in de richting waar de partiële 
differentiaal van (3 .8) naar de polaire hoek 8nul is. Dit maximum treedt op in de 
richting 8=60°. In een verbinding zal dus de meeste plastische vervorming optreden in 
een richting van 60° met de x-as. Zolang de plastische processen in deze richting klein 
zijn ten opzichte van de lijmlaagdikte levert de lineair elastische theorie een goede 
beschrijving van de spanningen in de lijmlaag. Als de afmeting van de plastische zone 
in deze richting echter vergelijkbaar wordt met de lijmlaagdikte dan is het 
waarschijnlijk dat dit ook invloed heeft op de spanningsopbouw in de lijmlaag. 
Behalve de polaire hoek 8 is ook de spanningstoestand van invloed op de 
spanningsverdeling in de lijmlaag. Deze spanningstoestand is het onderwerp van 
paragraaf 3. 7. 
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3. 7 Spanningstoestand in de Verbinding 

Het optreden van plastische deformatie in een verbinding wordt beïnvloed door de 
spanningstoestand. Door de verhindering tot rek in een plane strain toestand, figuur 
2.3, is de omvang van de plastische zone in een plane strain spanningstoestand een 
stuk kleiner in vergelijking met plane stress. Het verschil komt tot uiting door de 
invoering van de plastic constraint factor mp. De plastic constraint factor geeft de 
hoeveelheid constraint weer opgelegd door het omringende materiaal. Deze zorgt 
ervoor dat het materiaal pas bij een hogere spanning, de effectieve vloeispanning <:Jveff, 
gaat vloeien. We definiëren: 

(J" eff 

m =-v-
p (J" 

v 

(3 .24) 

In een plane strain spanningstoestand is de effectieve vloeispanning dus een factor mp 
groter in vergelijking met de vloeispanning die als materiaaleigenschap geldt. 
lrwin heeft afgeleid dat de toename van de vloeispanning in een plane strain 
spanningstoestand in eerste orde wordt benaderd door [Bro 86]: 

cr:ff = ~2J2crv ::::: Jicrv (3.25) 

Vaak is de spanningstoestand niet bekend maar is er sprake van een tussenvorm 
tussen plane stress en plane strain. Als we een scheur beschouwen over de gehele 
lengte van een lichaam dan zijn de gebieden van plane stress en plane strain 
aangegeven in figuur 3.9. De verhindering tot plastische vervorming is het grootst in 
het midden van het materiaal waar de meeste hinder wordt ondervonden van het 
elastische materiaal rondom het defect. 

Figuur 3.9: plane stress en plane strain spanningsverdeling voor een scheur over de 
gehele lengte van een lichaam. De overgang van plane stress naar plane strain vind 
plaats over een afstand r0 vergelijkbaar met de omvang van de plastische zone. 

De afstand waarover de spanningstoestand veranderd van plane stress naar plane 
strain, ro, ligt in de dezelfde orde van grote als de plastische zone. Het optreden van 
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plane strain, plane stress of een tussenliggende conditie van de spanningstoestand in 
bulkmateriaal hangt af van de afmetingen van het lichaam en de 
materiaaleigenschappen van het materiaal. Er zijn verschillende criteria in omloop om 
aan te geven of een plane strain spanningstoestand gecreëerd wordt. Ze hebben allen 
gemeen dat de relevante geometrische afmetingen significant groter zijn in 
vergelijking met de plastische zone. 
In de voorwaarden is het daarom voor de hand liggend dat de plastische zone een van 
de bepalende factoren is. Deze plastische zone wordt bepaald door de karakteristieke 
lengte (K1clav)2 die dus gebruikt kan worden in een eventuele norm voor het creëren 
van een plane strain spanningstoestand. In [AST 39] worden de minimale afmetingen 
van een lichaam voor het creëren van een plane strain spanningstoestand in een metaal 
als volgt gedefinieerd: 

l ~ S(K1c )2 
(3.26) 

(Jv 

met a de scheurlengte, b de dikte en l de lengte van het elastische lichaam. Dit 
betekent dat de plastische zone klein is ten opzichte van de belangrijkste afmetingen 
van het gescheurde lichaam. Deze voorwaarde wordt ook gehanteerd in [ISO 13] en 
[Bro 86]. 
De voorwaarden die gesteld zijn aan de minimale afmetingen, (3.26), zijn opgesteld 
voor het bepalen van de plane strain breuktaaiheid ofbreukenergie in homogeen 
bulkmetaal. Omdat de lijmlaag in de verbinding ook verhinderd wordt tot rek op 
dezelfde manier als in bulkmateriaal gelden voor de verbinding dezelfde voorwaarden 
voor het creëren van een plane strain spanningstoestand als in bulkmateriaal. De 
afmetingen in (3.26) zijn allen veel kleiner als één centimeter terwijl de afmetingen 
van onze verbinding in de orde van centimeters ligt. Hieruit volgt dat de we ook in 
onze verbinding te maken hebben met een plane strain spanningstoestand. Wel 
hebben we altijd te maken met randeffecten doordat de verbinding geen oneindige 
afmetingen heeft. Ook al voldoen we aan (3 .26) dan nog zal de spanningstoestand 
variëren over een beperkte afstand van plane stress naar plane strain. Omdat de 
afstand waarover deze verandering plaatsvindt klein is, orde micrometers, ten 
opzichte van de breedte en lengte van onze verbinding, orde centimeters, 
verwaarlozen we deze invloed op de experimentele waarde van de breukenergie. 
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3.8 Small Scale Yielding in een Verbinding 

Het gebruik van een plastische zone als uitbreiding van de volledig elastische theorie 
wordt beperkt door de small-scale-yielding randvoorwaarde (SSY). Volgens dit 
criterium moet de plastische zone rondom de scheurtip klein zijn in vergelijking met 
de omvang van het K-gedomineerde gebied en relevante geometrische afmetingen. 
Als we het door K-gedomineerde gebied en de plastische zone aangeven door cirkels 
met stralen van respectievelijk Den R dan kan de SSY conditie grafisch 
gerepresenteerd worden als in figuur 3.10. De situatie waarin R klein is ten opzichte 
van Den elke andere geometrische dimensie wordt aangegeven met SSY. 

Grens van het 
plastisch gebied 

Buitenste grens van 
K-gedom ineerd ofwel 

Singuliere gebied 

Figuur 3.10: grafische representatie van small scale yielding in vergelijking met het K
gedomineerde gebied. 

Als we voldoen aan de SSY voorwaarde dan wordt het spanningsveld rond de 
scheurtip slechts in een klein gebied, de plastische zone, voor de scheurtip verstoord. 
De spanningsverdeling buiten deze plastische zone maar binnen het singuliere gebied 
kan beschreven worden met de spanningsintensiteitsparameter. In dit geval blijven we 
bij de lineair elastische breukmechanica. Alleen in de plastische zone mogen we deze 
relaties niet gebruiken. Ook het eerder geïntroduceerd similitude principe is beperkt 
tot het SSY gebied. 
Als er aanzienlijke plasticiteit optreedt en niet meer voldaan is aan de small scale 
yielding voorwaarde dan kan de plastische zone niet langer berekend worden met de 
eerste orde benadering of de modellen van Irwin en Dugdale-Barenblatt. Binnen het 
small scale yielding gebied hebben we bij de berekening voor de spanning alleen de 
eerste orde term uit (3.4) meegenomen. Bij aanzienlijke plastische deformatie is (3 .5) 
niet meer geldig. Treedt er aanzienlijke plastische deformatie op dan zullen we onze 
toevlucht moeten nemen tot de niet lineair elastische breukmechanica (NLFM). Ook 
hier zijn weer verschillende scheurgroeicriteria afgeleid. 
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Ook bij het gebruik van verbindingen geldt de SSY voorwaarde voor de toepassing 
van lineair elastische vergelijkingen op verbindingen. Behalve de bovengrens 
opgelegd door het singuliere gebied is er nu een extra grens die opgelegd wordt door 
de fysische barrière gevormd door de substraatmaterialen die veel stijver zijn dan de 
lijmlaag. De breukcriteria uit de lineair elastische breukmechanica zijn afgeleid met 
als uitgangspunt lineair elastisch gedrag van het substraatmateriaal en de lijmlaag weg 
van de scheurtip. Omdat Ea!Es• 35 zal de plastische vloeigrens van het 
substraatmateriaal niet worden bereikt en mogen we plastische deformatie van het 
substraatmateriaal verwaarlozen. Figuur 3.11 geeft dezelfde grafische representatie 
van de SSY voorwaarde als gegeven in figuur 3.10 maar nu voor een verbinding. 

Grens van het 
plastisch gebied 

Buitenste grens van 
K-gedom ineerd ofwel 

4- Singuliere gebied 

Fysische grens opgelegd 
door het s ubstraatm ateriaal 

Figuur 3.11 : grafische representatie van small scale yielding in een verbinding. 

Via de spanningstoestand heeft het materiaal rondom een scheurtje invloed op de 
spanningen waarbij vloei optreedt. Deze invloed wordt gekwantificeerd in een plastic 
constraint factor mp die aangeeft in welke mate het scheurtje verhinderd is tot 
vervormen. Het grote verschil tussen het bulk-materiaalgedrag van de lijm en het 
gebruik van een dunne lijmlaag in een adhesieve verbinding is het aanwezig zijn van 
substraatmateriaal. In een adhesieve verbinding hebben we te maken met een dun 
lijmlaagje dat zich bevindt tussen twee stijve substraatmaterialen. Behalve de 
verhindering tot rek zoals die in bulkmateriaal optreedt wordt de rek in de verbinding 
dus ook in de dikte richting van de lijmlaag verhinderd door het relatief stijve 
substraat materiaal. Het is dan ook aannemelijk dat deze stijve substraatmaterialen 
invloed uitoefenen op de spanning voor de scheurtip waarbij vloei optreedt in de 
lijmlaag. Bij het bespreken van de resultaten en de discussie van dit verslag in 
hoofdstuk 6 vormt dit zelfs een belangrijk argument bij het verklaren van de invloed 
van de lijmlaagdikte op de breukenergie. 
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4 Dynamische Breukmechanica 

4. 1 Inleiding 

Als de lijmlaag in een adhesieve verbinding zich elastisch gedraagt en voldaan is aan 
het breukcriterium uit (3 .15) dan zal een initieel scheurtje in de verbinding verder 
groeien. Het hangt af van de spanningsverdeling in de lijmlaag en de geometrie van de 
verbinding of de lijmlaag over zijn gehele lengte scheurt of dat scheurarrest optreedt 
na een kleine scheursprong. Er is geen criterium beschikbaar in de lineair elastische 
theorie waarmee we het optreden van scheurarrest kunnen verklaren. Deze is wel 
beschikbaar in een ander breukmechanisch gebied: de dynamische breukmechanica. 
Dit omvat alle breukmechanische problemen waar de scheurlengte of de belasting snel 
verandert. De processen van scheurgroei en scheurarrest worden dan ook beschreven 
met dynamische breukmechanica. In tegenstelling tot de lineair elastische 
breukmechanica is dit onderzoeksgebied nog volop in ontwikkeling. 

4.2 Dynamische Breukmechanica 

Een van de onderwerpen in dit onderzoek is een verbinding onder een langzaam 
veranderende belasting met een snel groeiende scheur. We gaan, net als bij de invoer 
van de lineair elastische breukmechanica, uit van een homogeen materiaal met 
uitzondering van een scheurvormig defect en we voldoen aan de small scale yielding 
voorwaarde uit paragraaf 3.8. Of scheurarrest optreedt hangt af van de 
breukweerstand van de verbinding tegen verdere scheurgroei bij gegeven temperatuur, 
spanningstoestand, belastingssnelheid en scheurgroeisnelheid. In de dynamische 
breukmechanica zijn twee analyses voorhanden waarmee we het optreden van 
scheurarrest kunnen verklaren: het dynamische en het statische model. Het 
dynamische model kijkt naar het proces van scheurgroei en beschouwt scheurarrest 
als de beëindiging van dit proces. In het statische model wordt alleen gekeken naar de 
eindpunten van scheurvergroting. Scheurgroei wordt dus net als bij de invoer van de 
breukenergie in paragraaf 3.4 beschouwd als een quasi-statisch proces. 



Dynamische Breukmechanica 34 

4.2.1 Kinetische Analyse 
Volgens het kinetische analyse model treedt scheurarrest op als verdere 
scheurvergroting niet mogelijk is. Bij de invoer van de energy release rate in 
paragraaf 3.4 zijn we uitgegaan van quasi-statische scheurvergroting en hebben we de 
kinetische term uit (3 .11) niet meegenomen bij het bepalen van de energy release uit 
(3.13). In het geval van een groeiende scheur is er wel een kinetische energietermen 
vinden we voor de energy release rate: 

1 d 
G=--(W-U -U . ) (4.1) bda eJ kin 

met Ukin de kinetische energie in het systeem S uit paragraaf 3.4. Voor een groeiende 
scheur is Ukin positief. Het criterium voor scheurgroei is nu: 

G = R + _!_ dUkin (4.2) 
c b da 

De breukenergie is dus via de kinetische energieterm afhankelijk van de snelheid van 
de voortbewegende scheur. Omdat het gebruik van de breukenergie via (3.18) gelijk is 
aan het gebruik van spanningsintensiteitsparameters geldt voor het criterium van 
scheurarrest met behulp van spanningsintensiteitsparameters: 

K = K 14 (V,T) (4.3) 

De spanningsintensiteitsparameter waarbij scheurarrest optreedt is een 
temperatuursafhankelijke functie van de scheurgroeisnelheid V. 

4.2.2 Statische Analyse 
Volgens de statische benadering kan scheurarrest beschouwd worden als het 
omgekeerde proces van scheurinitiatie. Voor scheurinitiatie hebben we onder lineair 
elastische condities het breukcriterium (3 .9) afgeleid. Voor scheurarrest geldt dan: 

K = K 14 (T) (4.4) 

Zowel bij scheurinitiatie als scheurarrest wordt de spanningsintensiteitsparameter 
berekend alsof de scheur stationair is en kan de lineair elastische theorie uit hoofdstuk 
3 toegepast worden. De gevonden arrestwaardes zijn temperatuursafhankelijke 
materiaaleigenschappen en zijn onafhankelijk van de belastingssnelheid. 
Dynamische effecten zullen altijd aanwezig zijn en het statische uitgangspunt is dan 
ook een vereenvoudiging. 
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Onder normale omstandigheden wordt de maximale scheurgroeisnelheid bepaald door 
een beperking in de toevoer van energie aan de scheurtip. De scheur beweegt zich 
voort in een afuemend spanningsveld. De elastische energie die uit het spanningsveld 
geabsorbeerd kan worden neemt dus af en als niet voldoende energie toegevoerd kan 
worden door een externe belasting dan treedt scheurarrest op. 
Tijdens de door ons uitgevoerde breuktest wordt de energie toegevoerd op een afstand 
van enkele centimeters van de scheurtip. De energietoevoer bij scheurgroei is 
onvoldoende en de scheur beweegt zich met opeenvolgende scheursprongen door het 
materiaal. De lengte van de scheursprong wordt bepaald door de energie die de scheur 
uit het spanningsveld kan absorberen. Dynamische effecten zoals beschreven in 4.2.1 
zijn te verwaarlozen waardoor de scheurgroeisnelheid onafhankelijk is van de 
belastingssnelheid. Bij de berekening van de arrestwaarde van de breukenergie mogen 
we gebruik maken van het statische model. Als de scheur zich door middel van 
opeenvolgende scheursprongen door het materiaal beweegt, geven we dit aan met 
instabiele scheurgroei. Bij het optreden van instabiele scheurgroei met constante 
scheurgroeisnelheid is de statische analyse een goede benadering voor het berekenen 
van de breukenergie bij scheurarrest. 

4.3 Scheurgroeisne/heid 

Omdat de scheurgroeisnelheid constant is kan men zich afvragen met welke snelheid 
het scheurtje zich door het materiaal verplaatst. Voor quasi-statische scheurvergroting 
in een verbinding onderworpen aan een constante belasting waarbij de breukenergie 
onafhankelijk is van de scheurgroeisnelheid geldt [Kan 85] : 

V=0.38c0 (1-~) (4.5) 
a 

met a=a(t) de instantane scheurlengte en ao=a(O) de initiële scheurlengte. De 
experimenteel vastgestelde scheurgroeisnelheden liggen tussen de 0.2co en 0.4co met 
c0 de geluidssnelheid [Kan 85][Sch 96]. De geluidssnelheid co kan berekend worden 
met: 

(4.6) 

waarin p de dichtheid van de lijmlaag is. 
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In tabel 4.1 is een overzicht van een aantal materiaaleigenschappen van een epoxy 
gegeven. Ook de geluidssnelheid in een epoxy is hierin vermeld berekend met (4.6) en 
de eigenschappen uit de tabel. 

\ 1 atrriaakigl•nsc ha pprn E pox~ 
E 1.5-3 GPa 
p 1.1-1.4· lOj kg/mj 

Co 1000-1750 mis 
Kic ~0.6 MPa·mw 

O'v 25-90 MPa 

Tabel 4.1 : materiaaleigenschappen van een bros epoxy 

Voor een epoxy met een modulus van 2.5 GPa en een dichtheid van 1.3· 103 kg/m3 

vinden we met (4.5) voor de scheurgroeisnelheid 400 mis. Als we tijdens het proces 
van scheurgroei de uiteinden als vast mogen beschouwen dan is zowel (3 .9) als (4.4) 
onafhankelijk van de snelheid waarmee een belasting wordt aangebracht. Ten 
opzichte van de benaderde scheurgroeisnelheid van 400 mis uit de vorige paragraaf is 
de door ons gebruikte verplaatsingssnelheid, 0.5 mm/min, zeer klein en mogen we de 
uiteinden van de verbinding tijdens scheurgroei als vast beschouwen. 

Scheurvergroting vindt dus plaats bij vaste uiteinden. Het scheurtje beweegt in een 
afnemend spanningsveld waardoor scheurarrest mogelijk is als het spanningsveld niet 
snel genoeg wordt opgebouwd en er dus niet voldoende elastische energie uit het 
spanningsveld geabsorbeerd kan worden. De statische arrestwaardes kunnen 
experimenteel bepaald worden op dezelfde manier als bij scheurinitiatie en voldoen in 
ons geval. 
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5 Experimenteel 

5. 1 Testgeometrie 

Als we tijdens een breuktest de belasting op de substraatmaterialen als functie van de 
verplaatsing meten dan kunnen we uit deze gegevens de breukenergie van de 
verbinding berekenen. We leggen daartoe een verbinding een monotoon stijgende 
verplaatsing op. 
De substraatmaterialen in dit onderzoek zijn gemaakt van aluminium. Doordat de 
breukenergie van aluminium veel groter is dan die van de gebruikte lijm, is 
scheurvergroting beperkt tot de lijmlaag. De belastingsmode in de lijmlaag is 
afhankelijk van de geometrie van de substraatmaterialen. Aan de keuze van de 
geometrie van de verbinding is dan ook de nodige aandacht besteed. In de literatuur 
zijn veel geometrieën voorhanden waarvan de meeste zijn ontworpen voor het meten 
van spanningsintensiteitsparameters of breukenergieën van bulkmateriaal. Lang niet 
alle geometrieën zijn dan ook geschikt voor metingen aan verbindingen en in het 
bijzonder bij het gebruik van dunne lijmlagen. De in dit onderzoek gebruikte 
testgeometrie is de Tapered Double Cantilever Beam (TDCB) geometrie. In figuur 5.1 
is de geometrie van een TDCB preparaat weergegeven. 

Figuur 5.1: TDCB geometrie waarin I de lengte, b de breedte en d de dikte van de 
verbinding is. De initiële scheurlengte wordt aangegeven met a0 en de initiële dikte 
met do. 
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De belangrijkste afmetingen van de verbinding zijn de lengte l, breedte ben de dikte 
d. De initiële scheurlengte en initiële dikte geven we aan met respectievelijk ao en do. 
Een overzicht van de gebruikte afmetingen is terug te vinden in tabel 7.1. 

s~ mhool afmeting 
(mm) ---breedte b 25.1 

dikte d 12.7-31.75. 
initiële scheurlengte ao 35.9 
initiële dikte do 12.7 

Tabel 7 .1 : Afmetingen van de TDCB verbinding die tijdens de experimenten 
gebruikt zijn . ·oe dikte dis variabel en volgt uit de gegevens en figuur 5.1. 

De TDCB geometrie wordt zowel gebruikt voor het testen van bulkmateriaal als 
verbindingen. Hij is ontwikkeld voor het gebruik van metaal-aan-metaal toepassingen 
maar kan ook gebruikt worden voor andere assemblages. De TDCB geometrie heeft 
de eigenschap dat er tijdens een breuktest een zuivere mode /belasting in de lijmlaag 
ontstaat. Bij een cohesieve breuk in de lijmlaag hebben we dus geen last van mixed 
mode effecten. De afmetingen uit tabel 7.1 voldoen aan (3 .26) uit paragraaf 3. 7 voor 
het creëren van een plane strain spanningstoestand in de verbinding. De breukenergie 
die uit de meetdata volgt is de plane strain mode I breukenergie G1c. 
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5.2 De Compliantie van een TDCB Verbinding 

Twee belangrijke begrippen bij het gebruik van adhesieve verbindingen zijn stijfheid 
en compliantie. Als we tijdens een trekproef een verbinding in een trekbank belasten 
dan is de stijfheid S de verhouding van de resulterende kracht F die op de verbinding 
werkt bij een opgelegde verplaatsing v : 

S=F (5.1) 
v 

De stijfheid wordt uitgedrukt in Newton per meter en is een maat voor de weerstand 
tegen elastische vervorming. De compliantie Cis de reciproque van de stijfheid: 

C=~ (5.2) 
F 

In [AST 34] zijn vergelijkingen opgenomen waarmee de compliantie als functie van 
de scheurlengte berekend kan worden. Voor de door ons gebruikte verbinding vinden 
we: 

8 3a2 1 
C= [(-f+-)·0.0254+mb(a-a0 )] 

Esubstruatb do do 
(5.3) 

met mb een geometrieafhankelijke factor gegeven door: 

3a 2 1 
mb =(7+ d) (5.4) 

Bij de berekening van de compliantie met (5.3) is de aanname gemaakt dat een dunne 
lijmlaag oneindig stijf is en dus geen bijdrage levert aan de totale compliantie van de 
adhesieve verbinding. Deze aanname wordt beter naarmate de lijmlaagdikte kleiner 
wordt. Uit de literatuur is bekend dat bij het gebruik van lijmlaagdiktes in de orde van 
een millimeter deze aanname nog stand houdt [Mei 99][AST 34][Bla 91]. De door ons 
gebruikte lijmlaagdikte ligt in de orde van een tiental micrometers en we mogen dus 
uitgaan van een oneindig stijve lijmlaag zonder dat we hierdoor een extra fout 
introduceren. 
Bij het berekenen van de adhesieve breukenergie in hoofdstuk 6 gebruiken we de 
partiële differentiaal van de compliantie naar de scheurlengte. Deze volgt direct uit 
(5.3) en is gelijk aan: 

ac s 
= mb aa E substruatb 

(5.5) 

Een stijver specimen kan verkregen worden door een lagere waarde voor mb te 
gebruiken. Voor een TDCB geometrie is mb constant zodat de differentiaal uit (5.5) 
onafhankelijk is van de scheurlengte. 
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5.3 Het Samenstellen van de Verbinding 

Bij het samenstellen van de verbinding onderscheiden we twee stappen: het 
voorbehandelen van het hechtingsoppervlak en het aanbrengen van een dunne 
lijmlaag. De substraatmaterialen zijn in ons geval van aluminium en hebben een 
TDCB geometrie. De belangrijkste aandachtspunten bij de voorbehandeling van het 
hechtingsoppervlak zijn de vlakheid en reinheid. Na de voorbehandeling kan de 
verbinding samengesteld worden waarbij het aanbrengen van de lijm en het 
uithardproces op een vooraf gedefinieerde manier plaatsvinden. In deze paragraaf 
komt zowel de voorbehandeling van het hechtingsoppervlak als het aanbrengen van 
een dunne lijmlaag aan de orde. 

5.3.1 Voorbehandeling van de Substraatpreparaten 

40 

Bij het gebruik van steeds dunnere lijmlagen is de vlakheid van het 
hechtingsoppervlak van de substraatmaterialen een van de parameters die de 
nauwkeurigheid van de metingen bepaald. De samples worden geslepen waarna de 
afwijking in de vlakheid kleiner is dan 2 micrometer. De ' vlakheid' van een sample is 
vervolgens in kaart gebracht met een 3-D Co-ordinate Measurement Machine. Een 
typisch vlakheidprofiel is in figuur 5.2 drie dimensionaal weergegeven. 

afWIJklng 
(µ m ) 2 

0 

-2 

1• -2--1 0 -1-0 • 0-1 · 1-2 1 

hechtlngs oppervlak 
(cm) 

15 

2 

Figuur 5.2: schematische weergave van het profiel van het hechtingsoppervlak van 
een willekeurig TDCB sample. De in totaal 250 meetpunten zijn gemeten met een 
Coordinate Measurment Machine. 
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Als de samples vlak zijn ondergaan ze een speciaal opgesteld reinigingsprogramma. 
Het handmatig ontvetten van het hechtingsoppervlak lijdt tot een adhesieve 
verbindingsbreuk. De voorbehandeling van metaaloppervlakken waaronder 
aluminium wordt behandeld in [AST 26). In dit project ondergaan de substraten vlak 
voor het verlijmen een reinigingsprogramma in een (Miele) reinigingsinstallatie. De 
substraten worden hierin eerst behandeld met een agressief oplosmiddel dat de toplaag 
van het substraat verwijdert. Door na te spoelen met demiwater ontstaat er een nieuw 
aluminiumoxide laagje op het preparaat dat zorgt voor een goede hechting. De 
samples worden daarna in de reinigingsinstallatie gedroogd. Door de samples direct 
nadat ze zijn ontvet te verlijmen in de cleanroom worden verder geen defecten aan het 
oppervlak geïntroduceerd die kunnen lijden tot storende spanningsconcentraties. Door 
deze voorbehandeling is de adhesie tussen het substraatmateriaal en de lijm groter dan 
de cohesieve sterkte van de lijmlaag. Op deze manier dwingen we de verbinding te 
scheuren in de lijmlaag zodat we de cohesieve sterkte van de lijm meten tijdens een 
breuktest. 

5.3.2 Het aanbrengen van een Dunne Lijmlaag 
Omdat we werken met lijmlagen in de orde van tien micrometer moet de lijm op een 
goed gedefinieerde manier aangebracht worden. In dit project wordt de lijm 
aangebracht door middel van een spray-coat proces. 
Het spray-coaten voeren we uit in de cleanroom waar de spray-coat installatie is 
opgesteld in een spuitcabine. De spuitopstelling bestaat uit een spuitkop gemonteerd 
op een translatie-unit waarvan de X/ Y-posities vrij programmeerbaar zijn. De 
verbinding monteren we op een substraathouder. Het spray-coat proces is schematisch 
weergegeven in figuur 5.3. 

Spuit 
Beweegrichting spuit 

TDCB preparaat 

Figuur 5.3: schematische representatie van de spray-coat opstelling. Het aantal 
spuitslagen bepaalt de lijmlaagdikte. 
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Nadat de parameters in het spuitprogramma geoptimaliseerd zijn wordt voor de 
substraten een standaard programma gevolgd waarbij we alleen het aantal spuitslagen 
variëren. Het aantal spuitslagen bepaalt zo de dikte van de lijmlaag die we op het 
hechtingsoppervlak aanbrengen. De oppervlakken die niet verlijmd mogen worden 
dekken we af met teflon tape. Deze tape verwijderen we nadat de lijmlaag is 
aangebracht. Door een ijking uit te voeren met een glasplaatje waarbij we de dikte van 
de lijmlaag door wegen bepalen, stellen we het aantal spuitslagen vast dat 
noodzakelijk is voor het aanbrengen van een lijmlaagdikte h. Op beide substraten 
brengen we een lijmlaag aan. De substraatdelen plaatsen we vervolgens in een 
voorverwarmde oven bij een temperatuur van 348 K. De aceton2

, die als oplosmiddel 
bij het aanbrengen van de lijm is gebruikt, verdampt bij deze temperatuur. Bij het niet 
volledig verdampen van het oplosmiddel ontstaan er defecten in de lijmlaag zoals 
besproken in paragraaf 3.2. 
De uiteindelijke dikte van de lijmlaag wordt bereikt door in te klemmen met spacers. 
De spacers worden tussen de twee substraatdelen geplaatst op plaatsen die tijdens het 
aanbrengen van de lijm zijn afgeschermd met teflon tape. 

~ Spacer 

Figuur 5.4: Tapered Double Cantilever Beam preparaten met daarin de lijmlaag en de 
spacers. 

2 Aceton heeft een kookpunt van 329 K bij p=p0 
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Bij het opwarmen van de verbinding in de oven zullen de materialen uitzetten door 
een verschil in uitzettingscoëfficiënt tussen de lijmlaag, de aluminium substraatdelen 
en de lijmklem. De schroeven in de lijmklem zijn gemaakt van RVS. Omdat RVS een 
kleinere warmte-uitzettingscoëfficiënt3 heeft dan aluminium worden de substraatdelen 
tijdens het opwarmen in de oven nog steviger samengedrukt. Op deze manier 
verhinderen we dat de lijmlaagdikte afwijkt van de dikte van de spacers. 

Figuur 5.5: Lijmklem voor het verlijmen van de Tapered Double Cantilever Beam 
verbindingen. 
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5.4 Meetopstelling 

Tijdens de experimenten leggen we de samples in een (Zwick) trekbank een constante 
verplaatsing v op. De kracht Fop de substraatmaterialen registreren we met een 
krachtopnemer. De krachtopnemer heeft een bereik tot 10.000 Newton. Tijdens de 
experimenten is de maximale kracht 600 Newton. We gebruiken een extensometer 
voor het meten van de verplaatsing van het sample v. De maximale verplaatsing 
tijdens de experimenten ligt in de orde van één millimeter. De afwijkingen in dit 
meetgebied van de extensometer en de krachtopnemer zijn terug te vinden in tabel 
7.2. 

Tabel 7.2: Afwijkingen in het door ons gebruikte bereik van de 
meetapparatuur. 

De meetopstelling is afgebeeld in figuur 5.6. De extensometer plaatsen we direct op 
het bovenste substraatdeel. We meten de verplaatsing ten opzichte van een vaste 
basisplaat die als referentie, v ref, geldt. Het gebruik van de extensometer heeft het 
voordeel dat we de werkelijke verplaatsing van het bovenste substraatpreparaat meten. 

i y--Belastingslijn waarlangs de 
j krachopnemer de belasting registreert 

IF 

v 

vaste basisplaat 

Figuur 5.6: schematische weergave van de opstelling waarmee de TDCB breuktest 
wordt uitgevoerd. 
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De zijde van de verbinding die niet belast wordt tijdens de breuktest ondersteunen we 
met een klein paaltje zodat het sample orthogonaal blijft ten opzichte van de richting 
van de aangebrachte kracht. Op deze manier voorkomen we een koppel als gevolg van 
de zwaartekracht. Omdat we niet het onderste substraatpreparaat als referentie voor de 
verplaatsing gebruiken maar de vaste basisplaat introduceren we een fout. Deze fout 
wordt veroorzaakt door de elastische vervorming van de onderste belastingspen, 
penetratie van de onderste belastingspen in het aluminium en andere effecten toe te 
schrijven aan de compliantie van het systeem tussen de onderste belastingspen en de 
basisplaat die als referentie voor de verplaatsing geldt. In verhouding tot de totale 
compliantie beschouwen we het systeem tussen de onderste belastingspen en de vaste 
basisplaat als oneindig stijf waardoor de compliantie van dit deel te verwaarlozen is. 
De fout die we hierdoor maken is niet significant ten opzichte van de afwijking in 
tabel 7.2. 
Een tweede meetfout introduceren we doordat we met de extensometer niet de 
verplaatsing langs de belastingslijn, zoals weergegeven in figuur 5.6, meten. De 
afwijking die we hier maken is rechtsevenredig met de verplaatsing. Voor een 
gemeten verplaatsing van 1 mm is de afwijking in de verplaatsing opgelopen tot 0.05 
mm. Omdat dit een significante afwijking in de verplaatsing is ten opzichte van de 
afwijking uit tabel 7.2 corrigeren we de meetdata hiervoor. 
Tijdens de breuktest leggen we de verbinding een constante belastingssnelheid op. Bij 
een breuktest wordt de belastingssnelheid gekozen zodat scheurvergroting optreedt 
één minuut nadat begonnen is met het aanbrengen van de belasting. Voor TDCB 

samples betekent dit voor de belastingssnelheid e [AST 343]: 
Cb · Cb 

3.51 I <e<17.57 I 
2-v m 2-v m 

(5.6) 

Als we de gegevens uit tabel 7.1 gebruiken en met (5.3) de compliantie berekenen dan 
vinden we voor een initiële scheurlengte ao van 36 mm een minimale 
belastingssnelheid van 0.2 mm/min en een maximale snelheid van 0.9 mm/min. De 
door ons gebruikte belastingssnelheden liggen in dit bereik. 
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6 Resultaten en Discussie 

6. 1 Inleiding 

In hoofdstuk 5 is een methode beschreven voor het samenstellen van een adhesieve 
verbinding met daarin een dunne lijmlaag. Aan het slot van dit hoofdstuk, in paragraaf 
5.4, is de meetmethode beschreven voor het uitvoeren van een TDCB breuktest. Voor 
het beoordelen van de meetdata van deze breuktest en het verbinden van conclusies 
aan de experimentele resultaten gebruiken we de theorie uit hoofdstuk 3. 
In paragraaf 2 van dit hoofdstuk analyseren we het breukoppervlak van de verbinding 
na een breuktest. We bespreken ook en de gemeten belasting als functie van de 
verplaatsing bij de verschillende lijmlaagdiktes. De uitwerking van de meetdata is het 
onderwerp van paragraaf 3. Beide paragrafen splitsen we op in twee delen. De 
opsplitsing komt overeen met het optreden van een overgang in 
scheurgroeimechanisme als we de lijmlaag dunner maken. De invloed van de 
lijmlaagdikte op de verbindingssterkte is het onderwerp van paragraaf 4. Het verloop 
van de breukenergie, en dus de verbindingssterkte, als functie van de lijmlaagdikte uit 
paragraaf 4 verklaren we in de discussie van paragraaf 5. 

6.2 Analyse van het Breukoppervlak en de Meetcurve 

In dit onderzoek zijn metingen uitgevoerd aan verbindingen met lijmlaagdiktes van 
10, 20 en 40 µm. De afmeting van de plastische zone bij deze lijmlagen is significant 
en bepaalt het scheurgroeimechanisme. Aan de hand van het breukoppervlak en de 
tijdens de experimenten gemeten belasting als functie van de opgelegde verplaatsing 
stellen we het scheurgroeimechanisme en de hoeveelheid plastische deformatie vast. 
We maken een opsplitsing tussen een lijmlaag van 10 µmen lijmlagen van 20 en 40 
µm. Deze opsplitsing hang samen met een overgang in scheurgroeimechanisme. 
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6.2.1 Lijmlaagdiktes 20 en 40 µm: Instabiele Brosse Scheurvergroting 
Bij lijmlaagdiktes van 20 en 40 micron is het breukoppervlak glad en op beide 
substraatmaterialen resteren lijmlagen van gelijke dikte. De verbinding is dus in zijn 
geheel cohesief gescheurd waarbij het breukoppervlak in het midden van de lijmlaag 
ligt. De punten van scheurinitiatie zijn in figuur 6.1 terug te vinden op het 
breukoppervlak als arrestlijnen. 

Figuur 6.1: breukoppervlak bij een lijm laagdikte van 40 µm. Het breukoppervlak is in 
discrete stappen tot stand gekomen. Dit lijdt tot scheurarrest lijnen die in de figuur te 
zien zijn als gekromde lijnen over de volle breedte van het oppervlak. 
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In figuur 6.2 is het breukoppervlak nogmaals weergegeven met daarop de arrestlijnen. 
De opeenvolgende scheurvergrotingen vinden we terug door de afstanden te nemen 
tussen de opeenvolgende arrestlijnen da. Deze arrestlijnen vertonen een gekromd 
verloop over de volle breedte van de verbinding. 

arrestlijnen 

Figuur 6.2: overzicht van het breukoppervlak van een verbinding met een 
lijmlaagdikte van 40 µm. De arrestlijnen zijn duidelijk te zien als gekromde lijnen over 
het breukoppervlak. De afstand tussen opeenvolgende lijnen da is ongeveer 10 mm. 
De kromming van de arrestlijnen over de breedte van het breukoppervlak zorgt voor 
een onzekerheid in de scheurlengte 8a van 0.4 mm. 

De kromming van de arrestlijnen wordt in de literatuur soms verklaart door de 
overgang van plane stress naar plane strain van de rand van de verbinding naar het 
centrum. Aan de hand van de geobserveerde breukoppervlakken lijkt dit niet de juiste 
verklaring aangezien de kromming optreedt over de gehele breedte. De overgang van 
plane stress naar plane strain vindt plaats over een afstand vergelijkbaar met de 
plastische zone en deze ligt in de orde van 10 µm. Deze overgang is in paragraaf 3. 7 
figuur 3.9 grafisch weergegeven. Een betere verklaring voor het optreden van de 
kromming in de arrestlijnen is het ontstaan van thermische spanningen tijdens het 
samenstellen van de verbinding waarbij de materialen eerst worden opgewarmd en 
vervolgens afgekoeld. Het verschil in thermische uitzettingscoëfficiënt tussen de 
gebruikte materialen is aanzienlijk en zorgt voor spanningen die in grootte variëren 
over de breedte van de verbinding. 
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De belasting als functie van de opgelegde verplaatsing heeft de typische 
zaagtandvorm van figuur 6.3. Dit treedt op bij instabiele brosse scheurvergroting. In 
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de literatuur wordt dit meestal aangegeven met type B. De scheurgroei is bros en het 
scheurtje beweegt zich op een run-arrest4 manier voort. De opeenvolgende pieken in 
figuur 6.3 horen steeds bij een scheurvergroting da . Op deze manier kan iedere piek 
geassocieerd worden met een arrestlijn op het breukoppervlak zoals te zien is in figuur 
6.2. We geven de kracht waarbij scheurvergroting optreedt aan met Frun· Plastische 
vervorming tijdens scheurvergroting uit zich in een onregelmatig oppervlak. Het 
gladde breukoppervlak in de figuren 6.1 en 6.2 geeft aan dat tijdens scheurvergroting 
slechts geringe plastische vervorming is opgetreden. De plastische zone is dan ook 
klein en scheurvergroting treedt op bij de opeenvolgende scheurtippen die ontstaan na 
scheurarrest. We voldoen daarmee aan de small scale yielding voorwaarde uit 
paragraaf 3.8 zodat we gebruik mogen maken van de lineair elastische 
breukmechanica voor het berekenen van de breukenergie en relatie (3 .18) voor het 
omrekenen van de breukenergie naar de breuktaaiheid. 
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Figuur 6.3: het karakteristieke zaagtand verloop, run-arrest verloop, dat optreedt 
tijdens instabiele brosse scheurvergroting. Bij de opeenvolgende maxima treedt 
scheurvergroting op. 

4 Het run-arrest verloop wordt ook wel aangegeven met een stick-slip verloop 
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Tijdens het aanlooptraject tot scheurvergroting wordt de extern geleverde energie 
gebruikt om de plastische zone en het spanningsveld op te bouwen. Afhankelijk van 
de effectieve vloeispanning en de plastische zone is hiervoor meer of minder energie 
nodig. Zelfs in de meest brosse materialen is de in deze processen gedissipeerde 
energie g uit (3 .16) groter dan de intrinsieke breukenergie Go. Bij de kritische waarde 
voor de gemeten belasting is de energy release rate G uit (3 .13) gelijk aan de 
breukweerstand en voldoen we aan het breukcriterium uit (3.15). Het materiaal voor 
de scheurtip verliest zijn samenhang en scheurvergroting treedt op. De afname van de 
inwendig opgeslagen elastische energie tijdens scheurvergroting wordt gebruikt voor 
het creëren van vrij oppervlak. De geregistreerde kracht op de substraatpreparaten 
daalt ten gevolge van een toename van de compliantie van de verbinding door een 
toename van de scheurlengte. Met het afnemen van de belasting daalt ook de spanning 
voor de scheurtip. Als de energietoevoer aan de scheurtip kleiner is dan de energie die 
nodig is voor scheurvergroting treedt scheurarrest op zoals beschreven aan de hand 
van de dynamische breukmechanica in hoofdstuk 4. 
De snelheid waarmee de scheur zich voortbeweegt is onafhankelijk van de 
belastingssnelheid omdat de scheurgroeisnelheid groter is dan de snelheid waarmee 
energie aan de scheurtip kan worden toegevoerd. We mogen het proces van 
scheurvergroting dus als quasi-stationair beschouwen en gebruik maken van de 
vereenvoudigde statische aanpak uit de dynamische breukmechanica voor het 
berekenen van de breukenergie bij het optreden van scheurarrest. Na scheurarrest 
neemt de spanning voor de tip weer toe door de opgelegde verplaatsing die resulteert 
in een toename van de belasting. 
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Behalve de opgelegde verplaatsing en belasting van de substraatmaterialen meten we 
ook de tijd. In figuur 6.3 is de belasting als functie van de tijd uitgezet. 
Scheurvergroting treedt op ongeveer een minuut nadat is begonnen met het 
aanbrengen van een constante verplaatsing van 0.5 mm/min zoals beschreven in 
paragraaf 5.4. 
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Figuur 6.3: belasting als functie van de tijd. Scheurvergroting van da,,,10 mm treedt 
op in een tijdsbestek van df ,,,25 µs. 

Omdat de scheurgroeisnelheid nagenoeg constant is liggen de opeenvolgende 
arrestlijnen in figuur 6.2 op eenzelfde afstand da van elkaar. De scheur legt per 
scheurvergroting ongeveer een afstand van 10 mm af. In paragraaf 4.2 hebben we de 
scheurgroeisnelheid in de lijm berekend met (4.5) en vonden zo een 
scheurgroeisnelheid van V=400 mis. Uit deze gegevens volgt dat het proces van 
scheurvergroting slechts 25 µs duurt. In dit tijdsbestek is de verandering van de 
opgelegde verplaatsing enkele tientallen nanometers. De externe arbeid die tijdens 
scheurvergroting wordt verricht, enkele microjoule, is door deze geringe verplaatsing 
verwaarloosbaar ten opzichte van de energie die gebruikt is voor scheurvergroting. 
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6.2.2 Lijmlaagdikte van 10 µm: Stabiele Ductiele Scheurvergroting 
Bij een lijmlaagdikte van 10 micron is het scheuroppervlak niet meer glad maar juist 
erg ruw waarbij plukken lijm van beide zijden van het oppervlak zijn getrokken. Dit 
oppervlak ontstaat door het optreden van aanzienlijke plastische deformatie. De 
toevoer van energie bij de scheurtip wordt hierdoor beperkt waardoor het 
scheurgroeiproces stabiel wordt en de scheurgroeisnelheid afhankelijk is van de 
belastingssnelheid. Ook bij een toename in de belastingssnelheid tot 2 mm/min blijft 
de scheur zich op een stabiele ductiele manier voortbewegen. 

Figuur 6.4: breukoppervlak bij een lijmlaagdikte van 10 µm. Het breukoppervlak is 
ruw door het optreden van aanzienlijke plastische deformatie. 
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In figuur 6.5 is de belasting als functie van de opgelegde verplaatsing uitgezet bij een 
belastingssnelheid van 0.5 mm/min. 
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Figuur 6.5: de belasting als functie van de opgelegde verplaatsing bij het optreden 
van stabiele ductiele scheurvergroting bij een lijm laag van 10 µm. 

Omdat plastische processen zich afspelen over de gehele dikte van de lijmlaag 
voldoen we niet meer aan de small scale yielding voorwaarde uit paragraaf 3.8. De 
breuktaaiheid is daarom geen geldig breukcriterium omdat bij de invoer van dit 
breukcriterium de aanname is gemaakt dat de spanning voor de scheurtip uniek wordt 
bepaald door de spanningsintensiteitsparameter. Deze parameter beschrijft alleen het 
spanningsveld buiten de plastische zone en kan in dit geval niet gebruikt worden. Wel 
kan met een energiebeschouwing een redelijke benadering gemaakt worden van de 
breukenergie omdat het optreden van plastische processen inherent aan de aanpak is. 
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De overgang van instabiele brosse scheurgroei naar ductiele stabiele scheurgroei 
wordt bepaald door de lijmlaagdikte in combinatie met de plastische zone. Uit de 
literatuur is bekend dat deze overgang optreedt als de substraatmaterialen een barrière 
opleggen aan de plastische zone [o.a. Kin 87]. De lijmlaagdikte en de omvang van de 
plastische zone zijn dan gelijk. Deze situatie wordt aangegeven met full through
thickness yielding. De overgang treedt op bij een overgang in lijmlaagdikte van 20 
µm naar 10 µm. Tijdens enkele metingen bij een lijmlaagdikte van 10 micron 
observeren we een overgang van stabiele ductiele scheurgroei naar onstabiele brosse 
scheurgroei. We concluderen hieruit dat we ons bij deze lijmlaagdikte juist op het 
overgangsgebied bevinden. De plastische zone bij een lijmlaagdikte van 10 µm is dus 
gelijk aan de lijmlaagdikte. 

Figuur 6.6: overgang van stabiele ductiele scheurvergroting naar instabiele brosse 
scheurvergroting zoals deze is opgetreden tijdens een breuktest. De dikte van de 
lijmlaag in de verbinding is 10 µm. 
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6.3 Het bepalen van de Adhesieve Breukenergie 

De adhesieve breukenergie Ge van de verbinding berekenen we uit de meetdata voor 
de verschillende lijmlaagdiktes. Deze breukenergie is een maat voor de 
verbindingssterkte van de verbinding. Als we de breukenergieën bij verschillende 
lijmlaagdiktes met elkaar vergelijken dan weten we wat de invloed van de 
lijmlaagdikte op de verbindingssterkte is. 
We maken gebruik van twee verschillende methoden voor het bepalen van de 
breukenergie uit de meetdata. De methode die we gebruiken voor het uitwerken van 
de meetdata hangt af van het scheurgroeimechanisme. 

6.3.1 Compliantie methode 
Als we uitgaan van lineair elastisch materiaalgedrag dan is de belasting lineair met de 
opgelegde verplaatsing v. Leggen we een verbinding een constante verplaatsing op 
dan zal de belasting lineair met de verplaatsing toenemen. De elastische energie Uez 
van het systeem bij een gegeven belasting Fis dan gelijk aan: 

1 
Ue, =-Fv (6.1) 

2 
De verandering van de elastische energie bij een scheurvergroting da vinden we door 
de partiële differentiaal naar de scheurlengte te nemen: 

dUe, =!F dv +!v dF (6.2) 
da 2 da 2 da 

De geleverde arbeid W door de externe belasting wordt gegeven door: 
W=Fv (6.3) 

De verandering van de arbeid per scheurvergroting da vinden we door opnieuw de 
partiële differentiaal te berekenen: 

dW = F dv (6.4) 
da da 

We berekenen de breukenergie met de Griffith balans (3.13) en vinden zo: 

G=_!_(Fdv -vdF) 
2b da da 

Met de compliantie zoals gedefinieerd in (5 .2) kunnen we voor de partiële 
differentiaal van de verplaatsing naar de scheurlengte schrijven: 

dv =FdC +CdF 
da da da 

De breukenergie vinden we door substitutie van (6.6) in (6.5): 

G = Fc2 dC 
c 2b da 

waarbij F nm de kracht is waarbij scheurgroei optreed en C de compliantie zoals 
gedefinieerd in paragraaf 5.2 . 

(6.5) 

(6.6) 

(6.7) 
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Als we de compliantie als functie van de scheurlengte kennen dan berekenen we de 
breukenergie door (6.7) toe te passen uit de verschillende belastingen waarbij 
scheurvergroting optreedt. Bij het optreden van een run-arrest verloop zoals in figuur 
6.3 berekenen we uit iedere piek een waarde voor de breukenergie. 
Door uit de metingen bij verschillende scheurlengtes de belasting uit te zetten tegen 
de verplaatsing bepalen we de partiële differentiaal van de compliantie naar de 
scheurlengte. Dit hebben we in figuur 6. 7 voor verschillende scheurlengtes gedaan. De 
verplaatsing en de kracht bij het begin van de spanningsopbouw direct na een run
arrest cyclus geven we aan met v 0 en Fo. De verplaatsing en kracht in de figuur zijn 
genomen ten opzichte van deze waarde bij de verschillende scheurlengtes. 
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Figuur 6.7: de lineair elastische opbouw van de spanningsverdeling is voor een 
sample uitgezet bij verschillende scheurlengtes. Uit deze figuur bepalen we de 
compliantie als functie van de scheurlengte door de verschillende hellingen uit te 
zetten tegen de bijbehorende scheurlengte. Bij de verschillende scheurlengtes is de 
verplaatsing en kracht direct na een run-arrest cyclus , v 0 respectievelijk F0, als 
oorsprong gekozen. 
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Met (5.2) en figuur 6. 8 kunnen we de compliantie vaststellen als functie van de 
scheurlengte. Deze vergelijken we met de theoretische waarde die we vinden met 
(5.3). 
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Figuur 6.8: vergelijking van de compliantie bij verschillende scheurlengtes ten 
opzichte van de theoretische waarde. De gebruikte lijmlaagdikte is 20µm. 

De absolute waarde van de compliantie naar de scheurlengte die volgt uit de 
experimenten wijkt iets af van de theoretische waarde. Bij het berekenen van de 
breukenergie gebruiken we alleen de partiële differentiaal. Hiervoor vinden we een 
goede overeenstemming tussen de experimentele en theoretische waarde. Bij het 
berekenen van de breukenergie met (6.7) gebruiken we verder de experimentele 
waarde welke we voor ieder sample op zich vaststellen. De partiële differentiaal van 
de compliantie naar de scheurlengte varieert voor de verschillende samples. Uit de 
verschillende waardes vinden we een gemiddelde van (1 .61 ± 0.1) ·10-5 N 1

, dicht bij in 
de theoretische waarde uit (5.3) van 1.64·10-5 N 1

. 

Met (6. 7) en de compliantie van de verbinding kunnen we uit de pieken die optreden 
bij een run-arrest verloop op eenvoudige wijze de breukenergie van de verbinding 
berekenen. Bij het optreden van een stabiele ductiele breuk zoals in figuur 6.5 hebben 
we niet langer meerdere pieken. We kunnen (6.7) nog wel gebruiken voor het 
berekenen van de breukenergie door de kracht te nemen waarbij scheurgroei 
plaatsvindt en waarde voor de partiële differentiaal van de compliantie naar de 
scheurlengte uit figuur 6.8 te gebruiken. Een alternatief is een energiebeschouwing die 
vergelijkbare resultaten oplevert. 
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6.3.2 Oppervlaktemethode 
De tweede methode die we in dit onderzoek gebruiken voor het bepalen van de 
breukenergie van een verbinding is gebaseerd op de energieschouwing uit paragraaf 
3.4. De compliantiemethode levert goede resultaten op bij het optreden van een run
arrest verloop. Bij een lijmlaagdikte van 10 micron treedt ductiele scheurvergroting 
op en gebruiken we een andere methode om de breukenergie te berekenen. Tijdens de 
metingen wordt zowel de verplaatsing als de belasting op de plaats van de 
belastingspinnen gemeten. Uit deze data kan de mechanisch verrichte arbeid W 
berekend worden. Dit is dus de energie die aan het systeem is toegevoerd door een 
uitwendige belasting. Als we de belasting tegen de opgelegde verplaatsing uitzetten 
zoals in figuur 6.9 (a) dan is deze energie gelijk aan het oppervlak onder de curve. 
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Figuur 6.9: grafische weergave van de energiebalans zoals deze is opgesteld in 
paragraaf 3.4. In figuur (a) is de mechanisch verrichte arbeid Wweergegeven terwijl 
(b) de opgeslagen elastische energie U01 in een willekeurig punt weergeeft. 

Niet al deze energie wordt gebruikt voor scheurvergroting maar een deel wordt 
opgeslagen als elastische energie Ue1. Dit is dus reversibele energie die na weghalen 
van de belasting weer vrijkomt. Omdat de compliantie van de verbinding na 
scheurvergroting niet meer hetzelfde is als daarvoor kunnen we de elastische energie 
niet rechtstreeks met (6.1) berekenen. Tijdens de opeenvolgende scheurvergrotingen 
is de compliantie van de verbinding namelijk toegenomen. Als de ontlasting net als de 
belasting een lineair elastisch proces is kunnen we de elastisch opgeslagen energie 
berekenen met (6.1) en de compliantie gegeven door (5.2) . We vinden zo de volgende 
vergelijking voor de elastische energie die na weghalen van de belasting weer 
vrijkomt: 

(6.8) 

Ook de elastische energie kunnen we uit de gemeten curve halen. Deze is gelijk aan 
de driehoek van figuur 6.9 (b). 
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Met een hysterese meting controleren we of de ontlasting inderdaad lineair elastisch 
verloopt en we (6.8) mogen gebruiken voor het berekenen van de elastische energie. 
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Figuur 6.10: hysterese meting aan een TDCB verbinding met een lijmlaag van 20 µm. 

Uit figuur 6.10 blijkt dat de ontlasting inderdaad lineair elastisch is. De compliantie 
van het sample op het moment dat de belasting wordt weggehaald bepaald de hoek die 
de ontlastingscurve met de x-as maakt. 
De energy release rate vinden we nu door de arbeid Wen de opgeslagen elastische 
energie U e1 in te vullen in (3 .13). De breedte van het sample en de totale lengte van de 
scheurvergroting vormen het hechtingsoppervlak A: 

A=b·da (6.9) 

Bij een brosse breuk kan de oppervlakte methode ook uitgevoerd worden per 
scheurvergroting. Hier kunnen we per run-arrest cyclus de geleverde energie 
berekenen en dit met de bijbehorende scheurvergroting om rekenen naar de 
breukenergie. Echter de fout die we maken bij het bepalen van de opgeslagen 
elastische energie is van dezelfde orde als de energie die per scheurvergroting nodig 
is. Dit levert dan ook geen nauwkeurige resultaten op. 
Bij een breukenergie van 50 J/m2 en een scheurvergroting da van 10 mm is er 15 mJ 
energie nodig voor de scheurvergroting terwijl de onzekerheid bij het berekenen van 
de elastische energie minimaal 10 ml is. 
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6.3.3 Batchafhankelijkheid en Reproduceerbaarheid 
Bij het gebruik van een breuktest voor het bepalen van een breukmechanische 
parameter waarmee we de verbindingssterkte karakteriseren zijn de belangrijkste 
onderwerpen: nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en de mogelijkheid tot het 
vergelijken van resultaten. 
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De nauwkeurigheid van een meting stellen we vast door naar de spreiding in de 
breukenergieën binnen één meting te kijken. Bij het optreden van onstabiele 
scheurgroei bij een breuktest met een TDCB verbinding verkrijgen we met een meting 
tussen de 8 en 18 verschillende breukenergieën. Niet al deze waarden gebruiken we 
voor het berekenen van de verbindingssterkte. Bij het gebruik van dunne lijmlagen in 
een verbinding is het niet mogelijk door middel van notchen een natuurlijke scheur te 
initiëren. Pas na het optreden van scheurarrest hebben we een zogenaamde precrack 
gecreëerd waarmee bruikbare resultaten gemeten worden. De breukenergie die hoort 
bij scheurinitiatie moeten we verwerpen omdat deze over het algemeen een 
afwijkende waarde oplevert doordat de verbinding nog niet over zijn gehele breedte is 
gescheurd. Het aanwezig zijn van een natuurlijke scheur over de gehele breedte van 
de verbinding kunnen we verifiëren door het breukoppervlak te bekijken. Pas als de 
arrestlijn over de volle breedte loopt, hebben we een natuurlijke scheur waarmee 
nauwkeurige resultaten behaald worden. Uit de experimenten volgt dat over het 
algemeen de eerste twee pieken uit de grafiek behoren bij scheurinitiatie en de 
bijbehorende breukenergieën verwerpen we. In enkele gevallen is er pas een 
natuurlijke scheur over de volle breedte van het sample na drie pieken. 
Tijdens het uitwerken van de metingen is gebleken dat ook de laatste piek, waarbij het 
resterende deel van de verbinding breekt, verworpen moet worden omdat deze over 
het algemeen een te hoge waarde oplevert voor de breukenergie. Een mogelijke 
oorzaak hiervan is dat de uiteinden van de substraatdelen bij deze laatste scheursprong 
elkaar raken door de elastische vervorming die optreedt. 
Wanneer we de overige waarden gebruiken voor het berekenen van de gemiddelde 
breukenergie dan vinden we een standaardafwijking zoals deze in tabel 6.1 

gepresenteerd is. 

h 20 
(• m) 40 

Tabel 6.1 : absolute en relatieve afwijkingen binnen een meting bij een 
breuktest met een TDCB verbinding. De breukenergie bij scheurarrest is 
aangegeven met G c,arrest· 
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De meetmethode zoals gepresenteerd is alleen bruikbaar als de breukenergie die we 
meten met verschillende verbindingen die onder dezelfde omstandigheden uit 
dezelfde lijmbatch zijn samengesteld reproduceerbare resultaten oplevert. Voor twee 
verbindingen met een lijmlaagdikte van 20 µmis in figuur 6.11 de gemeten belasting 
uitgezet tegen de verplaatsing. De gebruikte lijm is afkomstig uit dezelfde batch. 
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Figuur 6.11 : twee verschillende metingen aan een verbinding met daarin een 
lijmlaagdikte van 20 µm. De gebruikte lijm in de verbindingen is afkomstig uit dezelfde 
lijmbatch. De belastingssnelheid is 0.5 mm/min. 

De verschillen die binnen een batch optreden tussen de gemiddelde breukenergie uit 
verschillende metingen zijn vergelijkbaar met de afwijking binnen een meting uit 
tabel 6.1. Als we dus twee verbindingen samenstellen uit dezelfde lijmbatch dan ligt 
de standaardafwijking in de breukenergie rond de 6%. 
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Bij verschillende series metingen maken we over het algemeen gebruik van meerdere 
lijmbatches. Of we hiervoor gevoelig zijn kunnen we controleren door resultaten uit 
verschillende lijmbatches met elkaar te vergelijken. 

Ci, Cî( , 

(J i m' ) 

a 51.6 3 

Batch 
3 b 43.5 

c 45.5 3 
d 52.5 3 

Tabel 6.2: afwijking in de adhesieve breukenergie voor een lijmlaagdikte van 
20 µm tussen verschillende batches. 

De breukenergieën uit tabel 6.2 zijn al gemiddelde waardes . In totaal is de spreiding 
op de breukenergie bij een lijmlaagdikte van 20 µm dus een som van de spreiding in 
een batch en de spreiding tussen verschillende batches. In figuur 6.12 zijn de resultaten 
uit verschillende batches in een figuur gezet. 
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Figuur 6.12: de breukenergieën uit verschillende lijmbatches met elkaar vergeleken. 
De punten zijn al gemiddelde waardes met een spreiding zoals gegeven in tabel 6.1. 
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De verschillen die optreden tussen de breukenergie uit verschillende lijmbatches bij 
een gelijke lijmlaagdikte zorgt voor een extra spreiding op de gemiddelde waarde van 
de breukenergie bij een lijmlaagdikte h. Ondanks dat er verschillen optreden in de 
resultaten tussen de verschillende lijmbatches kunnen we niet concluderen dat we 
lijmbatches van elkaar kunnen onderscheiden omdat er nog een spreiding zit op de 
punten uit figuur 6.12. 

6.3.4 Conclusie met Betrekking tot de Meetmethode 
Bij het gebruiken van een breuktest voor het bepalen van een breukmechanische 
parameter waarmee we een verbinding karakteriseren zijn de belangrijkste 
onderwerpen: nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en de mogelijkheid tot het 
vergelijken van resultaten. 
• Ten aanzien van nauwkeurigheid levert de meetmethode goede resultaten met een 

spreiding van de breukenergie binnen een meting die in de orde van 6% ligt. De 
afmetingen van het sample mogen niet gewijzigd worden omdat het aantal 
breukenergieën dat tijdens een breuktest gemeten wordt per verbinding dan 
afneemt en dus ook de nauwkeurigheid. 

• Ook ten aanzien van reproduceerbaarheid levert de breuktest goede resultaten. Bij 
het vergelijken van identieke verbindingen, uit dezelfde batch, vinden we 
overeenkomstige resultaten. 

• Het optreden van batchverschillen vergroot de spreiding in de resultaten 
aanzienlijk. Toch kunnen we batches niet van elkaar onderscheiden doordat de 
spreiding binnen een meting en de spreiding tussen verschillende batches elkaar 
overlappen. 
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6.4 De invloed van de Lijmlaagdikte op de Verbindingssterkte 

Voor lijmlaagdiktes h van 20 en 40 micrometer treedt slechts geringe plastische 
vervorming op. Het scheurgroeimechanisme is instabiele brosse scheurgroei. De 
lineair elastische breukmechanica is hier een relatief eenvoudige methode voor het 
berekenen van de breukenergie. Door het optreden van aanzienlijke plastische 
deformatie bij een lijmlaagdikte van 10 micrometer kunnen we de lineair elastische 
formules niet meer gebruiken. Omdat bij de introductie van de breuI<snergie rekening 
is gehouden met het optreden van plastische deformatie kunnen we deze nog 
gebruiken voor een benadering van de breukenergie in verhouding met lijmlaagdiktes 
groter dan 10 micrometer. In figuur 6.13 hebben we de gemiddelde breukenergie 
uitgezet als functie van de lijmlaagdikte samen met de totale standaardafwijking. De 
grote spreiding wordt veroorzaakt door de spreiding binnen een meting en de 
spreiding die optreedt tussen verschillende lijmbatches. De spreiding in de 
lijmlaagdikte wordt veroorzaakt door de ruwheid van het oppervlak. 
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Figuur 6.13: breukenergie als functie van de lijmlaagdikte en de bijbehorende 
standaardafwijking. 
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6.5 Discussie 

De breukenergieën G1c rekenen we met de lineair elastische relatie (3 .18) om naar 
breuktaaiheden K1c. Deze relatie mag alleen gebruikt worden als voldaan is aan de 
small scale yielding voorwaarde zoals deze is geïntroduceerd in paragraaf 3.8. Bij een 
lijmlaagdikte van 10 µm bevinden we ons precies op de grens van de small scale 
yielding voorwaarde, zoals beschreven op pagina 54. Wij gebruiken de breuktaaiheid 
bij deze laagdikte om later de effectieve vloeispanning afte schatten. 

E 
GPa 

Tabel 6.3: de experimenteel bepaalde breukenergie met (3.18) omgerekend 
naar de breuktaaiheid. 

Als we de verbinding een belasting opleggen wordt het spanningsveld opgebouwd 
waarbij de spanningsintensiteitsparameter toeneemt. Als deze gelijk is aan de 
breuktaaiheid treedt scheurvergroting op. Op de rand van de plastische zone, r=rp, is 
juist voordat scheurvergroting optreedt de spanning gelijk aan de vloeispanning. Op 
dit moment geldt dus voor r=rp dat K1=K1c en cr=<Jveff. 
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In paragraaf 3. 6 hebben we een eerste orde benadering voor de plastische zone 
geïntroduceerd gevolgd door de correctiemodellen van Irwin en Dugdale. Bij 
metingen aan lijmlagen met een lijmlaagdikte van 20 en 40 µm treedt onstabiele 
brosse scheurgroei op. Gebruiken we een lijmlaag van 10 µm dan veranderd het 
scheurgroeimechanisme van een brosse breuk naar stabiele ductiele scheurgroei. Bij 
enkele metingen met een lijmlaagdikte van 10 µm treedt tijdens de meting 
bovengenoemde overgang op. Bij de overgang van onstabiele brosse scheurvergroting 
naar stabiele ductiele scheurvergroting vormen de substraatmaterialen een fysische 
grens voor de plastische zone. De plastische zone is dan vergelijkbaar met de 
lijmlaagdikte h. Omdat deze overgang optreedt bij h=lO µmen na breuk lijmlagen 
van gelijke dikte resteren aan beide zijde van de substraatmaterialen, volgt hieruit dat 
de diameter van de plastische zone bij deze lijmlaagdikte ongeveer 5 µmis. Met de 
genoemde modellen en deze benadering van de plastische zone schatten we nu de 
effectieve vloei spanning af voor de verschillende lijmlaagdiktes. 

lijmlaagdikte h 
(µm) 

10 
20 
40 

52.6 
66.5 
77.6 

74.4 82.7 
94.1 104.5 
109.8 121.9 

Tabel 6.4: effectieve vloeispanning berekend met de breuktaaiheid uit tabel 
6.3 en een benadering van de plastische zone van 5 µm. 
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Door een plastisch zone van 5 µm te nemen, wat aan de hand van de experimentele 
resultaten zeer aannemelijk is, en met de diverse plastische zone modellen de 
effectieve vloeispanning te bepalen ontstaan er dus aanzienlijke verschillen in de 
spanning waarbij vloei optreedt. In dit onderzoek is er geen rede om het ene model 
boven het andere te kiezen. In [Wan 97] wordt het model van Dugdale gebruikt en dit 
levert voor spanningen in de buurt van de vloeispanning goede resultaten op. De 
effectieve vloeispanning uit tabel 6.4 is in figuur 6.14 uitgezet als functie van de 
lijmlaagdikte. De modellen wijken onderling kwantitatief af maar het kwalitatieve 
verloop van de effectieve vloeispanning als functie van de lijmlaagdikte is gelijk. 
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Figuur 6.14: effectieve vloeispanning als functie van de lijmlaagdikte voor de 
verschillende modellen zoals geïntroduceerd in paragraaf 3. 6. 

Volgens bovenstaande discussie veranderd het materiaalgedrag als we de lijmlaag 
dunner maken. Dit uit zich in een andere spanning waarbij vloei optreedt. 
Het nemen van een vaste vloeispanning en door middel van de diverse plastische zone 
modellen en breuktaaiheden berekenen van de plastische zone voor de verschillende 
lijmlagen lijdt tot plastische zones groter dan de werkelijke lijmlaagdikte en 
bovendien tot een toename van de plastische zone met toenemende lijmlaagdikte. Dit 
is in tegenstelling tot de experimentele resultaten. 

Het aanwezig zijn van substraatmateriaal in de buurt van een dunne lijmlaag heeft dus 
invloed op de effectieve vloeispanning van een epoxy. De weerstand tegen vloei 
neemt af naarmate de laag dunner wordt. Het is alsof de dunne laag de aanwezigheid 
van het substraatmateriaal eerder voelt. 
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Bovenstaande discussie is strijdig met een algemeen aanvaarde theorie die is 
opgesteld door A.J.Kinloch aan de hand van experimentele gegevens [Kin 87]. Hierin 
wordt beargumenteerd dat de breukenergie maximaal is als de dikte van de lijmlaag 
gelijk is aan de plastische zone. De experimentele resultaten in het hier beschreven 
onderzoek wijken af in de manier waarop de proeven zijn uitgevoerd. In dit onderzoek 
zijn daadwerkelijk lijmlaagdiktes gevarieerd. Bij het door Kinloch uitgevoerde 
onderzoek is door een temperatuurverandering een verschil in plastische zone 
bewerkstelligd. Het verschil in de experimentele resultaten laat zien dat de vertaling 
van temperatuurvariatie naar laagdikte variatie niet eenduidig is. Een betere conclusie 
uit dat onderzoek zou zijn dat de breukenergie van een gegeven lijmlaagdikte bij die 
temperatuur maximaal is waar de plastische zone even groot is als de lijmlaagdikte. 
Het verschil wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat een variatie in de temperatuur de 
invloed van de substraatmaterialen op de spanningsverdeling niet op dezelfde manier 
veranderd als door een variatie in lijmlaagdikte. 

De discussie zoals we die tot nu toe gevoerd hebben kunnen we nog uitbreiden. De 
plastische zone bij lijmlaagdiktes kleiner dan 10 µm is niet langer volledig 
ontwikkeld. Aangezien de gehele lijmlaag zich plastisch gedraagt is het aannemelijk 
dat de breukenergie rechtsevenredig is met de lijmlaagdikte. De substraatmaterialen 
leggen een grens op aan het 'volume' wat de plastische zone in kan nemen. 
De plastische zone bij een lijmlaagdikte van 40 µm en dikker is wel volledig 
ontwikkeld. Het dikker worden van de lijmlaag lijdt ertoe dat de invloed van de 
substraatmaterialen steeds kleiner wordt tot er uiteindelijk een plane strain 
spanningstoestand overblijft in de lijmlaag en de substraatmaterialen geen invloed 
meer uitoefenen. De effectieve vloeispanning in figuur 6.14 zal nog een beetje 
toenemen maar daarna constant worden evenals de breukenergie. 
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Figuur 6.15: extrapolatie van figuur 6.14. De breukenergie is dus niet over het gebied 
van 5 tot 75 µm gemeten. Het hier getoonde verloop is een hypothese. 
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• De breukenergie van de door ons gemeten epoxy lijmlaag neemt af met 
afnemende lijmlaagdikte in het gebied van 10 tot 40 micrometer. 
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• Bij lijmlaagdiktes van 20 en 40 µm treedt instabiele brosse scheurvergroting op bij 
een belastingssnelheid van 0.5 mm/min. Bij een lijmlaag van 10 µmis de 
scheurgroei niet langer instabiel ook niet bij een verhoging van de 
belastingssnelheid tot 2 mm/min. Het scheurgroeimechanisme is hier stabiele 
ductiele scheurgroei. Bij een lijmlaag van 10 µmen een belastingssnelheid van 0.5 
mm/min bevinden we ons op de grens van stabiele naar instabiele 
scheurvergroting. De plastische zone is dan gelijk aan de lijmlaagdikte en het 
gebruik van de breuktaaiheid als breukmechanische parameter voor het aangeven 
van de verbindingssterkte is niet langer geldig. De breukenergie kan nog steeds 
gebruikt worden voor het afschatten van de verbindingssterkte. 

• Voldoen we aan de small scale yielding voorwaarde uit de lineair elastische 
theorie dan is de TDCB geometrie een uiterst geschikte verbinding voor het 
bepalen van de verbindingssterkte van een dunne lijmlaag. Zowel de belasting en 
ontlasting van de verbinding verlopen lineair elastisch. Doordat de lijm na 
scheurinitiatie cohesiefbreekt in de lijmlaag, bij een goede voorbehandeling van 
het hechtingsoppervlak, is het niet nodig de lijmlaag te notchen. Tijdens een 
breuktest is het mogelijk, door een goede combinatie van belastingssnelheid en 
lijmlaagdikte, een run-arrest breukverloop te creëren waardoor met één 
verbindingstest verschillende breukenergieën berekend kunnen worden. Deze 
breukenergieën vertonen binnen een meting zeer goede overeenstemming. 

• Bij de in hoofdstuk 3 geïntroduceerde breukcriteria is verondersteld dat de 
materiaaleigenschappen Kc en Ge afhankelijk zijn van de temperatuur en 
belastingssnelheid. Bij het gebruik van dunne lijmlagen moeten we hier de 
lijmlaagdikte aan toe voegen. Vergelijking (3 .9) wordt: 

K = Kc(e,T,h) 
en voor (3 .16) en (3 .1 7) vinden we: 

Ge =Go +g 

g = G0(/ ,e,e,h) 

(7.1) 

(7.2) 
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• Uit de experimentele resultaten van dit onderzoek volgt dat een breuktest erg 
gevoelig is voor het initiëren van een natuurlijke scheur over de gehele breedte 
van de verbinding. Bij de in dit onderzoek gebruikte breuktest kunnen we de 
breukenergie die hoort bij scheurinitiatie verwerpen. Deze levert een afwijkende 
waarde op voor de verbindingssterkte. De breukenergieën die horen bij het 
initiëren van een scheur zijn terug te vinden uit de arrestlijnen op het 
breukoppervlak. Pas als de arrestlijn over de gehele breedte van het 
breukoppervlak loopt, hebben we een natuurlijke scheur geïnitieerd in de 
verbinding. De Wedge Opening Load verbindingstest die bij Océ-Technologies 
wordt gebruikt levert per verbinding een kracht op waarmee de verbindingssterkte 
wordt vastgesteld. Bij deze breuktest wordt geen natuurlijke scheur geïnitieerd en 
het is de vraag of de kracht die gemeten wordt bij breuk gebruikt mag worden 
voor het karakteriseren van de verbindingssterkte. 

• In de literatuur wordt geconcludeerd aan de hand van experimentele gegevens dat 
de sterkte van een lijmlaag een maximum bereikt als de dikte van de lijmlaag 
gelijk is aan de omvang van de plastische zone. Bij het opstellen van deze 
hypothese is een thermische variatie vertaald naar een variatie in de geometrie. De 
experimentele resultaten van dit onderzoek waarin daadwerkelijke 
lijmlaagdiktevariatie is uitgevoerd ondersteunen dit niet. Uit de experimenten 
volgt dat de verbinding sterker wordt met toenemende laagdikte, ook als de 
lijmlaagdikte groter is dan de plastische zone. 

• Het afnemen van de breukenergie met afnemende laagdikte vertoont 
overeenkomsten met het afnemen van de breukenergie bij een toenemende 
temperatuur en afnemende belastingssnelheid. Ook dan treedt de overgang op van 
brosse instabiele scheurvergroting naar ductiele scheurvergroting doordat de 
plastische zone toeneemt met toenemende temperatuur en afnemende 
belastingssnelheid. 
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8 Vervolgonderzoek 

Het mechanische gedrag van een dunne lijmlaag is een onderwerp waarover nog lang 
geen volledige overeenstemming is in de onderzoekswereld. In de discussie bij dit 
verslag is een bestaande hypothese in twijfel getrokken met behulp van experimentele 
resultaten gecombineerd met bestaande theorie. Het onderzoek zoals gepresenteerd in 
dit rapport biedt nog voldoende ingangen voor zowel fundamenteel als toegepast 
onderzoek. Afhankelijk van de interesse van de onderzoeker en het bedrijf of de 
instelling waar deze zijn onderzoek verricht kunnen onderstaande onderwerpen 
aanleiding zijn tot een vervolg van dit onderzoek. Inmiddels is ook bekend dat binnen 
Océ dit onderzoek een vervolg krijgt. De invulling hiervan is op dit moment nog 
onduidelijk. 

Variatie in Temperatuur- en Belastingssnelheid 
In dit onderzoek is geen aandacht besteedt aan effecten die optreden bij het gebruik 
van dunne lijmlagen door een verandering van de omgevingstemperatuur of door een 
variatie in de belastingssnelheid. De invloed van een variatie in de temperatuur of de 
belastingssnelheid op de breukenergie en breuktaaiheid van dikke lijmlagen is goed 
beschreven in diverse artikels en tekstboeken als [Kan 85] en [Kin 87]. Of de hier 
gegeven beschrijvingen en verklaringen stand houden bij het gebruik van dunne 
lijmlagen is nog onderwerp van discussie. Wel zijn er duidelijke overeenkomsten in 
het breukgedrag van een lijmlaag met variërende lijmlaagdikte, belastingssnelheid 
en/of temperatuur. Met toenemende temperatuur of afnemende belastingssnelheid 
nemen de plastische processen toe en ook dan treedt een overgang op van onstabiele 
brosse scheurgroei naar stabiele ductiele scheurvergroting. 

1 nvloed van het type Substraatmateriaal 
Wij gebruik een experimenteel bepaalde breukmechanische parameter waarmee we 
een adhesieve verbinding met daarin een dunne lijmlaag kwantificeren. Deze 
adhesieve verbinding bestaat naast de lijmlaag uit substraatmateriaal. Uit de resultaten 
van dit onderzoek is duidelijk geworden dat deze substraatmaterialen invloed 
uitoefenen op de spanningsverdeling en de deformatieprocessen in de lijmlaag. Of de 
materiaaleigenschappen van het substraatmateriaal hier van belang zijn kan niet op 
grond van de experimenten uit dit onderzoek voorspeld worden. In een nog te 
verschijnen artikel in het tijdschrift 'Joumal of Materials Science Letters' 
beargumenteert Dr. Blackman uit de 'Adhesion, Adhesives and Composites Group' 
van het Imperia! College in Londen dat de invloed van het substraatmateriaal wordt 
veroorzaakt door een ander uithardproces bij het gebruik van verschillende 
substraatmaterialen. Dit zou betekenen dat de lijm chemisch anders is door het 
gebruik van andere substraatmaterialen en de vraag is of dit een significante invloed 
heeft op de mechanische eigenschappen. Door het uitvoeren van DSC metingen of 
diëlectrische spectroscopie is het misschien mogelijk een verschil in de 
glasovergangstemperatuur Tg vast te stellen en deze te correleren aan het gebruik van 
verschillende substraatmaterialen en de bijbehorende mechanische eigenschappen. 
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Modelvorming 
Bij de in dit onderzoek gebruikte lijm treedt aanzienlijke plastische deformatie op als 
we overgaan van een lijmlaagdikte van 20 µm naar 10 µm. In de discussie is een 
mogelijke verklaring voor dit verschijnsel gegeven. Het gebruik van lineair elastische 
breukmechanica is echter beperkt door de small scale yielding randvoorwaarde 
waaraan niet meer is voldaan bij een lijmlaagdikte van 10 µmen kleiner. De 
plastische theorie waarmee we breukmechanisch gedrag kunnen beschrijven is een 
stuk complexer dan de hier gebruikte lineair elastische theorie. Een mathematische 
analyse is niet meer mogelijk en een overgang op modelleringen, bijvoorbeeld met 
behulp van een eindige elementen pakket, zou hier een bijdrage leveren. 

Voorspanning 
De extern toegepaste belasting is niet de enige oorzaak van spanningen in een 
verbinding. Tijdens het uithardproces ontstaan door thermische krimp interne 
spanningen. Deze spanningen ontstaan door de ruimte beperking door de substraat 
materialen en/of door contractie die normaal zou optreden in een materiaal door 
variaties in de temperatuur. Hierdoor staat de verbinding onder voorspanning zonder 
dat daarvoor een mechanische belasting is aangelegd. Voor deze thermische 
spanningen geldt: 

<JT =AarEAT 

waarin Aar het verschil in thermische uitzettingscoëfficiënt tussen het 
substraatmateriaal en de lijm is en A T het temperatuursverschil. 

(8.1) 

De voorspanning is afhankelijk van de lijmlaagdikte en kan de verbinding zowel 
versterken als verzwakken. De effecten van voorspanning zijn nog onderwerp van 
discussie in de hedendaagse onderzoekswereld die zich bezighoud met het gedrag van 
adhesieve verbindingen. De invloed van voorspanning op de breukenergie is in dit 
onderzoek niet aan de orde gekomen. 

Mixed Mode Effecten 
De mode I breukenergie geeft een onderwaarde voor de breukenergie. Een scheurtje 
heeft daarom de neiging om in mode 1 verder te groeien. Toch wordt de 
scheurgroeirichting in een adhesieve verbinding ook bepaald door de 
substraatmaterialen. Scheurvergroting kan daarom niet altijd plaatsvinden in mode I 
en mixed mode effecten spelen een rol. In dit onderzoek is in zijn geheel geen 
aandacht geschonken aan mixed mode effecten. Bij de TDCB geometrie van de 
verbinding treden geen mixed mode effecten op. Voor onderzoek aan mixed mode 
effecten zijn andere geometrieën voorhanden. De scarf joint is bijvoorbeeld een 
eenvoudige geometrie voor het onderzoeken van het effect van een mode II belasting 
op de verbindingssterkte. 
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Thermische uitzettingscoëfficiënt 
Rek 

reksnelheid [ dt:/dt] 
Oppervlakte energie 
Poisson ratio of dwarscontractie 
Polaire hoek 
Plastische zone strip in het strip-yield model van Dugdale 
Spanning 
Vloei spanning 
Effectieve vloeispanning 
verplaatsing 
Scheurlengte 
Initiële scheurlengte in de verbinding 
Breedte van de verbinding 
Geluidssnelheid 
dikte van de TDCB verbinding 
Initiële dikte van de TDCB verbinding 
Functie afhankelijk van de variabelen x en y 
Dikte van de lijmlaag 
Lengte van de TDCB verbinding 
Geometriefactor van de TDCB verbinding 
Plastic Constrained Factor 
Overgangsgebied van Plane Stress naar Plane Strain 
Diameter Plastische Zone 
Eerste orde benadering van de plastische zone 
Irwins Plastische zone correctie 
Tijd 
Evenwichtsafstand tussen de atomen 
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Farrest 

Frun 
G 
Go 
Ge 
Grev 
Girr 

K 
Kc 
R 
s 
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Uo 
Ur 
v 
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Hechtingsoppervlak 
Compliantie 
Elasticiteitsmodulus van de lijm 
Elasticiteitsmodulus van het substraatmateriaal 
Opgelegde Kracht 
Kracht waarbij scheurarrest optreedt 
Kracht waarbij scheurvergroting optreedt 
Energy release rate 
Intrinsieke breukenergie 
Adhesieve breukenergie, critical strain energy release rate 
Reversibel deel van de gedissipeerde energie 
Irreversibel deel van de gedissipeerde energie 
Spanningsintensiteitsparameter 
Breuktaaiheid, fracture tougness 
Breukweerstand 
Stijfheid 
Beschikbare elastische energie 
Elastische energie opgeslagen in het materiaal 
Oppervlakte energie 
Scheurgroei snelheid 
Arbeid verricht door een externe belasting 
Geometrie factor 
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