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Sam en vatting. 

In dit verslag wordt een methode beschreven en uitgewerkt waarmee het mogelijk is 
on1 de ontwikkeling van thermisch geïnduceerde spanningen en dubbele-breking in 
amorfe polymeren te beschrijven. 

Voor de spanningsanalyse wordt uitgegaan van de behoudswetten voor impuls, 
impulsmoment, massa en energie. Om het materiaalgcdrag te beschrijven wordt 
gebruik gemaakt van een thermo-visceus-elastisch model waarbij het impliciet 
mogelijk is om ook thermo-elastisch te rekenen. 
Voor het bepalen van de dubbele-breking wordt uitgegaan van de lineaire 
spannings-optische regel: dit is een relatie die het verband aangeeft tussen 
spanningen en optredende dubbele-breking. 
ffet geheel is met behulp van de eindige elementen methode uitgewerkt in een 
computerprogramma, gebaseerd op het pakket SEPRAK. Met deze programmatuur 
;lijn vervolgens enige koel (’quench’) -experimenten gesimuleerd. 

Ilet  b!ijkt mogelijk om met de programmatuur de ontwikkeling van de  áiibhele. 
brekir:p tijcicr?c het z.g. ‘free-qiienchen’ kwantitatief te beschrijven. SirnulaFicr :;I’ 

het 7.g. ,uristrained-quenchen’ geven in kwalitatieve zin goede effecten te ~ C I L  

Kwantitatieve overeenstemming is bij deze experimenten echter nog onvoldoende 
bereikt. De oorzaak hiervan moet waarschijnlijk gezocht worden in de manier 
w a a rop bep a a 1 d e ran d v o o nva a r d en (moe s t en ) 117 or d c n v o or g esc h reven. 
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Inleìdìng . 
Het vormgeven van kunststof producten gebeurt in vccl gevallen door spuitgieten. 
Met deze techniek is het mogelijk om snel en goedkoop een groot aantal producten 
met een complexe geometrie in één machine cyclus te fabricercn. Steeds hogere eisen 
worden er gesteld aan de maatnauwkeurigheid van deze producten, die zonder 
nabewerking moet worden gerealiseerd. Voor bepaalde toepassingen worden 
eveneens eisen gesteld ten aanzien van de optische eigenschappen. Of aan deze eisen 
voldaan kan worden, wordt bepaald door de procescondities tijdens het spuitgieten 
én door de eigenschappen van de verwerkte kunststof. 

Binnen het Natuurkundig Laboratorium van Philips wordt onderzoek gedaan naar 
elk van bovengenoemde aspecten. Binnen de groep Polymeren en Organische Chemie 
onderzoekt R. Wimberger-Fried1 o.a. de invloed van procesfactoren en materiaal 
eigenschappen op de optische eigenschappcn van het cindproduct. Hierbij wordt de 
aandacht gericht op amorfe polymeren en meer in hct bijzonder op polycarbonaat 
(PC). De optische eigenschappen van het eindproduct kunnen nadelig beïnvloed 
worden door lokale verschillen in brekings-index (zg.  dubbele-breking) van het 
materiaal. Dergelijke verschillen ontstaan tijden< de nadruk/afkoelfase ten gevolpe 
v; I? moIekuul/keten oriëntaties die ingevrorcn wordcn en door spanningen welk- 
\ , b  c i ' l . ~ ~ w d  worden. Er wordt dan gesproken van oriëntatie- resp. spti  
dubbele-breking. 

In het kader van het onderzoek wordt een experiment verricht, waarbij een kunststof 
proefstuk vanaf een bepaalde temperatuur ondcr goed gedcfinicerde omstandigheden 
kan worden afgekoeld. In termen van het spuitgietproccs wordt dus alleen gekeken 
naar de afkoelfase. Door de aard van het expcrimcnt cn de keuze van het proefstuk 
(bij aanvang van het experiment is deze vrij van spanningcn, oriëntatie en dubbele- 
breking) wordt getracht de oriëntatie-dubbele-breking klcin tc houden, zodat met 
name de spannings-dubbele-breking kan worden ondcr7ocht. 

Ter ondersteuning van dit onderzoek en ter verkrijging van kwantitatieve gegevens 
over de spannings- en dubbele-brekings-opbouw, werd het zinvol geacht het exper- 
iment numeriek te simuleren. De programmatuur die hiervoor al bestond, moest 
worden aangepast en uitgebreid. Dit is gebeurd in het kader van een 
afstudeeropdracht. D e  gevolgde werkwijze, de achtergronden van de programmatuur 
en de resultaten van de simulaties staan beschreven in dit verslag. 
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I. Pro bleeni fo rnrule rìng . 
Om het ontstaan van inwendige spanningen en dubbele-breking te onderzoeken, 
worden, zoals vermeld, aan het Philips Nat.Lab. door R. Wimberger-Fried1 
experimenten uitgevoerd, waarbij de aBtoelfase van het spuitgietproces wordt 
gesimuleerd. 

D e  experimentele opstelling is in figuur 1 geschetst. Tussen twee zuigers (Z,, &) 
wordt een kunststof proefstuk (P) geplaatst. De zuigers en het proefstuk worden 
omsloten door een glazen cylinder (C) met een diameter d = 30 mm. Het geheel is 
in een oven ( O )  geplaatst en wordt verwarmd. Als de temperatuur in het proefstuk 
homogeen verdeeld en tot boven de glastransitie-temperatuur gestegen is, worden 
de zuigers gekoeld. Dit gebeurt door water van een bepaalde temperatuur door 
koelkanalen (A') in de zuigers te leiden. Indien gewenst, kan via de zuigers een 
bepaalde druk op de kunststof worden uitgeoefend. In de cylinderwand zijn 
spiraalsgewijs gaten geboord, waardoor glasvezels ( P') kunnen worden aangebracht, 
waarmee de temperatuur van de kunststof tijdens het afkoelen kan worden gemeten. 
Omdat gfas een sle&te warmtegeleider is ,  mag worden verondersteld dat het 
proefqtuk dnc.r de gl cy iind er thermisch geïsol e e d  word t. 

. K  

Q 

K 
Fig. I .  Experimentele opstelling. 

Door de inhomogene afkoeling en de variatie van de materiaalparameters met de 
temperatuur, worden in het materiaai thermische spanningen en daaïaaïì gekoppeld 
dubbele-breking opgebouwd. Het is, door het gebruik van glas, mogelijk om met 
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behulp van gepolariseerd licht (L) de opbouw van dubbele-breking te volgen. Dit 
kan niet gedurende het hele aíkoeltraject gebeuren, aangezien de kunststof onder de 
glastransitie-temperatuur los kan krimpen van de glaswand. Tevens moet worden 
opgemerkt, dat de op deze wijze waargenomen dubbele-breking een geïntegreerd 
beeld is van de in het proefstuk Optredende dubbele-breking. 
Nadat volledige aíkoeling heeft plaatsgevonden, wordt dc kunststof schijf uit de 
opstelling verwijderd, waarna er een plakje wordt uitgesneden op de in figuur 2 
geschetste manier. De dubbele-brekings-verdeling in dit plakje kan worden gemeten. 

Fig. 2. Proefstuk voor de dubhelc-brekingsmeting. 

Om kwantitatieve gegevens te verkrijgen o w r  de  spznnings- en dubbele-brekings- 
opbouw, k m  het hierboven beschrevzi - 7 , :  . -r>olc 'quenchen' genoern.3- 

numeriek worden gesimuleerd. De spanningsanalyse kan daarbij worden uitgevoerd 
door gebruik te maken van de algemene behoudswetten en constitutieve relaties voor 
het materiaalgedrag. De dubbele-breking kan daarna worden bepaald met behulp 
van de z.g. spannings-optische regel: een relatic die het verband tussen spanning en 
dubbele-breking aangeeft. De aldus berekende dubbele-brekings-verdeling kan 
worden vergeleken met de experimentele gegevens. Bij overeenstemming kunnen aan 
de numerieke analyse, rekening houdend met de gehanteerde veronderstellingen en 
vereenvoudigingen, kwalitatieve en kwantitatieve gegevens worden ontleend. Tevens 
is het met deze gegevens dan mogelijk om de dubbele-hrekingsmeting te ontwikkelen 
tot een kwantitatieve meetmethode voor spanningen. 

Ten aanzien van de anaiyse van het quench-experiment valt op te merken dat de 
geometrie rotatiesymmetrisch is en dat de optredende vervormingen kIein zijn. Het 
probleem is dus geometrisch lineair. Het materiaalgedrag van de onderzochte 
kunststof (PC) wordt beschreven door een niet-lineair verband tussen spanningen en 
vervormingen. Dit verband is bovendien tijdsafhankelijk (visco-elasticiteit) terwijl 
de erin voorkomende parameters afhangen van de temperatuur en de druk. Het 
gehele probleem is dus niet-lineair. 

De numerieke simulatie is uitgevoerd met behulp van de eindige elementen methode 
(E.E.M.) [Zienkiewicz,l977). Daarbij is gebruik gemaakt van het programma pakket 
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SEPRAN. Dit pakket is geschikt om er eigen software in te implementeren, hetgeen 
voor de uit te voeren simulaties een vereiste is. Bij de ontwikkeling van het numeriek 
analysegereedschap is  voortgebouwd op de programmatuur die ai ontwikkeld was 
door F. Raaijens uit de groep Mechanica en Tribologie, voor de simulatie van de 
nadrukfase bij het spuitgieten. 
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2. Spannìngsanai)sc. 

2. I Basisver.gelììkin~en. 

De toestand van het materiaal tijdens de beschouwde nadruk/afkoel fase van het 
spuitgietproces, kan eenduidig worden beschreven met een aantal 
toestandsgrootheden nl.: de snelheid 6 van de materiëlc punten, de dichtheid p , de 
Cauchy spanningstensor o, de specifieke inwendige energie e en de 
warmtestroomdichtheid h . In plaats van de dichtheid p, zal verder het specifiek 
volume v = - worden gebruikt, omdat dit in de uitwerking soms voordelen biedt. 1 

P 

Bovenstaande toestandsgrootheden moeten op elk moment voldoen aan de 
behoudswetten voor impuls, impulsmoment, massa en energie (ook eerste hoofdwet 
van de thermodynamica genoemd). De lokale versies van genoemde behoudswetten 
luiden achtereenvolgens [Veldpaus 198.5): 

u -  - _  v.; = o V 

Hierbij is D de deformatiesnelheidstensor. r de specifieke inwendige warmteproductie 
en 4 de specifieke volume belasting. is de Nabla- o f  gradientoperator en ( ) 
betekent dat van de betreffende grootheid dc matcriclc tijdsafgelcide wordt hepaald. 

Bovenstaande vergelijkingen kunnen, samen met geschikte begin- en 
randvoorwaarden (r.v.w.), worden gebruikt om de onbekende grootheden te bepalen. 
Bij uitschrijven in componentvorm van zowel de vergelijkingen als de onbekende 
toestandsgrootheden blijkt, dat er 8 vergelijkingen met I7 onbekenden zijn. Een 
oplosbaar stelsel kan worden verkregen, door gebruik te maken van vergelijkingen 
die het materiaalgedrag beschrijven: de z.g. constitutieve vergelijkingen. 

Alvorens de constitutieve vergelijkingen te presenteren, zullen eerst een aantal 
vereenvoudigende veronderstellingen worden geÏntroduccerd, die met het oog op het 
te analyseren experiment, toelaatbaar zijn. Er wordt aangenomen dat: 
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- er geen volume belasting aanwezig is (9 = O) - 
- de traagheidskrachten verwaarloosbaar zijn ( 
- er geen warmtebronnen aanwezig zijn ( Y  = O) 
- de dissipatie verwaarloosbaar is (O:D=O) . 

ZO) 

Verder wordt nu reeds gebruikt gemaakt van de symmetrie in de Cauchy 
spanningstensor (2.2). Het relevante stelsel vergelijkingen wordt dan: 

d d 

v.0 = o 

v -  - _  v.u = o 
V 

Dit stelsel bestaat, uitgeschreven in componentvorni t.o.v. een 3D-basis, uit 5 
vergelijkingen voor 14 onbekende grootheden. 

2.2 Constitutieve vergelijkingen. 

1Iet stelqei vergelijkingen dat in .IC voorgaande paragv .  7 - s ; x J .  7al 

worden aangevuld met een aantal vergelijkingen, die het materiaalgedrag 
beschrijven. In deze constitutieve relaties zullen e. h, 1’ en o worden opgevat ais 
afhankelijke variabelen. Ze worden gerelateerd aan en aan twee nieuwe 
onbekenden, de absolute temperatuur 7‘ en de druk p. die elk fungeren als 
onafhankelijke of primaire variabelen. Doordat met de constitutieve relaties ook 
twee extra onbekenden worden geïntroduceerd, zullen er 1 I constitutieve 
vergelijkingen nodig zijn om alle onbekenden te kunnen bepalen. 
Alvorens de constitutieve relaties wordcn beschouwd, dient nog te worden 
opgemerkt, dat bij polymeren een duideIijke verandering valt waar te nemen van 
bepaalde materiaal eigenschappen, bij of rond de z. g . gl ast ransi ti e- temperatuur q. 
Voor polycarbonaat is q ca. 140°C. Ten behoevc van een correcte numerieke ana- 
lyse, is het noodzakelijk om met deze verandering van (het verloop van) 
materiaaleigenschappen rekening te houden. 

- 

Achtereenvolgens zullen nu de constitutieve relaties voor de specifieke inwendige 
energie, de warmtestroomdichtheid, het specifieke volume en de Cauchy 
spanni ngs tensor word en bek eken. 
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Inwendige enenje. 
Voor de materiële afgeleide van de specifieke inwendige energie kan m.b.v. de tweede 
hoofdwet van de thermodynamica worden afgeleid [Sitters 19881: 

è =  c ~ T - P v - -  v T-P a v  
V aT 

Hierbij is p de (thermodynamische) druk, T de absolute temperatuur en v het 
specifiek volume. cp is de specifieke warmtecapaciteit bij constante druk, welke 
temperatuursafhankelijk mag zijn. Voor het onderhavige probleem -de afkoelfase 
van het spuitgietproces- zijn de laatste twee termen uit (2.8) verwaarloosbaar t.o.v. 
de eerste term en volgt: 

- Warmtes tr o omdichtheid. 
De warmtestroomdichtheidsvector h in een inwendig punt van het continuüm wordt 
gerelateerd aan de gradient van de ahsolutc temperatuur T volgens de wet van 
Fourier: 

.-A 4 

h = - l ( c 7 T )  (2. I O) 

Hierbij is ;i de warmtegeleidingscoëfciënt. Aangenomen is dat de warmtegeleiding 
isotroop is. 
Voor de warmtestroom over de grens van twee gebieden A en B geldt: 

4 

hab = n .hah = a( Ta - T,) (2.1 I )  

waarbij h,,* de warmtestroom is, de eenheidsnormaalvector op het grensvlak van 
A en B, a de warmteoverdrachtscoëfficiënt en (7: - 76) de temperatuursprong over 
het grensvlak. 
Voor het beschrijven van de warmtestroom in het materiaal zal relatie (2.10) gebruikt 
worden, voor het in rekening brengen van bepaalde randvoorwaarden relatie (2.11). 

Specifiek volume. 
Het specifiek volume hangt bij een compressibel materiaal af van de absolute 
temperatuur van het materiaal (uitzetting) én van de druk (compressie). Deze 
afhankelijkheid kan worden weergegeven m.b.v. het zg. pvT-diagram. Voor een 
amorf polymeer is dit weergegeven in figuur 3. Uit figuur 3a blijkt, dat buiten het 
transitie gebied het specifiek volume nagenoeg lineair verloopt met de temperatuur, 
echter met verschillende hellingen. Het snijpunt van de raaklijnen aan beide curven 
is de glastransitie-temperatuur q. Verder blijkt dat drukafhankelijk is en bij 
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toenemende druk naar hogere waarden verschuift. In figuur 3b is de invloed van de 

afkoelsnelheid bij constante druk weergegeven: het specifiek volume is groter bij 
hogere afkoelsnelheden. Als gevolg hiervan stijgt de glastransitie-temperatuur met 
toenemende nB; oef snelheden. 
In het vervolg zal de druk- en sndheids-afhankelijkheid van T, buiten beschouwing 

blijven. Tevens zal het transitie gebied worden benaderd door één transitie punt 

(q). Het pvT -diagram is weergegeven in figuur 3c. 

ic 

i 4 p: cons!. 

a - 

+?- 

a -. c - 
Fig. 3 .  pvT-diagram voor een amorf polymeer. 

a. druk-aîhankelijkheid 

b. invloed van de afkoelsnelheid 

c. modellering voor de numerieke analyse. 

Bij een referentiedruk p=O, geldt voor het verloop van w als functie van T, 
aangegeven met v,: 

(2.12) 

waarbij a de volume-uitzettingscoëfficiënt is en v, het volume bij de glastransitie- 

temperatuur. Voor a' geldt: 

a' = a', voor T > 
01' = a; voor T r  T, 

Daar de optredende rekken en vervormingen klein zijn, kan de druk-afhankelijkheid 

van v in rekening worden gebracht door een kleine volumeverandering van het 
materiaal te beschouwen ten opzichte van de referentictoestand waarbij p = O. Voor 
het verband tussen de druk en de voiurne-rek E, kan dan geschreileii worden: 
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(2.13) 
= - K( -- V I )  V7- 

waarbij K de compressiemodulus is en v het specifiek volume bij druk p en 
temperatuur T. vT is het referentievolume bij p = O volgens (2.12). 
Voor het specifiek volume volgt hieruit: 

(2.14) P v =  Vdl- - )  
K 

Combinatie van (2.12) en (2.14) leidt tot de relatie tussen v,  p en T: 

Verondersteld wordt dat de compressiemodulus K constant is boven (K,) en onder 
(K,) de glastransitie-temperatuur, zodat voor de materiële afgeleide van w geldt: 

P . v T .  i t =  a ' (1-  -)T- --p K K (2.16) 

Cauchy spanningstensor. 
Polymeren vertonen in het algemeen thermo-viscoëlastisch materiaalgedrag. Voor 
kleine deformaties en isotroop materiaalgedrag geldt dan onderstaand verband 

tussen de spanningstensor 0 en de lineaire rektensor E [I-Juson,Oomens en Sauren 
1986, Verest 1987 1: 

t t 

a( f )  = K( V, T,f - S) It'(€( S ) ) ]  dS js o-2G( v,7*,1 - .Y) &'(.Y) ds (2.17) L o- 

De hydrostatische spanning, de eerste integrssl-tern, wordt verondersteld niet  van 

de deformatiegeschiedenis af te hangen: 

t 
K(V,T , f  - S) t<k(S))zdS = K ( V , T )  f r ( & ( r ) ) l  = - p ( V , T ) I  (2.18) h o ( t ) =  s, 0- 

Voor de spanningstensor geldt dus: 
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Daar de rekken en rotaties klein zijn, mag dc materiële afgeleide van de lineaire 
rektensor vervangen worden door de deformatiesnelheidstensor [Veldpaus 19841 en 
gaat (2. í9)  over in: 

I 

O(t )  = --p(1’,7y+ Jso-2G(u,T,t - s) Dd(s) ds 

met 

D = 1 [(VU) + (5î )c]  
2 

( 2.20) 

(2.21) 

D e  temperatuur-afhankelijkheid van de relaxatiefunctie G kan voor z g .  thermo- 
rheoíogisch eenvoudige materialen, in rekening worden gebracht door de tijd-as te 
verschuiven [Ward 1971, Verest 19871 

Voor de in dit rapport beschreven numerieke simulaties van het nadruk/afkoel 
proces, is echter een verder vereenvoudigd materiaalmodel gehanteerd. 
Geschiedenisafhankelijkheid wordt daarin voìlcdig achterwege gelaten. Roven de 

-L.- insitie-temperatuur wordt het materiaal gemodelleerd als een compreasibele. 
t vineistoC Onder de glastranr;ilic-temperatuur wordt verondersteld dat er 

L \ -  is van elastisch materia,,ge& cg.  I k  mathematische representatie v h c  U i i  

t hermo-vi sceus-ei a stische ma teriaalmod el luid t : 

t 

q t > =  2 G  Dd(s)ds s, 
T >  Tg 

T I  Ts 

( 2.22) 

( 2.23) 

(2.24) 

Hierbij is q(p,T) de viscositeit. D e  glijdingsmodulus G voor elastisch materiaal wordt 
constant verondersteld. Het tijdstip tb is het moment waarop de temperatuur de 
glastransitie-temperatuur passeert. Verondersteld is dat spanningen, die in de 
vloeistof-fase zijn opgebouwd, niet meer aanwezig zijn in de elastische fase (snelle 
relaxatie van spanningen in de vloeistof-fase). 

Een tweede vereenvoudigd materiaalmodel dat gehanteerd kan worden is een 
thermo-elastisch materiaalmodel. In dit model wordt het polymeergedrag zowel 
boven als ocder b!astransj?ie-temperatuair elastisch verondersteld. Dit gedrag wordt 
beschreven met relaties (2.22) en (2.24), waarbij wordt verondersteld dat de 
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glijdingsmodulus bij een discontinue overgang vertoont tussen twee constante 
waarden. De tijdsintegratie wordt uitgevoerd van .Y= O tot s =  I , waarbij op ket 
tijdsip zd de glijdingsmodulus van waarde verandert. Dit thcrmo-elastische model 
kan dus, met de beschrijving volgens (2.22) t/m (2.24), worden gezien als een 
specifiek geval van het visceus-elastisch model. De verdere uitwerking zal geschieden 
met het visceus-elastisch model, waarbij dan impliciet de mogelijkheid aanwezig is 
om thermo-elastisch te rekenen. 

2.3 Recapitulatie van het stelsel vergelijkingen met randvoorwaarden. 

Het definitiegebied voor de vergelijkingen wordt aangegeven met het volume 52 

omgeven met de rand r' . 
De basisvergelijkingen voor het gebied SZ luiden: 

A 4 

v.0 = o 
v -  d - _  v.11 = 0 
I: 

- -  
- Q.h k - - _  

v 

De constitutieve relaties zijn: 

e =  C p 7  

h = - A(VT) 
4 

T >  Tg 

t 

z(r)= 2G Dd(s)ds T r  Tg I, 

(2.5) 

(2.10) 

(2.1.5) 

(2.22) 

(2.23) 

( 2.24) 

(2.21) 
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D e  r.v.w. om het stelsel oplosbaar te maken zijn: 

voor de snelheid op rand T; : 
A d  

u = u '  

voor de spanning i op rand r;' : 
A 2 -  

t = U . n =  t" 

2 = eenheidsbuitennormaal op de rand 

voor de temperatuur op rand rT : 
T =  'F 

voor de warmtestroomdichtheid op rand rh : 
2 

h,,= h.;= & 

Totaal zijn het 16 vergelijkingen met 1 6  onbekenden. Deze vergelijkingen kunnen 
niet exact worden opgelost. Wel is het mogelijk om een benaderingsoplossing te 
bepalen met behulp van numerieke technieken. In het volgende hoofdstuk zal hier 
op worden ingegaan. 
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3. Nurnerìek oplospuoces. 

3.1 Gewogen afwijkingen formulering. 

Om tot een geschikte formulering voor de E.E.M. te komen, wordt het stelsel 
differentiaalvergelijkingen uit paragraaf 2.3 m.b.v. het principe der gewogen 
afwijkingen omgewerkt tot een stelsel integraalvergelijkingen. Er wordt gebruik 
gemaakt van een Euler beschrijvingswijze hetgeen betekent dat de integraties worden 
uitgevoerd over een vast ruimtelijk volume R. In de verdere uitwerking zal de 
aanduiding voor de druk-, temperatuurs- en tijdsaíhankelijkheid van de verschillende 
grootheden achterwegen blijven. Dit in verband met de overzichtelijkheid van de te 
present eren ver geli j kingen. 

Volgens genoemd principe is de impulsvergelijking (2.S) equivalent met de eis dat 
voor alle tijdstippen t en alle toegelaten weegfuncties & moet gelden: 

De z.g. zwakke formulering wordt verkregen door partiëlc integratie en toepassing 
van de stelling van Gauss: 

(vw)c:ods2 = G.a.ñm- vw i-- i 
Aan deze vergelijking moet voldaan zijn voor alle weegfuncties w die stuksgewijs 
differentieerbaar zijn in S2 en waarvan de afgeleiden overal in 52 begrensd zijn. Met 
de spannirigsvectsr t = ~7 .2  en a e t  gebruik van de constitutieve relatie (2.22) volgt: 

( -p(V.,) + (&)":z) & = w.7 dr v'w s, s (3.3) 

Met behulp van de weegfunctie q kan voor de massabalanswet (2.6) worden 
geschreven: 
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Door substitutie van (2.15) en (2.16) volgt: 

D e  energie vergelijking (2.7) gaat met behulp van de constitutieve relaties (2.9) en 
(2.10) na partiële integratie over in 

(3 .6) 

met j als weegfunctie. 
h.; = h, levert: 

Toepassing van de stelling van Gaws en substitutie van 

In het gewogen afwijkingen stelsel (3 .3) ,(3 .5)  en (3.7) is nog geen enkele benadering 
geïntroduceerd, d.w.z. de oplossing van dat stelsel is de exacte oplossing. Om het 
stelsel numeriek oplosbaar te maken zullen nu een aantal benaderingen worden 
toegepast. D e  tijd zal gediscretiseerd worden, het stelsel gelineariseerd en daarna zal 
het definitie gebied Q worden gediscretiseerd m.b.v. de E.E.M.. 

3.2 Tijdsdiscretìsatie. 

De eis dat op elk tijdstip voldaan moet worden aan het gewogen afwijkingen stelsel, 
wordt losgelaten en vervangen door de eis dat dit op een aantal discrete tijdstippen 
het geval moet zijn. Dit staat bekend als tijdsdiscretisatie. Er wordt verondersteld 
dat op de discrete tijdstippen t = to, I ' ,  ..., I" de relevante grootheden bekend zijn en 
dat aan het gewogen afwijkingen steísei is voldaan. NU zai worden nagegaan op 
welke wijze de toestandsgrootheden op het volgende tijdsip f = f n + l  kunnen worden 
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bepaald. Hierbij wordt het tijdsinterval tussen twee opccnvolgcnde tijdstippen zn en 
P aangegeven met A t,. 

Voor de constitutieve vergelijking voor het elastisch materiaalgedrag (2.24) kan op 

t = tel  geschreven worden: 

Voor een voldoende klein interval AZ,, mag DA constant worden verondersteld. Uit 
(3.8) volgt dan: 

p 1 

Zn+l = 7" + ZGDdJn ds = 7" + 2GAfnDd (3.9) 

QF tijd sgedi screti seerde consti tu tieve rel a ties voor hct ma teri aalged rag (2.23) en 
L 24) kunnen nu als volgt in één formulering worden geschreven. 

Pi = r n +  2?Dd 

met 
T >  T,: r n = O ,  ) i = v  
T I  T,: T n  = Tn , = GAt, 

(3.10) 

De materiële afgeleiden uit het gewogen afwijkingen stelsel worden gesplitst in een 
ruimtelijke en convectieve term. De convectievc termen zullen klein zijn (kleine 
rekken en verplaztsingen) maar worden wel in de beschrijving meegenomen. Voor 

een willekeurige grootheid x geldt dan: 

A 

f ax - x = - + u.(Vx)  
at 

(3.11) 

De ruimtelijke afgeleiden worden met behulp van een algemene 8-methode 
gediscretiseerd. Voor de grootheid x en diens ruimtelijke afgeleide ax wordt dan 
geschreven [Zienkiewicz 1977, van de Vosse 1987 3: 

at 



(3.13) 

8 Is in principe een wij te kiezen parameter, waarbij vermeld moet worden dat voor 
8 2 0.5 het een onvoorwaardelijk stabiel tijdalgoritme is. Voor O _< 8 < 0.5 moeten 
er eisen aan de stapgrootte Atn gesteld worden wil er een stabiel algoritme ontstaan 
[Zienkiewicz 1977, van de Vosse 19871. 
Bekende tijdalgoritmes zijn: 

: 'Explicit Euler' methode 

: 'Implicit Euler' methode 

6 = O 
6 = 0.5 : 'Crank-Nicolson' methode 
8 = 1 

De keuze voor een waarde van 8 wordt op dit moment nog open gelaten. 

Met het opsplitsen van de materiële afgeleiden volgens (3. i I )  en het toepassen van 
de 6 -discretisatie volgens (3.12) en (3.13), gaat het gewogen afwijkingen stelsel (3.3), 
(3 .5)  en (3.7) over in: 

-*o - *e 1 )( P"+l - P n  + u .(Vp ) ) -  ó.û*s] dsz = o 
K - A tn - (  

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

met 
Z"+B = 7" + ?,ijDft;.'@) 

v"= @"l--)  K 

= v, + a'( Pg - q)  
PB 

Het tijdsgediscretiseerde stelsel is niet-lineair in pn", P+l en > + l .  Om dit stelsel op 
te !esver?, gsbruik worden gemaakt van een iteratieve oplosmethode waarbij de 
vergelijkingen worden gelineariseerd. 
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Opm: 
Doordat de traagheidsterm in de impulsvergelijking is verwaarloosd, kan voor de 
vergelijkingen (3.14) t/m (3.16) geen expixiet tijd algoritme (O = O) worden verkregen. 
Een keuze voor 8 dient derhalve te worden gemaakt uit het interval O<& 1 .  

3.3 Iteratie schma. 

Om een stelsel niet-lineaire vergelijkingen op te lossen wordt vaak gebruik gemaakt 
van de Newton-Raphson iteratiemethode. Een andere iteratiemethode, de z.g. Picard 
iteratie, is eenvoudiger in de uitwerking en in veel gevallen robuuster. Hoewel minder 
snel convergerend dan de Newton-Raphson methode, is, voornamelijk vanwege de 
eenvoud, de Picard methode gekozen. 

Bij de Picard methode wordt er van uitgegaan, dat voor een onbekcnde grootheid 
x een bekende schatting x, voorhanden is (de schatting voor een onbekende 
grootheid wordt aangegeven met een rechtsonder index o). Een niet-lineaire 
vergelijking wordt nu. gelineariseerd door in de niet-lineaire termen de onbekende 
grootheid te vervangen door dc bekende schatting. Dc aldus gelincariirerde 
vergclijking kan eenvoudig ,voïcIen c y r i c  )c? vaarna de oplossing al s  rie:,we 
schatting gesubstitueerd wordt. Deze procedure wordt 7olang herhaald totdat twee 
elkaar opvolgende oplossingen xf en xftl  voldoende dicht bij elkaar liggen. Als 
convergentiecriterium zal hierbij gehanteerd worden: 

(3.17) 

waarbij c een te kiezen convergentieparameter is en 1 
lengte-norm. 

I de absolute waarde o f  

D e  linearisatie van het tijdsgediscretiseerde stelsel (3.14) t/m (3.16) zal zodanig 
plaatsvinden, dat bij verdere uitwerking met de E.E.M. symmetrische massa- en 
stijfheidsmatrices ontstaan. Dit heeft tot gevolg dat er van snelle numerieke 
oplosprocedures gebruik kan worden gemaakt. In onderstaand gelineariseerd stelsel 
zijn de termen met daarin lineair voorkomende onbekenden links van het gelijkteken 
geplaatst. De termen waarin uitsluitend bekende grootheden en schattingen voor 
onbekende grootheden voorkomen, zijn rechts van het gelijkteken geplaatst: 

(3.18) 

- 22 - 



(3.20) 

Het i s  mogelijk om bovenstaand tijdsgediscretiseerde lineaire stelsel in de algemene 
O-formulering uit te werken in de E.E.M.. De implementatie hiervan in de 
programmatuur zal echter meer tijd vergen dan een specifiek tijdalgoritme. I.v.m. 
de beschikbare tijd, wordt derhalve nu een keuze gemaakt. Er zal verder gewerkt 
worden met het eenvoudigste onvoorwaardelijk stabiele algoritme: 6 = 1 ,  'Implicit 
Euler'. 

Voor het oplossen van de iteratievergelijkingen wordt gebruik gemaakt van de 
eindige elementen methode. Het volume S2 wordt gediscretiseerd door het op te delen 
in een aantal gebieden van eenvoudige vorm, de elementen. Dinnen ieder element e 
worden de onbekenden Û, p, T en de weegfuncties w, p ,  q geïnterpoleerd tussen 
waarden in enkele discrete punten van het element, de z.g. knooppunten. De 
weegfuncties worden gekozen volgens de Galerkin-methode. Dit betekent dat de 
weegfunctie en de bijbehorende onbekende op dezelfde manier worden 
geïnterpoleerd. Tevens zal voor de temperatuur en de snelheid dezelfde interpolatie 
worden toegepast. De interpolaties kunnen op de volgende wijze in kolom-notatie 
word en weergegeven: 

(3.21) 

Hierbij bevatten ()# I de knooppuntswaarden van de diverse onbekenden en $ - en 4 - 
de bijbehorende interpolatiefuncties. 

B e  uitwerking van de plaats discretisatie houdt in, dat in de iteratievergelijkingen 
de integralen over het volume 52 en de rand worden vervangen door sommaties 
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van integralen over elementvolumes 51, en elementrandcn Te (re E r). Met  de keuze 
voor 6 =  1 (vorige paragraaf) en de sommatie over elementen gaat het stelsel (3.18) 
t/m (3.20) over in: 

(3.22) 

(3.23) 

(3.24) 

In bijlage I .  wordt het stelsel verder uitgewerkt t.o.v. een cylindrisch 
coördinaatsysteem (rotatie symmetrisch probleem). De resulterende vergelijkingen 
zien er als volgt uit: 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 

Het uitvoeren van de sommatie over de elementen, het z.g. assembleren, levert: 
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(3.28) 

(3.29) 

( 3.30) 

Volgens het principe van de gewogen afwijkingen moet aan dit stelsel voldaan 
worden voor alle toegelaten y, q en p.  Hieruit volgt: - - 

W-i &LTpW-' - + R K l  + tau= u f 

Het stelsel kan als volgt in één matrix-vergelijking worden werrzcgeven: 

3.5 Gebruikte elementen. 

(3.31) 

(3.32) 

(3.33) 

(3.34) 

E r  wordt gebruik gemaakt van twee typen driehoekigc elementen nl. het 7-knoops 
Crouzeix-Raviart element (C-R) en het 7-knoops Taylor-I lood element (T-€I). De 
elementen zijn weergegeven in figuur 4 en 5. Voor beide elementen geldt een 
uitgebreid kwadratisch verloop voor de snelheid en de temperatuur en een lineair 
verloop voor de druk. Het Crouzeix-Raviart element heeft echter een discontinu 
drukverloop over de elementgrenzen, het Taylor-Hood element een continu 
drukverloop. Een overzicht van de interpolatie-functies en de toegepaste numerieke 
integratie is te vinden in bijlage 2.1. De elementen zijn uitgewerkt in een 
rotatiesymmetrische formulering. 
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Fig. 4. 7-knOOps Crouzeix-Raviart dement. 

Vri jheidsgradeci: 

2 

x = u ,  T uitgebreid kwadratisch 

o = p  lineair 

Fig. 5. 'I-knOOps Taylor-i lood elemcnl 

Van ieder typc element zijn twee varianten beschikbaar. De7e varianten 
onderscheiden zich door de manier waarop bij het thermo-visceus-elastische 

materiaatrr~odei de overgang van de visceu7e naar de elastische beschrijving ir: 
rekening wordt gebracht. Bij de eerste variant van elk type vindt de overgang in ieder 
integratie punt afzonderlijk plaats d.w.z. akankelijk van de temperatuur in het 
integratiepunt wordt of visceus of elastisch gerekend. Bij de tweede variant vindt 
de overgang per element plaats: de temperatuur dient in ieder integratiepunt de 
glastransitie-temperatuur te zijn gepassecrd, voordat er visceus danwel elastisch 
wordt gerekend. Kort samengevat zijn voor het rekenen met thermo-visceus- 
elastisch materiaalgedrag de volgende elementtypen beschikbaar: 

type 1 .: Crouzeix-Raviart, glastransitie per integratiepunt. 
type 2.: Crouzeix-Raviart, glastransitie per element. 
type 3.: Taylor-Hood, glastransitie per integratiepunt. 
type 4.: Tayior-flood, glastransitie p e r  element. 

Het rekenen met thermo-elastisch materiaalgedrag is alleen mogelijk met de 
elementtype 1 en 3. Door de opbouw van de (deels overgenomen) programmatuur 
was het niet goed mogelijk om ook voor het thermo-elastisch model de glastransitie 
per element plaats te laten vinden. 

Om dynamische r.v.w. in de vorm van spanningen o f  warmtestroomdichtheden op 
de rand voor te kunnen schrijven, is er een apart randelement nodig (zie de 
randintegralen in (3.22) en (3.24)). Dit randeiement dient een kwadratisch 
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lijnelement te zijn (consisentie met de driehoekige elementen). Voor het C-R element 
en het T-H element zijn verschillende elementen nodig i.v.m. verschillen in de 

vrijheidsgraden. De elementen zijn in figuur 6 weergegeven. Gegevens over de 
interpolatiefuncties en de numerieke integratie zijn in bijlage 2.2 vermeld. 

Er  wordt op gewezen dat in dit rapport de formulering voor de randelementen wel 
reeds is uitgewerkt, maar dat deze elementen nog & beschikbaar zijn in de 
programmatuur. 

C-R randelement T-11 randelement 

x r. 
n K - 

> 

x = u ,  T kwadratisch 

o = p  lineair 

Fig. 6. C-R en T-14 randelement. 

3.6 Beknopte beschrijving vara dc progrmmatuuv. 

Voor de 4 elementtypen zijn elementroutines geïmplementeerd in SEPRAN. Deze 
routines, deels afkomstig van F. Baaijens, zorgen voor het opstellen van de 
massamatrix, de stijfheidsmatrix en de rechterlidvector op elementniveau volgens vgl. 
(3.34). De communicatie tussen SEPRAN en de clementroutines geschiedt door de 
standaard SEPRAN-routine SYSTEM. Deze routinc zorgt tevens voor de 
assemblage van de element matrices en vectoren. liet oplossen van het stelsel 
vergelijkingen gebeurt met de standaard routine SOLVE. iiierbij wordt een directe 
oplosmethode gebruikt in de vorm van een I,-U-decompositie o f  een Cholesky- 
decomposi ti e. 
Voor het tijdschema (oplosproces in de tijd) en de iteratie procedure (opIosproces 
voor één tijdstip) is rondom de routines SYSTEM en SOLVE programmatuur 
geschreven. Tevens is er voor gezorgd dat op eenvoudige wijze alle relevante 
grootheden d.m.v. de SEPRAN-plotroutines in grafische vorm kunnen worden 
weergegeven. Grootheden die berekend worden in integratiepunten, worden t.b.v. 
de grafische presentatie naar de knooppunten geëxtrapoleerd en gemiddeld. 
Bij het iteratieve oplosproces wordt gebruik gemaakt van het convergentiecriterium 
volgens (3.17). Dit criterium wordt apart toegepast op de snelheid, de druk en de 
temperatuur, waarbij verschillende convergentieparameters gebruikt kunnen worden. 
Het tijdschema is zodanig opgebouwd dat de gebruiker zelf het beschouwde 
tijdsinterval in tijdsincrementen moet opdelen; de incrementen hoeven niet dezelfde 
lengte te hebben. Verder is het mogelijk om op eik willekeurig tijdstip de plaats waar 
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kinematischc r.v.w. worden voorgeschreven te veranderen (standaard is dit tijdens 
een berekening in SEPRAN niet mogelijk). 
Voor meer informatie wordt verweïen naar de aparte handleiding bij de 
programmatuur en de SEPRAN-manuals. 
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4. Testproblemen. 

4. I Inleiding. 

Om de programmatuur te testen worden numerieke resultaten vergeleken met een 
analytische oplossing voor het symmetrisch, van twee kanten koelen van een vlakke 
oneindige plaat. Deze analytische oplossing is bepaald door Struik [ 19781. Het 
model dat Struik hanteert kan gebruikt worden voor amorfe polymeren welke 
inhomogeen gekoeld worden. Viscoëlastische en volume-relaxatie effecten worden 
verwaarloosd (evenals in de hier gehanteerde numerieke modellen). Er  wordt 
uitgegaan van thermo-elastisch materiaalgedrag waarbij de materiaalparameters 
zowel boven als onder constant zijn en een discontinue overgang bij T, vertonen. 

Voor het vlakke-plaat probleem, weergegeven in figuur 7, wordt uitgegaan van 
twee7ijdige symmetrische koeling vanaf een begintemperatuur To > T, tot een 
eindtemperatuur T, < T,. De koeling geschied door convcctief warmtetransport aan 
de beide oppervlakken. De wxmteoverdrachtscoëficiënt wordt aangegeven met a . 
IHe; iniiendige warmtetransport wordt bepaald door de geleidingscoëficiënt L. 

Fig. 7. Symmetrische koeling van een vlakke plaat. 

Verder wordt aangenomen dat de Young’s modulus boven 7, verwaarloosbaar is 
t.o.v. die onder 5,  hetgeen betekent dat boven T, geen spanningen aanwezig zijn. 
De spanningstoestand die na afkoeling heerst wordt o.a. beïnvloed door de 
afkoelsnelheid, hetgeen aangegeven kan worden met het dimensieloos Biot-getal 
Nb: 

ah 
1 

Nb=- 

Hierbij komt een hoge afkoelsnelheid overeen mct een groot Biot-getal. Voor het 
geval dat de begintemperatuur To voldoende ver boven 7, ligt, heeft Struik voor het 
beschreven vlakke-plaat probleem in de eindtoestand (homogene temperatuur T,) 
een analytische oplossing voor de spanningstoestand bepaald (bijlage 3 .  i). De enige 
spanningen ongelijk aan nul zijn o,, en od6, welke tevens aan elkaar gelijk zijn. Struik 
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heeft de analytische oplossing getoetst aan experimenten en bereikte hiermee goede 
overeenstemming. 

Voor de testberekeningen wordt uitgegaan van een plaat met halve dikte h=0.58 
m. Het materiaal is PC met = 139°C. De analytische oplossing voor drie 
verschillende (grote) Biot-getallen en eindtemperaturen als functie van de coördinaat 
z is weergegeven in figuur 8. De materiaalparameters welke voor PC worden 
gebruikt zijn bepaald uit gegevens van interne publicaties (Inject Data Base PMF) 
en meetresultaten (Wimberger-Friedl) en zijn vermeld in bijlage 3.2. Zoals uit de 
figuur blijkt zijn de spanningsprofielen voor verschillende Biot-getallen bij één 
eindtemperatuur nagenoeg gelijk; alIeen vlak onder het oppervlak treden verschillen 
in drukspanning op. 

Bij de numerieke analyses wordt de oneindige plaat benadcrd door een eindige plaat 
R met grote straal-dikte ( - ) verhouding. De meshverdeling en de gebruikte 
2h 

randvoorwaarden 7ijn weergcgeven in figuur 9. I.v.m. symmetrie hoeft slechts de 
hafve dikte van de plaat te worden bekeken. Daar het in de programmatuur nog 
niet mogelijk is om de warmtestroom op een rand voor te schrijven, wordt de koeling 
gerealiseerd door de temperatuur voor de schrijven. Er wordt gekoeld van 160-C 
naar 100°C niet een z%oelcnclheid van 1 2 0 C  per sec. hetgeen overeenkomt met hoge 
Biot-getallen. D e  E 4;e7e zfl; oei riielhcid exact ovcreenk omcnde Bi ot-getallen zijn 
niet bepaald. Omdat de invloed van het Riot-getal bij hoge waarden echter niet van 
grote invloed is, is dit geen bezwaar. De numerieke resultaten zullen worden 
vergeleken met de analytische oplossing voor een eindtemperatuur van 100°C. 
Daarbij worden de numerieke resultaten bekeken als functie van Je coördinaat z op 

R een straal Y = - iodat randeflecten aan het eind van de plaat (r= R) geen rol 2 ’  
spelen. 

4.2 Test i: thmo-visceus-elastisch mterÌadmodel met constante viscositeit. 

Zoals reeds is vermeiá, zijn bij Ree model van Struik geen spanningen aanwezig 
boven T,. Om dit te simuleren wordt in de berekening met het visceus-elastische 
model een lage constante viscositeit q gebruikt. Ter vermijding van numerieke 
problemen mag niet te klein o f  gelijk aan nul worden. De gebruikte parameters zijn 
vermeld in bijlage 3.3. 

De eerste berekening is  uitgevoerd met elementtype 3, T-IJ glastransitie per 
integratiepunt (paragraaf 3.5). Zowel de eindtoestand als de tussentijdse 
spanningsprofielen zijn weergegeven in figuur 10. In de grafieken zijn 
a,,(= cdd), a, en o ,  weergegeven (MPa). Tevens is aangegeven waar op het 
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betreffende tijdstip de glastransitie-temperatuur heerst. In de grafiek voor de 
eindtoestand, t =  13.5 s., is tevens de oplossing volgens Struik weergegeven. 
Evenals bij de analytische oplossing komt ook uit  de numerieke resultaten naar 
voren dat u,, de enige spanning ongelijk aan nul is. Er blijkt ook goede 
overeenstemming te zijn tussen de numerieke en analytische resultaten in de 
eindtoestand. Slechts vlak onder het oppervlak geeft de numerieke berekening een 
lagere drukspanning. Hierbij moet worden opgemerkt dat voor de numerieke 
berekening geen equivalent Biot-getal bekend is: de drukspanning kan dan liggen 
tussen de -20 en -45 MPa (fig. 8.). Verder blijkt dat tijdens de spanningsopbouw vlak 
onder het oppervlak eerst trekspanningen ontstaan, welke later overgaan in 
drukspanningen. Volgens het model van Struik treden er echter van het begin af 
drukspanningen op (niet weergegeven), waaruit verklaard kan worden dat Struik op 
hogere drukspanningen uit komt. Het feit dat bij Struik vanaf het begin 
drukspanningen aan de rand worden opgebouwd, hangt samen met de verwaarlozing 
van de Young’s modulus boven de glastransitie. 
In figuur 1 1 zijn enige snelheidsprofielen voor verschillende tijdstippen weergegeven. 
Hieruit valt duidelijk op te maken hoe het stolfront zich door het materiaal 
verplaat st. 

E x a c t  deirelfde berekeningen zijn uitgevocrd met dc overige elebz.LA?*: 

elementen, weergegeven in figuur 12a ( t= 1 . 1  s.) en 12b (t= 13.5 s. eindtoestand). 
Zoals blijkt geeft elementtype 1 (C-R element) numericke slingeringen in de spanning 
a te zien. Het is gebleken dat deze veroorzaakt worden door de druk p 
(O = -pl+ 7 ) .  Indien voor het C-R element de glastransitie niet per integratiepunt 
(type I ) ,  maar per element (type 2) wordt toegepast, verdwijnt de slingering. Ook 
als op element niveau van een lineair, discontinu drukverloop (type I )  wordt 
overgaan naar een lineair, continue drukverloop (T-13 type 3) blijkt, dat de 
slingeringen verdwijnen. Er blijven alleen nog wat oneffenheden in de u,-spanning 
over. Indien ook voor het T-€i element over wordt gegaan naar glastransitie per el- 
ement (type 4) blijken er evenals bij type 2 geen problemen meer te zijn. Verder 
blijkt, dat de slingeringen een zodanige amplitude hebben dat deze in de eindtoestand 
(fig. 12b) niet meer zo prominent aanwezig zijn. Echter, een goede beschrijving van 
de spanningsopbouw is van belang i.v.m. de hieraan te koppelen dubbele- 
brekingsopbouw. 

1 1 1  Te: 
- ,  1 -xse:ijbing zijn voor twee tijdstipper, 2-  spanningsprofieleri, b ~ i  L. 

Gezien de beschikbare tijd voor het onderzoek was het niet mogelijk om diep in te 
gaan op de eigenschappen van elementen en hun numerieke stabiliteit. D e  oorzaak 
voor numerieke slingeringen van het C-R element moet waarschijnlijk gezocht 
worden in de discontinue overgang van de uitzettingscoëfliciënt bij de glastransitie 
in eik integratiepunt afzonderlijk in samenspel met het lineaire. discontinue 
drukverloop. Daar het minder realistisch is om de glastransitie per element plaats 
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te laten vinden dan per integratiepunt en het C-R element in dit geval numerieke 
instabiliteiten vertoont, zal in het vervolg gebruik worden gemaakt van het T-H el- 
ement, type 3.  

4.3 Test 2: themto-vìsceus-elastisch matenaalmodel met 
ternperatuursaJhankelìjke viscositeit. 

In de vorige paragraaf is bij de vergelijking met de analytische oplossing volgens 
Struik gebruik gemaakt van een constante, lage viscositeit. In werklijkheid is de 
viscositeit druk- en temperatuursafhankelijk. Met name de 
temperatuursafhankelijkheid zorgt voor een toename van de viscositeit in de buurt 
van q. Daar de drukken klein zijn, zal de drukafhankelijkheid buiten beschouwing 
worden gelaten. 

M.b.v. de tijd-temperatuur equivalentie [Ward 19711 is de viscositeit bij een 
willekeurige temperatuur te schrijven als de viscositeit bij één referentie temperatuur 
To, vermenigvuldigd met een verschuivingqfactor a,( 7'- 7J en een correctiefactor 
c(T. ?i>: 

rl( rt = Ir( 7',).ad 7'- 7o).c( 7, 7 2  (4.2) 

De correctiefactor is over een groot temperatuurgebied nagenoeg gelijk aan 1 
[Wimberger-Fried1 19861 en zal verder buiten beschouwing worden gelaten. R. 
Wimberger-Fried1 heeft bij een referentietemperatuur van 200^C de 
verschuivingsfactor en de viscositeit voor PC bepaald [Wimberger-Fried1 19861: 

-4.217.(T- To) 
94.95 + T -  To IogaAT- To)= 

To= 200°C 

(4.3) 

Met de viscositeit volgens (4.2) en (4.3) e ~ .  m.b.v. elementtype 3 is het vlakke-plaat 
probleem nogmaals doorgerekend . De overige materiaalparameters zijn hetzelfde 
als bij Test 1. De resultaten voor de spanningsprofielen zijn weergegeven in figuur 
13. Uit de figuur blijkt dat er enige instabiliteiten optreden en dat in het volledig 
visceuze gebied (t=0.1 s., t=0.15 s.) reeds zeer hoge spanningen worden opgebouwd 
(14-19 MPa). Dit is het gevolg van de zeer grote viscositeitstoename bij daling van 
de temperatuur, vgl. (4.2) en (4.3): 

T= 160°C: q =  19.9 M2'a.s 
T= 139°C: >f = 6.4 105 MPa.s 
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Tevens blijkt dat de overeenstemming met dc analytische oplossing in de 
eindtoestand minder goed is dan wanneer er gerekend wordt met een constante 
viscositeit. Met name rond het middenvlak (z= O) treden bij de numerieke berekening 
hogere trekspanningen op en is vlak onder dc rand in de spanning een minimum te 
zien, hetgeen het gevolg is van de in eerste instantie aanwezige hoge trekspanningen. 
Echter, doordat in de numerieke analyse hoge spanningen aanwezig zijn boven 7 , 
is het niet meer juist om de resultaten te vergelijken met Struik. 

Naast de problemen van numerieke aard (slingeringen in de oplossing), is het de 
vraag of het realistisch is om met zéér hoge viscositeitswaarden visceus-elastisch te 
rekenen: het visceus-elastisch model veronderstelt nl. volledige relaxatie van visceuze 
spanningen boven < (paragraaf 2.2). Anderzijds zijn de viscositeitswaarden welke 
met (4.2) en (4.3) worden berekend, 'steady-state' waarden. Deze waarden zijn dus 
in feite een bovengrens, welke tijdens het snelle afkoelen nooit bereikt worden. Hoe 
groot de viscositeitswaarden wel zullen 7ijn is niet bekend. 

Bij amorfe polymeren gaat de - t l i  - bij tr-inrtcratuursverhogin,o tii een 
rubberachtig gedrag over in viscebs ge(tidg. en roiidsm het rubberplateau zuiien 
viscoëlastische effecten een rol spelen. In de tot nu toe gebruikte modelvorming is 
dit gedrag benaderd door visceus-elastisch gedrag. Indien de begintemperaturen 
echter rond het rubberplateau liggen (voor PC rond lWC), kan het viscoëlastisch 
materiaalgedrag waarschijnlijk beter benaderd worden door 'elastisch-elastisch' 
gedrag. In deze laatste testberekening wordt dan ook gerekend met het thermo- 
elastisch materiaalmodel (paragraaf 2.2). De materiaalparameters vertonen een dis- 
continue overgang bij de glastransitie-temperatuur (bijlage 3.4). De glijdingsmodulus 
boven T, is bepaald uit dynamische metingen (complexc modulus) aan PC. 

De resultaten voor de spanningsprofielen zijn weergegeven in figuur 14. Daar de 
5panningen boven T, !aag zijn, is vergelijking met de analytische oplossing 
geoorloofd en het bíijkt dat met het thermo-elastisch model goede resultaten worden 
verkregen. Dit model lijkt t.o.v. het thermo-visceus-elastische (Test 2) dan ook een 
betere benadering voor het (viscoëlastische) materiaalgedrag. Een definitieve keuze 
voor het te hanteren model zal echter pas na de dubbele-brekings analyse worden 
gemaak t. 
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Fig. i i .  Ontwikkeling van het snclheidsvcld; Test 1.  clemcnttype 3 .  
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5. Dubhele-br.ekìngsanalyse. 

5. I Inleiding. 

De brekingsindex (n) van een materiaal is de verhouding van de lichtsnelheid in 
vacuum (c) en in het materiaal (u): 

C n=- 
U 

In anisotrope materialen wordt een invallende lichtbundel opgesplitst in twee 
bundels, die over het algemeen in verschillende richtingen door het materiaal gaan. 
De brekingsindex en de voortplantingssnelheid, gekoppeld door (5. i), zijn voor beide 
bundels dan verschillend. Door de splitsing van invallend licht, geven anisotrope 
materialen in doorschijnend licht een dubbel beeld van de achtergrond. Dit fenomeen 
wordt dubbele-breking (eng.: birefringence) genoemd en aangegeven d.m.v. een 
brekingsindex verschil An. 
De optische anisotropic of dubbele-breking (D-B) kan worden veroorzaakt door 
aanyw4phrid van: 

i bepzalde kristallen/kristalstructuren, 
:. fietcn/molek uul orientati es, 

3. spanningen. 

ad i. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van amorfe polymeren. D-i? 
veroorzaakt door kristallen zal dus geen rol spelen en verder dan ook buiten 
beschouwing worden gelaten. 
ad 2. Bij polymeren heeft het aanbrengen van een spanning boven de glastransitie- 
temperatuur een oriëntatie van ketens of macromolekiiien als geheel tot gevolg, daar 
de ketens boven 7; relatief makkelijk t.o.v. elkaar kunnen bewegen. D e  hierdoor 
geïntroduceerde D-B wordt aangeduid met oriëntatie-D-B. 
ad 3. Indien een spanning wordt aangebracht onder de glastransitie-temperatuur 
kunnen de ketens zich niet meer als geheel bewegen of orienterea. !a dit geval 
veranderen alleen de intermolekulaire afstanden en kunnen ook de intramolekulaire 
bindingen en hoeken enigszins veranderen. Er wordt dan gesproken van spannings- 
D-B . 

Uit het bovenstaande volgt, dat bij de aanwezigheid van spanningen de 
veranderingen in de ~ ~ t ~ ~ ~ ~ a l ~ ~ u ~ ~ ~ u r  boven 7; anders zijn dan eronder, en dat 
derhalve ook de D-B anders zal zijn. Hierbij kan worden opgemerkt, dat bij dezelfde 
opgelegde spanning de oriëntatie-D-B over het algemeen groter is dan de 
spannings-D-B. Verder is het zo, dat bij koeling van ecn polymeer tot onder de 
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glastransitie-temperatuur, de eventueel aanwezige oriëntatie bij 7, wordt ingevroren. 
Met het invriezen van deze oriëntatie wordt ook de oriëntatie-D-R permanent. Bij 
verdere opbouw van spannings-D-R wcrdt dczc gcsupcrponecrd op de dan reeds 
aanwezige oriëntatie-D-B. 

5.2 Theorie van de dubbele-breking. 

Evenals een spanningstoestand kan de 'dubbele-brckingstoestand' worden 
aangegeven m.b.v. een symmetrische brekingsindex-tensor. Deze tensor kan worden 
gevisualiseerd d.m.v. de index-ellipsoïde of indicatrix, weergegeven in figuur 15a. 
Hiertoe worden vanuit een oorsprong O lijnen getrokken in alle mogelijke richtingen 
zodanig, dat de lengte van iedere lijn gelijk is aan de grootte van de brekingsindex 
van een in die richting lineair gepolariseerde lichtbundel. De eindpunten van deze 
lijnen beschrijven het oppervlak van de elIip<oïde. De richting en lengte van de 
hoofdassen van de indicatrix (n, , n, , n3) zijn de cigenvcktoren en eigenwaarden van 
de brekingsindex-tensor. Voor een optisch isotroop materiaal gaat de ellipsoïde over 
in een bol. 

a - & ! 2  
Fig.] 5. Index ellipsoide (indicatrix). 

Indien een lichtstraal L invalt in het punt O (figuur I Sb) kan deze ontbonden worden 
in twee lineair gepolariseerde componenten, waarbij dc polarisatie richtingen van de 
componenten onderling loodrecht staan. Deze richtingen zijn de (lokale) hoofdassen 
van de ellips welke ontstaat door een vlak loodrecht op dc richting van de invallende 
lichtbundel te snijden met de indicatrix. Zoals is vermeld geeft de lengte van een as 
de waarde van de brekingsindex van een in die richting gepolariseerde lichtbundel 
weer. Voor de D-B van de lichtstraal L geldt dan: 

Als de brekingsindices voor de gepolariseerde bundels niet aan elkaar gelijk zijn 
( A d l 2  # O) dan volgt met (5.1) dat de voortplantingssnelheden voor beide 
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componenten niet gelijk zijn. Bij uittreding uit  het matcriaal hebben de  componenten 
dan een achterstand op elkaar opgelopen, welke afhankelijk is van de dikte d van 
hct proerstuk. Voor deze achterstand, retardatic R genoemd, geldt [Kuske en 
R&ermn Ic171j: 

Door interferentie van de componenten zal de plarisatietocmand van de uittredende 
bundel L' over het algemeen niet hetzelfde zijn ais die van de invallende bundel L. 
Een invallende lineair gepolariseerde lichtbundel zal over het algemeen overgaan in 
een eiìiptisch gepolariseerde lichtbundel (figuur 15b). Dit interferentie fenomeen is 
de basis voor de dubbele-brekings metingen. Hierop zal in de volgende paragraaf 
kort u ~ ~ c f e n  ingegaan. 

5.3 Een methode voor h ~ î  meten van dubbele-breking. 

E r  zijn verschillende manieren om dubbele-breking zichtbaar te maken en te meten. 
Hier zal de eenvoudigste manier kort besproken worden nl. hct meten m.b.v. 
gekruiste polarisatoren. 

De opstelling (figuur 16) bestaat uit ecr, 

B lineair polariseert. Dit gepolariseerde licht gaat door het (dubbel-brekende) object 

O waarin de polarisatietoestand verandert (bv. elliptisch wordt) en gaat vervolgens 
door een tweede polarisator P,. De tweede polarisator staat 90 verdraaid t.o.v. de 
eerste. Bij een niet dubbel-brekend object zal de polarisatietoestand van het lincair 
gepolariseerde licht niet veranderen en zal de polarisator P, dan ook geen licht 
doorlaten. 

Jar 

Fig. 16. Meetopstelling D-B met gekruiste polarisatoren. 

Nu zal de situatie worden bekeken dat het object zodanig is geplaatst, dat  het licht 
langs een hoofdrichting binnentreedt (bv. x, in fig. 1Sa). Het vlak loodrecht op deze 
richting met daarin de twee andere hoofdrichtingcn -q en x2 is weergegeven in figuur 
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17. De  polarisatierichting van het invallende lineair gepolariseerde licht wordt 
aangegeven met de vektor OP, en maakt een hoek 8 met de hoofdrichting x,. De 
polaristatierichting van de tweede polarisator P2 wordt asngcgeven door de vektor 

De polarisatierichting van de indiende lichtbundel (OP,) kan worden ontbonden in 
de twee hoofdrichtingen x, en x,, welke bij uittreding uit het proefstuk een fase 
verschil tl vertonen. Van het uittredende licht wordt bij de polarisator P, alleen licht 
trillend in de richting OP, door gelaten, Voor de intensiteit I van dit door P2 
doorgelaten licht kan worden afgeleid [Kuske en Robertson 19771: 

OP, (fl' = 6 - 90.1. 

2 2 a  I= I, sin 28 sin - 2 
met 

I, = invallende lichtintensiteit 
8 = polarisatiehoek (figuur 17) 

a = faseverschil tussen de gepolariseerde bundels 

(5.4) 

Fig.17. Het effect van een dubbel-brekend medium tussen twee polarisatoren. 

Ujt deze relatie blijkt dat er twee afzonderlijke condities zijn waaronder het licht 
volledi ge uitdoving ver toon t. 
De  eerste conditie is 8 = o" of 8 = 900. In dit geval liggen de hoofdrichtingen van van 
de brekingsindex parallel aan de polarisatierichtingen. Hiermee kunnen dus 
hoofdrichtingen van de brekingsindex worden gevonden. 
De  tweede conditie waaronder uitdoving van het licht optreedt is a = 2kn met k een 
geheel getal (of nul). Dit komt overeen met een retardatie van k golflengten. Indien 
de lichtbron B bestaat uit wit licht, zullen alle golflengten waarvoor de retardatie in 
een punt een geheel aantal golflengten bedraagt uitdoven. Hierdoor ontstaan 
lijnpatronen van verschillende kleuren. Elke kleur komt overeen met een bepaalde 
retardatie waaruit m.b.v. (5.3) de dubbele-breking kan worden bepaald. 

Om: e m  uitgebreidere inleiding en meer informatie omtrent meetmethoden en 
dubbele-breking wordt verwezen naar Kuske en Robertson [ 19771. 
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5.4 Spannìngs-optische regel. 

Zoals vermeld in de inleiding wordt de dubbele-breking in amorfe polymeren 
veroorzaakt door spanningen. M.b.t. die spanningen en de geïntroduceerde 
dubbele-breking geldt, dat de hoofdspanningsrichtingen samenvallen met de 
hoofdrichtingen van de brekingsindex [Kuske en Robertson 19771. Daar ook de 
spanningstoestand kan worden weergegeven m. b. v. een ellipsoïde, opgespannen door 
de drie hoofdspanningen, betekent dit dat er een verband bestaat tussen de index- 
ellipsoïde en de spannings-ellipsoïde. Bij het doorsnijden van de spannings-ellipsoïde 
met een vlak, ontstaat weer een ellips (zie bv. fig. 15b). De hoofdassen hiervan 
(a'l , a',) geven de lokale hoofdspanningen in dit vlak en worden ook wel secundaire 
of pseudo hoofdspanningen genoemd. Het mathematisch verband tussen de twee 
(pseudo) hoofdspanningen en de twee (pseudo) hoofd-brekingsindices behorend bij 
een bepaald vlak wordt gegeven door de z g .  lineaire spannings-optische regel (zie 
ook (5.2)) [Kuske en Robertson 19771: 

(5.5) 

met 
n' = (pseudeo) hoofdbrekingsindex 
o' = (pseud o 1 h o o fd span n i n g 
c = spanniiigs-optische coëfficiënt [Pa-!] 

Het zij opgemerkt, dat bij de keuze van een hoofdvlak relatie (5.5) het verband 
aangeeft tussen de (werkelijke) hoofd-brekingsindices en hoofdspanningen. 

Het lineaire verband volgens (5.5) geldt zowel boven ais onder de glastransitie 
temperatuur, echter wel met verschillende spanings-optische coëffciënten. In de 
buurt van de glastransitie gaat het lineaire karakter verloren t.g.v. tijdsafhankelijke 
erecten. Voor PC kan het spannings-optisch gedrag vergeleken worden met het 
tijdsafhankelijke mechanisch gedrag. De spannings-optische coëficiënt verloopt 
daarbij echter, in tegenstelling tot de Young's- of glijdingsmodulus, van een hoge 
waarde boven (orde 10-9Pa') naar een lage waarde onder 7, (orde î@*lPa-l). 
Beide waarden zijn positief. Evenals bij het mechanisch gedrag zal de 
tijdsafhankelijkheid van C buiten beschouwing worden gelaten en wordt (5.5) over 
het hele temperatuursgebied toegepast. Voor C zal bij de glastransitie een discon- 
tinue overgang tussen twee constante waarden worden aangenomen. 

Het gebruik van relatie (5.5) betekent voor de numerieke analyse, dat bij de bepaling 
van de D-B uit de spanningstoestand eerst een eigenwaarden probleem moet worden 
opgelost om de (pseudo) hoofdrichtingen en -spanningen te bepalen. Met het gebruik 
van de E.E.M. komt dit neer op het oplossen van een eigenwaarden probleem in elk 
integratiepunt van alle elementen. Daarnaast kunnen tijdens de spanningsopbouw 
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de hoofdrichtingen veranderen waardoor D-B componenten uit verschillende 
richtingen bij elkaar opgeteld moeten worden. Dit alles is een probleem bij de 
numerieke analyses, niet alleen in de uitwerking maar ook door het toenemen van 
rekentijden en benodigde geheugencapaciteit. Een mogelijke oplossing voor dit 
probleem is het gebruik van een direct verband tussen de brekingsindex-tensor en 
de spanningstensor. Dergelijke verbanden zijn wel bekend, maar bevatten naast de 
spannings-optische coëfficiënt vaak nog andere parameters, welke nog niet goed of 
zelfs geheel niet bepaald zijn. Bovendien komt in deze relaties een gemiddelde abso- 
lute brekingsindex voor die op zich weer drukafhankelijk is. Dit alles betekent, dat 
spannings-optische tensor-relaties voor werkelijk gebruik ongeschikt zijn. Te meer, 
omdat ui teindelijk toch weer naar brekingsindex verschillen wordt gekeken en nog 
steeds een eigenwaarden probleem moet worden opgelost. 

I.v.m. de genoemde problemen zal in dit onderzoek relatie (5.5) rechtstreeks worden 
toegepast op de spanningscomponenten n, , no, en nz2. Omdat de schuifspannings- 
component o, klein is (test problemen hoofdstuk 4) is dit geoorloofd daar de 
spanningstensor bij verwaarloosbare schuifspanningscomponenten overgaat in een 
diagonaaltensor, waarbij de diagonaalelementen de hoofdspanningen zijn. De 
hoofdrichtingen vallen dan in dit geval samen met het q í i n d r k c t i  assenstelsel 
(r-4 .z). De7e werkwijze houdt echter in dat resultaten aangaande ra 

dr  nodige voorzichtigheid morteri ;*.::dm bezien. in  de7c ;e;' . ': !ijk 
wel schuifspanningen aanwezig zijn, waardoor de D-D op foutieve wijze wordt 
bepaald. 
Voor de D-B worden drie waarden berekend en wel: 

An, = n, - n, = Cyorr - qO6) 

An, = n, - '5 = C(n,, - ozz) 

An+,* = n, - n, = Cl(o+,+, - a,) 

Zoals vermeld in de probleemformulering wordt bij het experiment een schijfie in 
het rz-vlak uit het polymeerproefstuk gehaald voor de D-B meting (figuur 2.). De 
D-B-verdeling welke dan gemeten wordt is Ann. 

ODm: 
Het verband tussen de spannings-optische coëfficiënt en de temperatuur is voor de 
diverse materialen zeer verschillend. C kan daarbij stijgen, dalen of een combinatie 
van beide te zien geven als functie van de temperatuur en zowel positieve als 
negatieve waarden aannemen. Dit betekent dat generalisaties met betrekking tot 
D-B-verdelingen voor andere materialen niet mogelijk zijn, hetgeen bij 
spanningwerdelingen o f  analyses vaak wel mogelijk is. Ook op basis van een gegeven 
spai,ringctoestor?d in err! mzteriuu!, is w e r  de D-B-verde!ing nagenoeg niets te 
zeggen, daar deze sterk afhankelijk is van de temperatuur-spanningsgeschiedenis. 
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5.5 Beknopte beschrìjving van de pvogvammaturrr. 

Het bepalen van de spanningstensor gebeurt op elcmentniveau in de element rou- 
tines. Daarbij wordt steeds een nieuw spanningsincrement berekend en opgeteld bi; 
de oude spanning. D e  berekening van D-B is hieraan rechtstreeks gekoppeld, dus 
met een incrementele wijze op elementniveau. Indien visceus-elastisch gerekend 
wordt, wordt verondersteld dat boven de glastransitie-temperatuur de D-B evenals 
de spanning volledig relaxeert. Bij het passeren van de glastransitie-temperatuur 
echter, wordt de D-B in tegenstelling tot dc spanning 'meegenomen' naar het 
elastische gebied (invriezen van de D-B). Verder is de mogelijkheid ingebouwd om 
de spanningen en D-R welke in eik punt op het moment van de glastransitie 
aanwezig zijn, in één plaatje weer te geven. Op deze manier is te zien bij welke 
spanning elk punt van het materiaal door de glastransitie gaat en hoe groot de D-B 
is die wordt ingevroren. Deze mogelijkheid is bij het rekenen met thermo-elastisch 
gedrag niet aanwezig. 

Naar aanleiding van de resultaten bij de testberekeningen is opgemerkt dat alleen 
nog met element type 3 wordt gerekend. De uitbreiding van de spanningsanalyse 
met de D-R analyse is  dan ook alleen voor element typc 3 uitgevoerd. Daarvoor i s  
een nieuw element gedefinieerd (type 5). 7odat ook het Taylor-I lood element zonder 
D-€3 nog voor handen is. 

5.6 Testpvoblemen. 

Voor het testen van de D-B berekening zullen dezelfde tcstproblemen als bij de 
spanningsanalyse worden gebruikt (hoofdstuk 4). Uit literatuur [Lee, de la Vega en 
Bogue 19861 en recente quench experimenten (Wimbcrger-Friedl) is bekend, dat het 
D-B profiel voor PC in het rz-vlak (An,,) een parabolisch verloop vertoont. De D-B 
is daarbij van de orde positief in het middenvlak en negatief aan de rand. 
Voor PC blijken de D-B-verdeling en de spanningsverdeling dus eenzelfde vorm en 
verloop te hebben. Er wordt op gewezen dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn. 
Voor de spannings-optische coëfficiënt van PC worden boven en onder T, de 
volgende waarden gebruikt [Wimberger-Fried], Janeschitz-Kriegl 1985 3 :  

- 

De numerieke resultaten voor de D-B (An,, An,, An+,) worden op eenzelfde wijze als 
bij de spanningen weergegeven. Het resultaat voor Test 1 (visceus-elastische 
berekening met constante viscositeit) is weergegevcn in  figuur 18 .  De D-R verdeling 
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An,, in de eindtoestand blijkt zowel kwalitatief als kwantitatief overeen te komen 
met hetgeen aan het begin van de paragraaf vermeld is. Tevens is te zien dat bij de 
opbouw van de D-B wat slingeringen optreden (Anm, An+*) Dit is het gevolg van het 
feit, dat de D-B berekend wordt uit spanningsverschillen. Uit de spanningsanalyse 
van Test 1 (figuur 10) blijkt, dat o, ook slingeringen vertoont, welke doorwerken in 
de berekening van de D-B. 

De D-B verdeling voor Test 2 (visceus-elastisch model met temperatuursafhankelijke 
viscositeit) is weergegeven in figuur 19.  Het blijkt, dat de D-B, zowel in de opbouw 
als in de eindtoestand, onrealistisch hoge waarden te zien geeft (orde IO-]). 
Dit is het gevolg van de reeds eerder waargenomen hoge spanningen welke d.m.v. 
het model met temperatuursaíhankelijke viscositeit worden berekend. Ook het 
kwalitatieve verloop van de D-B komt niet overeen met de parabolische verdeling 
die in de praktijk wordt gevonden. Uit de D-i? analyse blijkt nu duidelijk dat het 
visceus-elastische model met temperatuursafhankelijke viscositeit geen goede 
beschrijving voor het materiaalgedrag geeft. 

Zoals vermeld in de vorige paragraaf, i s  het mogelijk om de spannings- en D-R- 
toestand welke op het moment van het passcrcn van de glastransitie-temperatuur 
aanwezig zijn, in één figuvr w e i  :p: -=vci'i (dit  geldt alleen voor het rekenen met 
visceus-elastisch gedrag) ' - . I- ' -.: ;:jr? deze verdeiingy-1 
in figuur 20 resp. 21. Bij Test 1 is te zien. dat het materiaal bijna over de hele dikte 
onder trekspanning door de glastransitie-temperatuur gaat. Verder blijkt, dat de D-R 
welke dan aanwezig is (oriëntatie-D-B) gchccl positicf i s  en t.o.v. de D-B-verdeling 
in de eindtoestand een tegengesteld 'parabolisch' profiel te zien geeft. flieruit kan 
worden geconcludeerd, dat de spannings-I>-B bepalend is voor de uiteindelijke 
verdeling. Rij Test 2 is dit niet het geval. Door de 7eer hoge visceuze spanningen is 
de orientatie-D-B zo hoog, dat de spannings-DI3 welkc daarna nog wordt 
opgebouwd in het niet valt. 

.* 

Bij het laatste testprobleem (Test 3) wordt het thermo-elastische model gehanteerd. 
De hiermee bepaalde D-B-verdeling is te zien in figuur 22. Evenals bij de 
spanningsanalyse levert dit model goede resultaten. Daarbij valt op, dat de profielen 
berekend bij Test 3 minder slingeringen vertonen dan bij Test 1 .  
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o =  6,. + = a,, x= a, 

O 00 0 . 1 2  0.1% 0 . 3 5  0.46 0.51 

-.L z f m m )  
0.00 0.12 0 .25  0 . 5 5  0.46 0.51 - z ( m m )  

L p  20. spanning en 1)-B bij de glastransitie-temperatuur 7;; Test 1 .  

A 
It 

o =  0,. t 7 n,, x= 6" 

6.00 0.12 0.2s 0.35  0 . Y  0.sa 

-.L z ( m m )  

o =  An,, + = Anm x= An,z 

6.W 6.12 m.25 0.1) 0.46 O.W 
+ z ( m m )  

Fig. 21. spanning en D-B bij de glastransitie-tcmpcratuur q; Test 2. 
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6. Simulaties van experimenten. 

6. I Inleiding. 

Bij de numerieke simulaties is het thermo-elastische materiaalmodel gehanteerd. Uit 
de testberekeningen -met name voor de D-B- is gebleken, dat zowel het thermo- 
visceus-elastische model met constante viscositeit als het thermo-elastische model 
goede resultaten leveren. Echter, in het thermo-visceus-elstische model met 
constante viscositeit heeft de vicositeit het karakter van een 'aanpassings-parameter'. 
Hiermee kan zodanig gemanipuleerd worden dat een goede fit van de resultaten 
wordt verkregen. Dit is niet wenselijk, te meer omdat het thermo-elastische model, 
waarbij een dergelijke 'aanpassings-parameter' niet voorkomt, ook goede resultaten 
levert. De in het model gebruikte materiaalparameters welke voor alle Simulaties 
hetzelfde zijn, zijn vermeld in bijlage 4. 

Er zijn twee experimenten gesimuleerd. Eén daarvan is het qucnchen van een 
polymeer-schijf, zoals beschreven in de probleemformiilcring, hoofdstuk 2. Dit ex- 
periment wordt in het vervolg aangeduid met 'conztrained-quenchen'. Omdat het 
o,-rbouwen van de experimentele opstelling enige maanden in beslag heeft genomen 
en er tijdens het testen en experimenteren problemen waren met een lekkend 
koelwatercircui t, zijn voor het 'const rai ned-quenchen' tot op heden slechts beperk te 
experimentele resultaten beschikbaar. Als gevolg hiervan, is voor het 'constrained- 
quenchen' slechts één experiment gesimuleerd, waarbij dc resultaten met de nodige 
voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. 
Een ander experiment dat gesimuleerd is, is het z.g. 'free-quenchen'. Hierbij wordt 
een polymeer proefstuk gekoeld in een vloeibaar medium (in dit onderzoek water), 
zodat het geheel vrij kan vervormen. 

Ten aanzien van de experimenten en dan met name de D-R-meting, moet nog een 
belangrijk punt worden opgemerkt. Zoals vermeld in hoofdstuk 2 wordt voor de 
D-B-meting een plakje uit het proefstuk gesneden (rz-vlak). Het is aannemelijk dat 
hierdoor spanningen relaxeren, met name op het ontstane vrije oppervlak (no+). Als 
de spanningstoestand verandert, zal ook de spannings-D-I3 veranderen en wordt dus 
een andere D-B gemeten, dan die welke werkelijk in het proefstuk heerst. Het is 
echter de vraag in hoeverre spanningsrelaxatie op het vrije oppervlak de 
spanningstoestand verder van het oppervlak ar beinvloedt. Een indruk hiervan kan 
verkregen worden, door plakjes van verschillende dikte d (figuur 2) uit te snijden 
en hierin de D-B te meten. Saffel en Windle [1980] vonden dat bij een plakdikte 
kleiner dan I mm de D-B-verdeling niet veranderde. Rij  een grotere dikte vonden zij 
wel een afhankelijkheid. Als verklaring gaven zij, dat bij een dikte kleiner dan 1 mm 

- 52-  



de elastische spanningen - en daarmee ook de spannings-D-B - volledig relaxeren en 
dat alleen oriëntatie-D-B overblijft. Bij dikkere proefStukken blijven nog elastische 
spanningen en spannings-D-€3 aanwezig. Echter, in recentere onderzoeken hebben 
Isayev 11983) en Wust en Bogue [I9831 met plakdikte variaties van resp. 0.4 mm tot 
4.5 nuil en 0.8 mm tot 6.8 mm geen verschillen in de D-B waargenomen. Hieruit zou 
geconcludeerd kunnen worden, dat spinnings- en D-B-relaxatie een zeer I okaal rand- 
of oppervlakte-effect is en dat bij plakken dikker dan 0.4 mm de gemiddelde span- 
nings- en D-B-toestand hierdoor niet verandert. Wust en Bogue hebben tevens bij 
niet gequenchte, D-B-vrije proefstukken plakjes uitgesneden om de invloed van het 
uitsnijden zelf te onderzoeken: zij vonden geen detecteerbare D-B. 
In dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat door het uitsnijden van plakjes de 
.Tannings- en D-B-toestand in die plakjes niet verandert. Er wordt gebruik gemaakt 
van plakjes met een dikte van 1 mm. Echter, het verdient aanbeveling om controles 
op de invloed van de plakdikte uit te voeren, irodat meer zekerheid omtrent deze 
problematiek kan worden verkregen. 

6.2 'Free-quenchen'. 

Bij de 'free-qilcnch' experimenten 7ijn dc7el5-:r -pBL-.-: 

'constrained-quenchen' gebruikt (figuur 2). Dc diameter 
prcc:'.t;ikker? a19 bij hi: 
van de schijven is d = 2 0  

mm. De proefstukken zijn bij een homogene temperatuur van 165°C snel uit de oven 
gehaald en in een bak met water van 25°C gedompeld. IIet water is daarbij in 
turbulente beweging gehouden, zodat zich geen waterfilm met een hogere 
temperatuur rondom het proefstuk kon ontwikkelen. Op deze wijze zijn drie schijven 
met halve hoogte h = 0.525 mm, h = 0.725 mm en h = 0.975 mm gequenched. 

De bij de numerieke analyse gebruikte elementverdeling en r.v.w. zijn weergegeven 
in figuur 23. De temperatuur wordt op de gehele buitenrand voorgeschreven, waarbij 
een afkoelsnelheid van 6Oo"C/s is gehanteerd. Dit betekent, dat de rand van het 
proefstuk in 0.233 sec. i s  afgekoeld van 165°C tot 25°C. Hierbij wordt opgemerkt, 
dat de werkelijk heersende afkoelsnelheid niet bekend is. Omdat gewerkt wordt met 
proefstukken met eindige afmetingen, zullen ook duidelijk randeffecten aanwezig 
zijn. Deze zullen in eerste instantie buiten beschouwing blijven. 

R D e  spannings- en D-B-verdelingen worden weer bekeken op een straal I =  - als 
functie van de coordinaat z. D e  ontwikkeling van de spannings- en D-B-pro 'f. ielen 
verloopt op dezelfde manier als bij het vlakke-plaat probIeem volgens Struik (figuur 
14 en 22). Derhalve worden nu alleen de spannings- en D-B-verdelingen welke in de 
eindt~ectanc! ( t =  !!XI s.) mnwezig zijn gepresenteerd. De resultaten voor de 
proefstukken met h = 0.525 mm, h= 0.725 mm en h = 0.975 mm zijn weergegeven in 
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de figuren 24, 25, en 26. De analyses zijn uitgevoerd met 13 tot 17 tijdsincrementen 
waarin gemiddeld 5 iteraties nodig zijn. De totale rekentijd bedraagt gemiddeld 15 
min. q u  (IBM 3090 mainframe). 
De experimenteel bepaalde D-B-verdelingen (An,=) vertonen over het algemeen een 
goede symmetrie en zijn met dubbele meetpunten uitgezet in de figuren. Zoals blijkt, 
kan met de numerieke analyse de D-B-verdeling zowel kwalitatief als kwantitatief 
worden beschreven. De afwijking bij de dunnere proefstukken (fig. 24 en 25) kan 
veroorzaakt worden door een onjuiste afkoelsnelheid. De invloed hiervan is  nog niet 
onderzocht. 

M.b.t. de randeffecten kunnen ook, voornamelijk in kwalitatieve zin, enige resultaten 
worden gepresenteerd. In figuur 27 is een contour-plaatje van An& weergegeven. De 
contourlijnen zijn uitgezet in het rz-vlak. An, is de D-R welke wordt waargenomen 
indien in z-richting door het proefstuk wordt gekeken. De figuur geeft aan, dat de 
D-B over het gehele proefstuk ongeveer nul is (a,, = o&&), maar dat deze aan de rand 
toeneemt hetgeen bij de proefstukken ook wordt waargenomen. 
In figuur 28 is een opname, tussen twee gekruiste polarisatoren, van de rand van een 
plakje in het rz-vlak te zien (li= 0.975 mm). De polarisatoren liggen evenwijdig aan 
de v- en z-as. In de zwarte band op de middellijn (7= O) is het licht uitgedoord. Deze 

geeft aan dat daar de r- en z-as de hoofdrichtingen van de spanningeri i;: di: 
zijn (paragraaf 5.3). De plaatsen waar het licht niet volledig is uitgeGoofd get-er; 

aan, dat de hoofdspanningen t.o.v. de r- en z-richting zijn verdraaid: er zijn daar dus 
schuifspanningen (a,) aanwezig. Ook de numerieke simulatie geeft aan, dat op deze 
plaats schuifspanningen aanwezig zijn. Dit is weergegcvcn in figuur 29 met een 
contour-plaatje van de berekende schuifspanning (houdt rekening met de schaling 
van de figuur). 
In figuur 30 is een opname van een plakje in het rz-vlak te zien (h=0.525 mm), 
waarbij de r- en z-richting onder een hoek van 45" met de polarisatoren liggen. De 
gekleurde lijnen zijn lijnen van constante retardatie (paragraaf 5.3) en kunnen dus 
ook beschouwd worden als contourlijnen voor de D-R. In figuur 31 zijn de 
berekende contourlijnen voor An, weergegeven. I Jierbij moet worden opgemerkt, dat 
op de plaats waar schuifspanningen aanwezig zijn, de D-B foutief berekead wordt 
(paragraaf 5.4). Desondanks geven de berekende contourlijnen een redelijk beeld van 
de werkelijkheid. 

6.3 iConstrdmd-quenchd. 

Bij het 'constrained-quenchen', omschreven in hoofdstuk 2, is eveneens gebruik 
gemaakt van proefstukken mei een diameter vzn d = 26 rìî. Dit betekefit dat de 
proefstukken vrij liggen van de glazen cylinderwand (d = 30 mm). De buitenrand kan 
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hierbij nog steeds als geïsoleerd worden beschouwd. 
uitgevoerd bij een begintemperatuur van 
van +2.5"C. 

De quench-proeven zijn 
170°C en met een koelwatertemperatuur 

Bij niet symmetrische koeiing door de zuigers, moet in de numerieke analyses het 
gehele proefstuk worden gemodelleerd en kan geen gebruik worden gemaakt van 
symmetrie rond het vlak z=O. Ook wrijving tussen het proefstuk en de zuigers kan 
aanleiding geven tot een niet symmetrisch probleem. Deze wrijving treedt op tijdens 
radiale verplaatsingen van het proefstuk t.o.v. de zuigers (krimp). Uit de beperkte 
experimentele gegevens is nog niet bekend of er sprake is van symmetrische koeling. 
Ook over de wrijvingscondities tussen zuigers en proefstuk is niets bekend. Derhalve 
is bij de numerieke simulaties nog steeds uitgegaan van symmetrie in het probleem. 
Op basis van enkele metingen m.b.t. het verloop van de temperatuur van één zuiger 
tijdens koelen, is een afkoelsnelheid van W C / s .  voor de eerste twee seconden 
voorgeschreven en is daarna overgegaan tot een afkoelsnelheid van 30"C/s.. Dit 
betekent, dat de rand van het proefstuk in ongevccr 4 sec. de koelwatertemperatuur 
heeft aangen omen. 
Het is (nog) niet mogelijk om bij de analyses wrijvingscondities aan de rand in 
rekening t:: hengen. hl; r.v.ss'. wordt derhalve de beweging op de rand in radiale 
richting voor LX -alde t ; i d  onderdrukt en daarna volledig losgelaten. De vraag 
i s  echter OP i,.;,~ Llct,lîxnt iiei praefstuk langs & zuiger zal gaan slippen en dus 
wanneer de onderdrukking van de radiale verplaatsing moet worden opgeheven. Dit 
moment is tijdens de experimenten niet of moeilijk waar te nemen. De enige 
mogelijkheid tot nu toe is, om een aantal berekeningen uit te voeren waarbij op 
verschillende tijdstippen t, de rand wordt losgelaten en de resultaten voor de D-B te 
vergelijken met hetgeen gemeten is. 
Verder geldt, dat de rand van het proefstuk door het contact met de zuiger wordt 
gedwongen als één geheel in z-richting te bewegen. Iict is mogelijk om een dergelijke 
conditie in SEPRAN op te leggen. Echter, een berekening waarin deze conditie 
samen met het onderdrukken van de radiale verplaatsing is toegepast, bleek 
numeriek instabiel. Dit probleem kon i.v.m. de beschikbare tijd niet verder 
uitgezocht worden. Bij de numerieke simulaties is de beweging van de rand in z- 
richting daarom geheel vrij gelaten. 
T.a.v. dynamische r.v.w. is reeds eerder opgemerkt, dat het nog niet mogelijk is om 
spanningen op een rand voor te schrijven. Bij het experiment is dan ook geen 
belasting op de zuiger aangebracht. 
De r.v.w. zoals hierboven vermeld zijn samen met de meshverdeling in figuur 32 
weergegeven. Voor het proefstuk geldt h =  0.9 mm. 

De ontwikkeling van de spannings- en D-B-profielen verloopt door het 
Onderdrukken van radiale verplaatsingen anders dan bij de vrij gequenchtë 
proefstukken. Voor het geval dat op het tijdstip r, = 1.65 sec. de radiale verplaatsing 
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op de rand wordt vrijgelaten, is de ontwikkeling van het spannings- en D-B-profiel 
op een straal I = - weergegeven in figuur 33 cn 34. Ook de experimenteel bepaalde 
D-R-verdeling (Anm) is in het laatste plaatje van figuur 34 weergegcven. D e  analyse 
is uitgevoerd met f5 tijdsincrementen waarin gemiddeld 4 iteraties nodig zijn. I k  
totale rekentijd bedraagt 10 min. cpu (JBM 3090 mainframe). 
Het blijkt, dat de experimenteel en de numeriek bepaalde D-B in het middenvlak 
-voor dit tijdstip t,- goede overeenstemming vertonen maar aan de rand verschillen. 
Tevens blijkt dat t.o.v. de vrij gequenchte proefstukken de spanningen lager zijn. 
In het snelheidsveld treden er tiidens het onderdrukken van de radiale verplaatsingen 
instabiliteiten op, figuur 35. Wel blijkt, dat na het loslaten van de rand ( f  > 1.65s.) 
het snelheidsveld zich verder vrij stabiel ontwikkelt. Uit dit resultaat blijkt duidelijk, 
dat de gehanteerde r.v.w. niet optimaal zijn. Op dit moment zijn er echter geen 
alternatieven. 

R 
2 

Zoals vermeld is hct moment waarop het proefstuk loskomt van de zuiger niet 
bekend. Het bij de analyse gehanteerde tijdstip f,= 1.65 sec. is dan ook min of meer 
willekeurig gekozen. Enige spannings- en D-B-verdelingen welke worden gevonden 
bij verschillende loslaatmomenten f, zijn weergegeven in figuur 36 (eindtoestanden). 
Ook de experimenteel bepaalde D-B-verdeling is in deze figuren weergegeven. 
Indien het proefstuk vroeg wordt losgelate;:. lijkt het probleem op vrij-qiienchen 
hetgeen ook uit de resultaten blijkt <e, ?i ,  laters :oslaatmomenten ir&t een 
afilakking op in de drukspanningen en D-B welke onder het oppervlak heersen (b 
en c). Echter, indien het loslaten plaats vindt op een moment dat het proefstuk bijna 
of geheel elastisch is geworden (d), liggen het spannings- en D-B-niveau aanzienlijk 
lager en ontwikkelen zich tijdens het verder afkoelen in de elastische fase numerieke 
instabiliteiten. Meshverííjning en verkleining van tijdsincrementcn lijken geen 
oplossing te bieden. De effecten zijn echter nog onvoldoende onderzocht. Enige 
verbetering is te bereiken door het diagonaliseren (lumping) van de massamatrix 
voor de druk (RMF in (3.34)). Bij de gepresenteerde resultaten is hiervan recds 
gebruik gemaakt. Hierbij wordt opgemerkt, dat ;)onder gebruik van lumping ook 
bij vroegere loslaatmomenten al enige instabiliteiten zijn waar te nemen. 

Het blijkt, dat bij een loslaatmoment van f,= 2.45s. de beste resultaten worden 
geboekt. D e  numerieke analyse geeft in kwalitatieve zin de goede effecten te zien. 
De overeenstemming in kwantitatieve zin is nog onvoldoende. Echter, gezien de 
numerieke problemen en de vele onzekerheden is de overeenstemming met het 
experimentele resultaat toch opmerkelijk te noemen. 
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Fig. 23. Mesh en r.v.w. voor het 'free-quenchen' 

o =  u,, + = o,, x= o, 

o 00 e . i o  0.21 O . S I  0.42 0.51 

+ z(mm) 

o -  An* + =An, x= An,, 

0.00 0.10 0.21 0.11 0 . 4 2  0.12 

.-. z(mm) 

Fig. 24. Spanning+ tn D-B-verdeling 'free-quenchen'; eindtoestand (t= 100 s.), h =  0.525 mm. 
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o =  n,, + = o , ,  x= 6, 

O O0 0 . 1 4  O . ? @  0 . 4 1  0 . 5 8  0 . 1 1  

+ z(mrn)  - z(mrn) 

Fig. 2.5. Spannings- en 1)-B-verdeling 'íree-qucnchen'; eindtoestand ( t=  100 s.), h =  0.725 m. 

o O0 o I *  0 . n  o SO 0 . I )  O . * ?  

0 -  u,, -t = o,, x= n,, 

Fig. 26. Spannings- en D-R-verdeling 'frcc-quenchcn'; cindtoestand ( t  = 100 s.), h = 0.97.5 mm 

I;ig. 27. Contourplaatjc voor An,,. 'Trcc-qucnclicri' 
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I'ig. 28. D-B-opname (An,) van een plakje, 'Tree-qucnclien , h-0 97C mm 
Polarisatoren evenwijdig met r- cn 7-richtiiip 

Fig. 29. Contourplaatjc voor o,,, 'frec-quenchcn', h = 0.97.5 mm. 
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t =  1.65 s. T2 

* z  t =  1.9.5 s. 

r 

t' t =  2.45 s. 

I;ig. 35. Oniwikkcling van hci sncliicitlncltl 'coristr:iirictl-ticic~iclic~~'. 
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7. Conclusies en aanbevelingen. 

Het ontwikkelde model voor de analyse van thermische spannings- en dubbele- 
brekingsopbouw blijkt goed bruikbaar onder ’free-quench’ condities. Het is mogelijk 
om onder deze condities de spannings- en dubbele-brekingsverdelingen kwantitatief 
te voorspellen. 
Voor het ’constrained-quenchen’ geeft het model kwalitatief de goede effecten te 
zien. Kwantitatieve overeenstemming met experimenten is nog onvoldoende bereikt. 
De  oorzaak hiervoor moet waarschijnlijk gezocht worden in de wijze waarop 
randvoorwaarden worden voorgeschreven: het onderdrukken en loslaten van radiale 
verplaatsingen ter benadering van wrijvingseffecten speelt hierin een belangrijke rol. 
Voor de verdere uitvoering van dubbele-brekingsanalyses is het dan ook 
noodzakelijk om de problematiek rond de randvoorwaarden nader te onderzoeken. 
Tevens is het wenselijk om de invloed van spannings- en dubbele-brekjngs-relaxatie 
bij het uitsnijden van proefstukken te onder7oekeri. 

Ten aanzien van de numerieke modellering is gehlekcn, dat het het 7 knGGps 
Crouzeix-Raviart element aanleiding geeft tot numerieke instabiiiteiten. H e t  

-‘â-;cr-Ifood element blijkt in deze stabieler. €Iet Picard iteratie schemz b 
rt: I -!..-CC! 

van dit impliciete schema is echter, dat voor elke iteratieslag een heel nieuw stelsel 
vergelijkingen moet worden opgesteld. In samenhang met het relatief hoge aantal 
vrijheidsgraden dat door het gebruik van de 7-knoopq clementen aanwezig is, leidt 
dit a1 snel tot lange rekentijden. Het lijkt dan ook zinvol om de toepassing van een 
explicit-Euler methode nader te onderzoeken. 

jidoen evenals de tijdsdiscretisatie met dc implicit-Euler methucie. . 

Het gebruik van het thermo-elastisch materiaalmodel blijkt voor de dubbele- 
brekings-analyses de beste resultaten op te leveren. Ook mct het thermo-visceus- 
elastische model kunnen goede resultaten worden verkregen. Het verloop van de 
viscositeit met de temperatuur is hierbij echter van eminent belang in verband met 
eventueel optredende numerieke instabiliteiten. 

Het is zinvol om in een vervolg onderzoek een thermo-viscoëíastisch materiaalmodel 
te implementeren. Op deze wijze kan onderzocht worden wat de invloed is van 
geschiedenisafhankelijkheid in het materiaalgedrag, hetgeen in dit onderzoek is 
verwaarloosd. Ook kan de relatie voor het specifiek volume uitgebreid worden met 
de druk- en snelheidsa~ankeiijkheid welke in dit onderzoek buiten beschouwing zijn 
gebleven. Voor wat betreft de dubbele-brekingsanalyse is het wenselijk om bij de 
berekening van de dubbele-breking rekening te houden met evt. aanwezige 
rchnifrpanninpen, zodat de randeffecten beter bestudeerd kunnen worden. 
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Bìjlage 3: Vlakke-plaat probleem. 

B3. I Analytische oplossìng volgens Struik. 

Struik [I9781 gaat uit van van een thermo-elastisch materiaal model waarbij de 
materiaalparameters zowel boven als onder 5 constant zijn en een discontinue 
overgang vertonen. De vlakke oneindige plaat wordt gekoeld vanaf een homogene 
begintemperatuur tot een homogene eindtemperatuur T',. Een indicatie voor de 
afkoeisnelheid wordt verkregen m.b.v. het Biot-getal Nb. De enige spanningen 
ongelijk aan nul zijn o,, en 06+. Deze spanningen zijn tevens aan elkaar gelijk: 
o,,= CT+,+= o.  Voor het geval dat de plaat vanaf een voldoende hoge 
begintemperatuur boven 78 is afgekoeld tot dc homogene eindtemperatuur T', geeft 
Struik, met verwaarlozing van de Young's niodulus hovcn 7,, de volgende analytisch 
bepaalde oplossing: 

+ sin CL S(Z) = I - - a 
1 I n  I n  I 
3 2 2  2 4  2 
1 I n  I n  1 

+ - sin[ -( - - a)]. in tan[ - ( - + - q ) ]  + 

+ - sin[ -( - + a)]. In tan[ - ( - - - q ) ]  + 3 2 2  - 2 4  2 

J 2  - 1 1 J. cos( - @ )  + + - c 2 J Z -  ín 1 
2 342 J2+ I 

1 

cos a J + -in cos q -  - [ - - 2 2 1 1 COSCL 

3 cos q 6 (i cosq 

cos-(a + q)  
-- 

az q=- 
h 

met 
ar: lineaire uitzettingscoëficiënt onder 
E : Young's mudulus onder T, 
v : dwarscontractiecoëfficiënt onder 7, 
h : halve plaatdikte 
z : plaatscoördinaat loodrecht op de plaat, - h  I z I h 

a Is de eerste wortel van de vergelijking 

- 8 3  - 

(B3. I )  

(B3.2) 

(B3.3) 



71 a t a n a = N h  , O < a < -  
2 

(B3.4) 

met Nb het Bjot-getal volgens (4.1). 

B3.2 Materiaalparametem gebruikt bij de analytische oplossing. 

De analytische oplossing volgens (B3.1) t/m (B3.4) welke is weergegeven figuur 8 is 
bepaald met de volgende parameters: 

uT = 6.6 I & ’  K-’ 
E = 2.38 IO3 N/n7m2 
1’ = 0.33 
h = 0.58 mn? 
T, = 139°C 
T, = 8 0 , 1 0 0 ,  120 ‘ C  
N h =  10, 1000,1@000 

B3.3 Mateviaalparametevs Test I .  

I.p.v. de Young’s modulus uit de analytische oplossing is voor de numerieke 
berekening de glijdingsmodulus nodig. Deze is uit de Young’s modulus bepaald 
m.b.v. de volgende relatie: 

E G =  
31 + v )  

(B3.5) 

De materiaalparameters voor de berekening worden voorzien van onderindex 1 voor 
grootheden die betrekking hebben op het visceuzc gebied, een onderindex g voor 
grootheden die betrekking hebben op het elastischelglas gebied. Geen index betekent 
geldig voor beide gebieden. 

G, = 894.7 N/mrn2 
)7, = 1 N . s J m 2  

a, = 1.98 K-I 
a, = 6.6 l@’ K-’ 
v, = 862.07 mm3/g 

,I =0.2 W/mm.K 
cP = 2 J1g.K 

- 84 - 



u = 2.333 lo3 N/rnm2 
To= 160°C 

= 139 "C 
T,= 100°C 

B3.4 Materiaalpwanteters Test 3. 

Bij de berekening met het thermo-elastisch model wordt de viscositeit uit het 
visceuze model niet meer gebruikt. Hiervoor in de plaats komt de glijdingsmodulus 
uit het elastische model. De twee glijdingsmoduli boven en onder zijn constant 
en vertonen een discontinue overgang: 

G, = 1.496 N/mm2 
G, = 894.7 N/mm2 

De overige parameters zijn gelijk aan die bij Test 1 .  
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Bijlage 4. Mat e ria alp a same te rs vo o I' de sim ula t ìcs van 
experiment 412. 

D e  simulaties worden uitgevoerd met het thermo-elastisch materiaalmodcl. Param- 
eters die betrekking hebben op het gebied boven de glastransitie-temperatuur worden 
aangeduid met een onderindex 1, voor het gebied ondcr de glastransitie-tempratuur 
met een onderindex g. Geen index betekent dat  de parameter voor beide gebieden 
geldig is .  

G, = 1.496 NI mm2 
G, = 894.7 N/mm2 

a, = 6.6 10 K-' 
i; = 862.07 mnz'lg 

= 1.98 10 ' ft' 

e,,!= 2.4 J1g.K 

c , ~  = 2 .7/g.K 
A = 0.2 10 M' I t î î i t î .  A' 
K, = 2.133 10' iViit1ilî' 

K, = 3 . 5  10' M/mrtz2 

< = 139°C 
C/ = 3 . 3  10 ' n?nî21N 
C, = 7.8 mrn21N 
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