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Well I never get a dollar past sunset
Always burn a hole in my pants
Having baby scoot am I happy
Never blew a second chance
Oh no

I need a love to keep me happy
I need a love t o keep me happy
Baby
Baby keep me happy
Baby
Baby keep me happy
Always took candy from strangers
Didn't want to get me no trade
Never wanted t o look like cloudburst
Working for the boss every night and day
I

need a love to keep me happy
I need a love t o keep me happy
Happy
Baby won't you keep me
Happy
Baby please keep me

I need a love to keep me happy
I need a love t o keep me happy
Baby
Baby keep me happy
Baby
Never g o t a flash on a cocktail
When I get some flesh o f a bone
Never g o t a look that i need you
When I'm a fly, when I'm back home
I need a love to keep me happy
I need a love to keep me happy
Baby
Baby keep me happy
Baby
Baby keep me happy
Baby
Mick Jagger & Keith Richard,
Exile on main street
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Voorwoord.

Een eindstudie-opdracht is geen eenmansklus. Het uiteidelijke
resultaat is de som van de bijdragen van velen. Vandaar dat ik een
aantal van degenen die aan dit werk een bijdrage hebben geleverd hier
met name wil noemen. Henk de Vree was de initiator van het onderzoek.
Van hem nam ik het enthousiasme over waarmee aan de opdracht gewerkt
is. Toen Henk minder tijd had voor mijn begeleiding werd zijn werk met
een bewonderenswaardige vanzelfsprekendheid overgenomen door Fons
Sauren. Hij was degene die mijn concepten bij stuurde tot een
lezenswaardig varhaal. Als resultaat van zijn bijdragen zijn grote
delen van dit verslag nu wel te doorgronden door anderen.
Velen droegen bij aan het experimentele gedeelte. Op de eerste
plaats dient in dit verband Tini van Bout genoemd te worden. Zijn
bijdragen aan de meetopstelling, de uitvoering van de experimenten en
de verslaglegging ervan waren van essentieel belang. Frans van de
Broek zorgde voor een nauwgezette vervaardiging van de benodigde
onderdelen. Tilly Peeters bracht mij de basiskennis van het
komposietmateriaal bij.
Speciaal aan hen, maar ook aan alle anderen clie een bijdrage aaii
het onderzoek leverden ben ik veel dank verschuldigd.

Helden, 22 november 1983
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Peter Maessen

Samenvattins.

In de tandheelkunde wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van
komposieten als restauratiemateriaal. Het komposietmateriaal wordt als
een hoog viskeuze vloeistof in een kaviteit aangebracht en
polymeriseext daarna tot een vaste stof. Tijdens deze uitharding
treedt er polymerisatiekrimp op. Bovendien neemt het materiaal in een
vochtige omgeving water op waardoor het zwelt. Tengevole hiervan zal
de komposietmassa vervormingen ondergaan en zullen spanningen ontstaan
doordat vervormingen plaatselijk verhinderd worden.
Literatuurstudies op het terrein van tandheelkundige komposieten,
polymeren en visko-elasticiteit leverden voldoende basiskennis voor
het analyseren van het bovenstaande probleem. Er werden een tweetal
modellen geformuleerd voor het beschrijven van het konstitutief gedrag
van het materiaal. Net behulp van
deze modellen behorende parameters
metingen met de modellen bleek
opnieuw te formuleren. Tat slot is

een aantal experimenten zijn de bij
bepaald. Bij de konfrontatie van de
het noodzakelijk te zijn een model

beschreven hoe de modellen voor het
mechanisch gedrag, in kombinatie met de volumeveranderingen, te
gebruiken zijn voor
het uitvoeren van berekeningen aa.: het
polymeriserende komposietmateriaal met het eindige elementenmethode
programmapakket NARC.
Daarmee is het mogelijk te komen tot
kwantitatieve uitspraken over de grootte van de vervormingen en
spanningen in komposietrestauraties tijdens en na het uitharden.
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Hoofdstuk 1.

3

1.1.

Alqemene inleidina.

Omschriivinq van het Probleem.

In de tandheelkunde wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van
komposiet als vulmateriaal in plaats van het klassieke amalgaam. Het
komposietmateriaal wordt als een hoog viskeuze vloeistof in een
kaviteit aangebracht en hardt daarna in vrij korte tijd uit. Tijdens
deze uitharding treedt er krimp op ten gevolge van de voortschrijdende
polymerisatie. Bovendien neemt het materiaal in een vochtige omgeving
water op en treedt er dientengevolge zwelling op. Komposietmateriaal
hecht goed aan glazuur doch nauwelijks aan dentine.
Ten gevolge van voornoemde verschijnselen zal een aangebrachte
komposietmassa vervormingen ondergaan en zullen spanningen worden
opgebouwd ten gevolge van plaatselijke verhindering hiervan.
Het onderzoek is verricht voor het Instituut Conserverende
Tandheelkunde van de Katholieke Universiteit te Nijmegen in
samenwerking met de Vakgroep Fundamentele Werktuigbouwkunde van de
Technische Hogeschool te Eindhoven.

Gepoogd zal worden een model op te stellen waarmee met behulp van
beschikbare programmatuur de in de vorige paragraaf omschreven
fenomenen kunnen
struktuur.

wordeiì

geanalyseerd

in een driedimensionale

De bedoeling hiervan is het doen van kwantitatieve uitspraken oves
de grootte van de vormveranderingen en spanningen in onbelaste
komposietrestauraties na uitharding teneinde het belang hiervan voor
latere berekeningen aan belaste gebitselementen te kunnen inschatten.
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3 1.3.

Overzicht van de uitgevoerde studie.

een algemene inleiding in het eerste hoofdstuk volgen een
drietal hoofdstukken die betrekking hebben op drie onderwerpen die aan
Na

een literatuurstudie werden onderworpen. In het tweede hoofdstuk wordt
iets verteld over tandheelkundige komposietmaterialen. Het derde
hoofdstuk gaat over een aantal relevante eigenschappen van polymeren,
de bouwstenen van komposieten. Deze polymeren hebben onder bepaalde
omstandigheden visko-elastische eigenschappen, waarover hoofdstuk vier
handelt.
Na de literatuurstudie werden een aantal theoretische modellen
geformuleerd en werden met behulp van experhenten kwantitatieve
waarden voor een aantal modelparameters bepaald. Hoofdstuk vijf
handelt over een tweetal theoretische modellen voor het beschrijven
van het mechanisch gedrag van een uithardende komposiet. De
uitgevoerde experimenten worden samen met de resultaten in hoofdstuk
zes gepresenteerd waarna in het volgende hoofdstuk de metingen met de
modellen worden gekonfronteerd. In hoofdstuk acht is beschreven hoe de
modellen gebruikt kunnen worden voor het uitvoeren van berekeningen
aan het polymeriserende komposietmateriaal met het eindige
elementenmethode programma MARC. Tot slot volgt in het laatste
hoofdstuk een discussie.
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Hoofdstuk 2. Tandheelkundiqe komposieten.

$ 2.1.

Inleidina.

Tandheelkundige restauratiematerialen dienen aan een reeks van
eisen te voldoen om verloren gegaan tandweefsel met succes te
vervangen. In verwerkte toestand dienen de eigenschappen van de
vulmaterialen zowel fysisch, chemisch als optisch de eigenschappen van
glazuur en dentine te benaderen. Daar glazuur en dentine echter
duidelijk verschillende eigenschappen bezitten zullen de eigenschappen
van de vulmaterialen altijd een kompromis zijn.
Ter plaatse van de kiezen treden normaliter de grootste
kauwkrachten op zodat de mechanische eigenschappen daar de hoogste
prioriteit hebben. Heclentendage gebruikt men voor de restauratie van
kiezen dan ook in hoofdzaak amalgaam; een materiaal met uitstekende
mechanische
eigenschappen
doch met
zeer slechte optische
eigenschappen: het donkere uiterlijk. Voor de frontelementen past men
op grond van esthethische overwegingen dit materiaal bij voorkeur niet
toe. In toenemende mate maakt men gebruik van zogenaamde komposieten,
met uitstekende optische eigenschappen doch met mecnanische
eigenschappen die vooralsnog te wensen over laten indien men het als
een duurzaam tandheelkundig restauratiemateriaal wil gebruiken. Er
wordt veel onderzoek gedaan om te komen tot een komposiet met aan
amalgaam gelijkwaardige mechanische eigenschappen.
In de volgende paragrafen komen de volgende onderwerpen aan de
orde: äe samenstelling, de stïüktüür, de pûlyiiìerisatie en de Uaamee
samenhangende polymerisatiekrimp, de wateropname en de zwelling van de
komposiet daardoor, het mechanisch gedrag, en tenslotte wordt iets
verteld over (gemeten) krimpspanningen. Er wordt daarbij veelvuldig
gebruik gemaakt van termen die uit het terrein van de
polymeertechnologie komen. Voor een verduidelijking van de gebruikte
termen verwijs ik naar hoofdstuk drie: Polymeren.
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3 2.2.

Samenstellins.

Tandheelkundige komposieten bestaan uit een polymeer met een
daarin fijn verdeelde vulstof. Het polymeer ontstaat door de
kopolymerisatie van een mengsel van monomeermolekulen. Veel van de
commercieel verkrijgbare komposieten bevatten als basismonomeer het
bis-GMA molekuul. Figuur 2 . 1 . geeft de struktuurformule weer van dit
molekuul.

Fig. 2 . 1 .

BisfenolGlycidylMethAcrylaat.

Dit bis-GMA staat bekend als het monomeer van Bowen. Daarnaast bevat
het materiaal nog diverse toevoegingen. Voor het op gang brengen van
het polymerisatieproces bevat het materiaal een initiator en een
aktivator. Omdat het bis-GMA een viskositeit heeft die zo hoog is dat
het materiaal moeilijk te verwerken is wordt het verdund met laag
viskeuze monomeren. Vearder bevat het materiaal nog een PH-buffer, een
vertrager, een kleurstabilisator en pigmenten.
Het komposietmateriaal dankt zijn naam echter aan de toevoeging
van anorganische vulstoffen. De bedoeling van deze vulstoffen is een
verbetering
te krijgen van een aantal eigenschappen als
poïymerisatiekrimp, sterkte, hasrdiieid, elasticiteit en s l i j t v a s t h e i d .
Men heeft hiervoor uiteenlopende anorganische verbindingen gebruikt:
keramisch materiaal, aluminiumsilicaat, bariumfluorideglas en kwarts.
In de moderne komposieten wordt kwarts het meest toegepast.

pagina 6

Men maakt onderscheid tussen konventionele en mikrofijne komposieten
Xonventionele komposieten bevatten ongeveer 60 tot maximaal 85
gewichtsprocenten anorganische vulstofpartikels, wat overeenkomt met
ongeveer
30 tot 65 volumeprocenten. De deeltjes worden in de
kunststofmatrix
gehecht
door
deze
eerst met organische
siiiciumverbindingen te coaten: het zogenaamde silaniseren. Omdat aan
het oppervlak de kunststof gemakkelijk tussen de vulstof weg kan
slijten en het grove anorganische materiaal (doorsnede tot 50 pm)
lastig te polijsten is zijn enige modifikaties aangebracht.
De anorganische vulstof werd fijner gemaakt: de mikrofiine
komposiet bevat bijvoorbeeld zeer fijne siiiciumdioxide deeltjes met
een diameter van circa 0.04 im. Deze deeltjes worden weer
gesilaniseerd en vervolgens vermengd mek het basismonomeer (bis-GNIA)
en dan tot polymerisatie gebracht. Het ontstane polymerisaat wordt
tenslotte fijn gemalen en opnieuw vermengd met monomeer dat eveneens
mikrofijn Si02 bevat. Het percentage S i 0 2 in de vulstofdeeltjes is
ongeveer gelijk aan dat in het monomeer en bedraagt circa 50 procent
van het totale gewicht, wat neer komt op ongeveer 30 volumeprocenten.
De aldus ontstane komposiet heeft een meer homogene samenstelling en
is veel beter af te werken dan de konventionele komposiet. Nadelen
zijn de grotere polymerisatiekrimp en de slechtere mechanische
eigenschappen.
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,S 2 . 3 .

Struktuur.

De struktuur van een polymeer wordt in grote mate bepaald door de
zogenaamde funktionaliteit van de samenstellende monomeren. De
funktionaliteit van een monomeermolekuul geeft aan met hoeveel andere
molekulen zo’n molekuul een binding aan kan gaan. Zowel het
basismonomeer bis-GMA a l s een aantal van de toevoegingen (bijvoorbeeld
TEGDMA en bis-DMA) bevatten per monomeer twee dubbele C=C banden. (Zie
de figuren 2 . 1 . , 2 . 2 . en 2 . 3 . ) .

Fig. 2 . 2 .

TriEthyleenGlycoiDiMethAcrylaat.

Fig 2 . 3 .

Bisfenol-A-DFMethAcrylaat.

Deze twee dubbele banden maken de funktionaliteit van een monomeer
vier, hetgeen wil zeggen dat zo‘n molekuul met vier andere molekulen
kan reageren. Dit heeft dus tot gevolg dat er door de polymerisatie
een driedimensionaal netwerk ontstaat: de komposiet is een
thermoharder. Daar echter .went-nd
’-- is G a t een qrcmk gedeelte va^ de
dubbele banden niet polymeriseert zullen een aantal monomeren slechts
bifunktioneel reageren en dus alleen als ketenvormer optreden.
Naast deze sterke bindingen bezit het materiaal door de
aanwezigheid van onder andere hydroxyl-, esther- en ethergroepen ook
nog de mogelijkheid secundaire bindingen te vormen. Bekend is de
aanwezigheid van OH-bruggen in de bis-Gi\ifBkomposietmatrix.
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,S 2.4. Polymerisatie.

Het polymeer dat wordt toegepast in de matrix van tandheelkundige
komposieten ontstaat uiteindelijk via het kopolymerisatieproces. De
polymerisatie wordt op gang gebracht met behulp van een initiator die
fysisch of

chemisch wordt geaktiveerd. Chemisch gebeurt dit door het

mengen van de twee komponenten uit de verpakking, waarbij aan de
initiator een aktivator wordt toegevoegd. Door de reaktie tussen
initiator en aktivator valt de laatste uiteen in twee zeer aktieve
delen die in staat zijn om de dubbele banden van de monomeren open te
breken. De monomeren kunnen daardoor tot keten- en netwerkvorming
overgaan. Ditzelfde gebeurt wanneer de aktivator fysisch wordt
geaktiveerd door middel van straling. IR de tandheelkunde spreekt men
dan van fotosensibele restauratiematerialen, dat zijn dus komposieten
die verharden onder invloed van een ultra violetlamp of een
halogeenlamp.
In de praktijk is de polymerisatie altijd onvolledig en zal er een
hoeveelheid restmonomeer achterblijven. Figuur 2 . 4 . geeft enige
resultaten weer van een onderzoek van Ruyter en Svendsen (1978) naar
restmonomeergehaltes voor verschillende komposieten. De percentages
restmonomeer zijn bepaald bij materialen die 24 uur op een temgeratair
van 37 graden Celsius hebben kunnen polymeriseren.

Name
Addptic Dental Restorative@

Rt%torntive@
I
_

concise Corn po 511e@

PS

EP

Fig. 2 . 4 .

CC

CP

PR

1

AD

!

CP

____
CC

AD

Restmonomeergehaltes (Ruyter en Svendsen, 1978).
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I,

II

1
!

Een goede aanduiding voor het verloop van de polymerisatiereaktie
als funktie van de tijd is de polymerisatiekrimp. Ten gevolge van het
hergroeperen van gereageerde molekulen zal het volume van de massa
afnemen. Jacobsen (1975) mat de polymerisatiekrimp van diverse
materialen, waaronder twee konventionele komposieten ( A : Adaptic en C:
Concise) en een aantal andere materialen (S: Silicap, P: Polycap, T:
T.D. 71 en O: Orthofil), bij een polymerisatietemperatuur van 3 7
graden Celsius in een droge omgeving. Het aanvangstijdstip van de
meting lag daarbij op 90 seconden na het begin van het mengen. In
figuur 2.5. worden enige resultaten weergegeven.

Bausch

(1982)

mat de polymerisatiekrimp van drie konventionele

(Concise, Vytol en Clearfil) en drie mikrofijne komposieten (Icocap,
Silar en Estilux microfil). De experimenten werden in een droge
omgeving uitgevoerd bij twee temperaturen: 30 en 3 7 graden Celsius en
namen een aanvang op ongeveer 150 seconden na het begin van het
mengen. Figuur 2.6. geeft de resultaten weer voor Silar en Concise.
Naarmate de temperatuur hoger is zal de polymerisatie meer volledig
zijn en zal dus ook de krimp groter zijn. Bovendien onderzocht hij de
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invloed van de bewaartemperatuur. De resultaten laten zien dat het
merendeel van de polymerisatiekrimp in het eerste uur optreedt. Het
werk van Jacobsen ( 1 9 7 5 ) laat overeenkomstige resultaten zien, maar
ook dat het proces na een maand nog steeds, zij het zeer langzaam,
doorgaat.
vol %

1

'/4

uur

1o
37

37

23 '
CONCISE

37

4'

23'

C

SILAR

Fig. 2.6. Polymerisatiekrimp (Bausch, 1982).
Resumerend kan gesteld worden dat de polymerisatie een langdurig
proces is dat, na een relatief snelle stark, nog enkele dagen doorgaat
en, gezien de gemeten restmonomeergenaltes, nooit t o t een echt einde
komt. De temperatuur heeft op de polymerisatiereaktie niet alleen een
snelheidsbepalende invloed, maar bepaalt ook in hoeverre de
polymerisatie volledig zal zijn.

Indien een komposietmateriaal in aanraking komt met water,
bijvoorbeeld in het mondmilieu, treedt er wateropname op. Het is een
diffusieproces
waarbij
de watermolekulen tussen de grote
polymeermolekulen dringen. Een direkt gevolg van deze wateropname is
een zwelling van de komposietmassa. Bausch ( 1 9 8 2 ) heeft de
volumeveranderingen gemeten van een drietal komposieten (Concise,
Silar en Vytol) in zowel een droge als een natte omgeving bij een
temperatuur van 37 graden Celsius. Figuur 2.7. geeft enige resultaten

pagina 11

weer. Opvallend is dat de monsters die in water bewaard werden eerst
uitzetten maar na 3 tot 5 weken weer begonnen te krimpen (met
uitzondering van Silar). De auteurs weten dit aan het uit het
komposiet diffunderen van restmonomeer.

Avo'

Avoinat

v iA

droog

%

vol

1

~

4.0

LW=CONCISE vers
L û = C O N C I S E oud

VY=W YTO L
SI=SILAR

3.0

2.0

1.0

-- -

i

0

2

-

4

6

0

2

4
6
weken

0

2

4

6

weken

TIJD

Fig. 2.7. Wateropname (Bausch, 1982).
Hirasawa et. al.

(19û3) hebben de lengteveranderingen van een

vijftal komposieten gemeten in een natte omgeving. De maximale
meettijd bedroeg echter slechts 7 dagen, terwijl de resultaten van
bijvoorbeeld Bausch aantonen dat de wateropname een langduriger proces
is. in de twee beschreven onderzoeken nam de meting een aanvang vanaf
15 minuten na het begin van mengen. Men mat dus het gekombineerde
effect van polymerisatiekrimp en zwelling ten gevolge van wateropname,
iets wat Hirasawa et. al. zelf ook al opmerkten.
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4

2.6.

Mechanisch credraa.

Het is wenselijk dat de mechanische eigenschappen van een
restauratiemateriaal met het natuurlijke, te vervangen tandweefsel
overeenkomen omdat het gerestaureerde element dan eenzelfde mechanisch
gedrag zal vertonen onder belasting als het oorspronkelijke element.
Kennis van de mechanische eigenschappen van tandweefsel is dan ook een
eerste vereiste bij het evalueren van restauratiematerialen. Er is in
het verleden al veel onderzoek gedaan naar de mechanische
eigenschappen van tandheelkundige restauratiematerialen. Dat relatief
minder onderzoek is gedaan naar de eigenschappen van tandweefsel vindt
zijn oorzaak in de grote spreiding in deze eigenschappen per persoon
en per gebitselement.
Momenteel wordt ook veel onderzoek verricht naar de mechanische
eigenschappen van komposietmaterialen. Indien men de resultaten van
een aantal onderzoekers gaat vergelilken komt men tot de ontdekking
dat er een grote spreiding bestaat in de elasticiteitsmodulus. Voor
deze spreiding zijn een aantal faktoren aan te geven die invloed
zullen hebben op het resultaat.
1 . Er

bestaat een grote hoeveelheid, wat samenstelling betreft sterk
verschillende, komposieten. Bovenäien verschijnen reyelìììäticj

nieuwei verbeterde materialen op de markt.
2. De mechanische
eigenschappen zijn sterk afhankelijk van de
polymerisatie: d.w.z. van de polymerisatieduur en de -temperatuur.
Dit
wordt
geillustreerd
in
figuur
2.8.
waarin de
elasticiteitsmodulus als funktie van de polymerisatietemperatuur is
weergegeven voor eeii Uïista? R~mpouieten. De r e s u l t a t e n zijn
afkomstig uit het werk van de Lange (1982) die deze metingen bij
kamertemperatuur (23 graden Celsius) verrichtte, nadat het
materiaal 24 uur had kunnen polymeriseren.
3 . De visko-elastische eigenschappen van polymeermaterialen, zoals
komposieten, zijn sterk afhankelijk van de beproevingstemperatuur.
Figuur 2.9. geeft de resultaten weer van een onderzoek van Whiting
en Jacobsen (1979) naar de glijdingsmodulus G' en de verlieshoek
tan6 van een aantal komposietmaterialen, waaronder twee
konventionele komposieten (C: Concise en A: Adaptic).
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Fig. 2.8. Elasticiteismodulus
als
funktie
polymerisatietemperatuur (de Lange, 1982).

van

de

i"'

Fig. 2.9.

Glijdingsmodulus en verlieshoek aïs funktie van de
beproevingstemperatuur (Whiting en Jacobsen, 1980).

4. Een andere faktor die een belangrijke invloed heeft op de meting
van
(visko-elastische) eigenschappen van een materiaal is de
reksnelheid. Een vergelijking van de resultaten van Whiting en
2acoissen ;;sou; m i e t die V a ì de Lanye ( 1 9 8 2 ) .n;aarbij de experiEIenten
met identieke materialen, polymerisatieduur en -temperatuur en
beproevingstemperatuur doch met verschillende reksnelheden werden
verricht
laat dit zien. Whiting en Jacobsen werkten met een
ultrasoontechniek, met een hoge reksnelheid, en de Lange maakte
gebruik van een driepuntsbuigapparaat, met een relatief lage
reksnelheid. De eersten vonden een elasticiteitsmodulus die ongeveer
drie keer zo groot was als het resultaat van de laatste.

pagina 14

,6 2.7. Krimwpanninqen.

Een polymeriserende komposietmassa zal, mits zij op een voldoende
aantal punten gefixeerd is, inwendige (krimp-) spanningen ontwikkelen.
Bepalend voor de grootte van deze spanningen zijn enerzijds de
deformaties ten gevolge van de polymerisatiekrimp en de zwelling door
wateropname en anderzijds het konstitutief materiaalgedrag waarmee het
verband tussen rek en spanning is vastgelegd.
Bowen (1967) heeft als eerste de krimpkrachten ten gevolge van het
uitharden van een aantal restauratiematerialen gemeten. De beproefde
materialen worden momenteel echter niet meer toegepast zodat de
resultaten van zijn wel interressante onderzoek niet meer relevant

zijn voor een kwantitatieve beschrijving van de komposieten van
vandaag.
Een meer recent onderzoek is de studie van de Gee et. al. (1982).
Zij registreerden de krimpkrachten van een konventionele (Concise) en
een mikrofijne komposiet (Silar) en onderzochten eendimensionaal de
invloed van het wel of niet vrij laten krimpen op de treksterkte van
de hechting tussen geëtst glazuur en komposiet. Hoewel de treksterkte
van de vrij gekrompen verbinding iets hoger lag is het verschil
dermate klein ten opzichte van de spreiding in de meetresuftaten dst
dit verschil niet signifikant genoemd kan worden. De door hen bepaalde
krimpspanningen na een uur polymeriseren SP 23 graden Celsius
bedroegen 1.6 N/mm 2 voor Concise en 2.5 N/mm2 voor Silar.
Voor het doen van kwantitatieve uitspraken over de initiële
spanningen in een driedimensionale struktuur is het niet voldoende de
Krim~sgânniníjenin een prorfapstelling waarbij eendimensionaal gemeten
wordt te bepalen. Men dient zowel de volumeveranderingen als het
konstitutief materiaalgedrag volledig
zinvolle uitspraken.
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te kennen voor het doen van

Hoofdstuk 3 .

Polvmeren.

Tandheelkundige komposieten zijn opgebouwd uit een polymeer met
een daarin fijn verdeelde vulstof. Hoewel de, veelal tiit kwarts
bestaande, vulstof invloed heeft op het mechanisch gedrag zijn vooral
de visko-elastische eigenschappen van de polymeermatrix bepalend voox
het gedrag van de komposiet.
Dit hoofdstuk gaat dan ook over enerzijds een aantal faktoren die
bepalend
zijn voor het mechanisch gedrag van een polymeer en
anderzijds dit gedrag zelf. Door de polymerisatie van de
basismolekulen ontstaat een verzameling van zeer grote molekulen
(makromolekulen) die zich zowel in los verband kunnen bevinden,
waarbij er geen primaire chemische bindingen onderling zijn, als in
een struktuur waarbij een makromolekuul een of meer covalente
bindingen heeft met een naburig makromolekuul. Het aantal onderlinge
bindingen (bruggen ofwel crosslinks) kan zelfs zo groot zijn dat het
niet meer mogelijk is de afzonderlijke makromolekulen te onderscheiden
ten gevoìge van een sterk vertakte struktuur. Ret betrekking t o t h e t
mechanisch gedrag zijn een aantal fasen te onderscheiden. In dit
hoofdstuk zullen in het kort de glastoestand, de visko-elastische fase
en de rubbertoestand worden beschreven.

Kenmerkend voor polymeren is dat ze zijn opgebouwd uit lange
molekulaire ketens van covalent gebonden atomen. Een van de
eenvoudigste polymeren is polyetheen, hetgeen bestaat uit een lange
keten van aaneen geregen CH molekulen. Grondstof voor polyetheen is
2
etheen: CH2=CH2 , deze grondstoffen noemen we monomeren. Bij de
polymerisatie van het gas etheen wordt de dubbele band opengeklapt en
zo kunnen duizenden molekulen C ff
additief aan elkaar gekoppeld
2 4
worden tot het polymeer met de naam polyetheen.
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Bij

groeiend

molekulairgewicht van het polymerisatieprodukt

manifesteren zich geleidelijk de fysisch-mechanische eigenschappen van
het makromolekulaire eindprodukt. Voor
polyetheen wordt deze
geleidelijke overgang naam: het makromolekulaire karakter duidelijk
aangetoond door de gegevens in tabel 3.1.
aantal
eenheden
-C H 2 4

mol.gewicht

smelt-

karakter

temperatuur
graden Celsius

bij
25 graden Celsius

1

28

-169

gas

6

170

- 12

vloeistof

35

1 O00

37

140

4000

93

zalf
zachte was

250
750

7000
2 1 O00

98
110

1350
5000

38000

112

140000

125

Tabel 3.1.

harde was
plastic
plastic
plastic

Verband tussen molekulair gewicht en (makro-) molekulair
karakter.

Overgenomen uit: Plastics, Schouten, A.E. en van der Vegt,A.K.

Er kunnen ook twee of meem: monomeren van verschillend type
polymeriseren; in dat geval spreekt men van kopolymerisatie tot een
kopolymeer.
Dit
vindt:
plaats
bij
het
tandheelkundige
kûmpûcletmateïiaal. Daarbij pdyzerlseert eeI? k m g ViBGPGZP ?rlC?eistnf
tot een brosse, visko-elastische vaste stof.
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,S 3 . 3 .

De struktuur van Polymeren.

3

3.3.1.

Inleidina.

Het is algemeen bekend dat er een grote veelsoortigheid van
polymeren bestaat:
varierend
van harde, brosse plastics tot
zachte,elastische rubbers. Bepalend voor de verschijningsvorm en de
eigenschappen is in eerste instantie de molukulaire struktuur.
Aspekten als ketenlengte, ketenbeweeglijkheid, interakties tussen de
ketens en regelmaat in de ketenbouw zijn bepalend voor de
eigenschappen van de materialen. In de eerste plaats gaat de aandacht
uit naar de hoofdketen, de kontinu doorlopende ruggegraat van het
makromolekuul. De andere aspekten hebben een daaraan ondergeschikte
betekenis.

f 3.3.2.

Be bouw van de hoofdketen.

De hoofdketen bestaat in veel
gevallen uitsluitend uit
koolstofatomen (polyetheen, polystyreen, etc.) doch bevat soms naast
koolstofatomen ook zuurstofatomen (poìyesihersj of stikstufatomen
(polyamiden); koolstofatomen kunnen ook geheel afwezig zijn, zoals in
siliconenrubbers, waarvan de hoofdketen uit siliciumatomen
zuurstofatomen is opgebouwd.
Behalve de soort atomen is ook de mate van onverzadigdheid in
hoofdketen van groot belang, d.w.z. o f er dubbele bindingen
..,.
fjet
hsofdkrten speelt
2 r Q t P rol in
V U ~ I*lr-mc.w,
ILUILICAI.

en
de
in
dg

beweeglijkheid van het makromolekuul. Het eenvoudigste en meest
voorkomende patroon is de verzadigde C-C keten, waarbij de vier
valenties van het C-atoom geometrisch een tetraeder vormen. Ten
gevolge van het feit dat om iedere C-C binding rotatie van de
atoomgroepen bij voldoende hoge temperatuur mogelijk is, kan het
molekuul een zeer groot aantal konfiguraties aannemen.
Wanneer dubbele bindingen aanwezig zijn is de geometrie van de
atomen in de hoofdketen anders; draaiing om een C=C band is
uitgesloten, doch de naastliggende C-C bindingen zijn iets ruimer
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gespatieerd dan normaal. Deze twee effekten werken tegengesteld op de
ketenstijfheid; het netto resultaat is een iets hogere flexibiliteit.
en vooral C-0-C schakels in de hoofdketen verhogen eveneens
de flexibiliteit van de ketens. Een bijzonder sterke verstijving wordt
C-N-C

verkregen wanneer in de hoofdketen ringstrukturen aanwezig zijn.
O p grond van de struktuur van de hoofdketen is het mogelijk de
polymeren in drie groepen te verdelen. Wanneer de hoofdketen geheel
draadvormig is, d.w.z. zander vertakkingen en zonder permanente
verbindingen met andere ketens, spreekt men van lineaire molekulen,
meer
bekend
onder de naam thermoplasten. Figuur 3.1.a. geeft
schematisch de struktuur van een thermoplast weer.
Als lineaire makromolekulen onderling verbonden zijn door bruggen
(crosslinks) met elkaar ontstaat een meestal driedimensionaal netwerk.
Een wijdmazig netwerk waarbij de tussenliggende delen van de
makromolekulen nog veel individuele bewegingsvrijheid hebben, vinden
we bij gevulkaniseerde rubbers. Polymeren met een dergelijke struktuur
noemen we elastomeren. Figuur 3.1.b. geeft weer een schematische
voorstelling van de struktuur.
Als het aantal verbindingen tussen de makromolekulen onderling
zeer groot is, wordt de struktuur nauwmazig en krijgt zij het karakter
van een gesloten driedimensionaal netwerk, waarin de inàividueie
molekuulketens niet of nauwelijks meer
herkenbaar zijn: de
thermoharders. Zie figuur 3.l.c.
Er is een topologische reden voor de
(thermoplasten) of driedimensionale struktuur

eendimensionale
(elastomeren en

thermoharders) van polymeren. Het is de funktionaliteit van de
o r i g i n e l e iiiolekillen die Yepââlt h e de u t r ~ i k t u u i za1 mrden. De
funktionaliteit van een monomeer {basismolekuul) geeft aan met hoeveel
andere molekulen zo'n monomeer een binding aan kan gaan. Een moiekuul
met een dubbele band is bifunktioneel omdat het met twee andere
molekulen een reaktie aan kan gaan nadat de dubbele band is
opengeklapt; dit proces leidt dan tot lineaire molekulen
(thermoplasten). Monomeren met een funktionaliteit van drie of meer
vormen (eventueel met bifunktionele monomeren) een driedimensionale
struktuur. Een bekend
voorbeeld
is bakeliet, waarbij het
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trifunktionele fenol met het bifunktionele formaldehyde polymeriseert
tot de thermoharder fenolformaldehyde (bakeliet).

Fig.3.l.a.

Fig 3.1.b.

Fig 3.l.c.

Schematische struktuur thermoplast.

Schematische struktuur elastomeer.

schematische struktuur thermoharder.
brug
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f 3.3.3.

Zijsroepen.

Het karakter van een polymeer wordt in sterke mate mede bepaald
door de zijgroepen aan de hoofdketen. Deze zijn grotendeels
verantwoordelijk voor de krachten die de ketens op elkaar uitoefenen
en beinvloeden bovendien de rotatiemogelijkheden binnen de hoofdketen
(en dus de beweeglijkheid). Onder de zijgroepen treffen we bij vrijwel
ieder polymeer waterstofatomen aan. Door de geringe afmetingen van het
waterstofatoom hebben de ketens van deze polymeren een maximum aan
flexibiliteit. Een duidelijke verstarring treedt bijvoorbeeld op
wanneer in polyetheen een van de vier #-atomen door een CW 3 groep
wordt vervangen (polypropeen).

5 3.3.4. Keteninterakties.
De molekuulketens in een vaste makromolekulaire stof worden,
althans wanneer geen bruggen tussen de ketens voorkomen, samengehouden
door de interaktiekrachten tussen deze ketens. Deze krachten hebben
het karakter van secundaire bindingen, dit in tegenstelling tot de
primaire bindingen waarmee de hoofdketen samenhangt. Secundaire
bindingen zijn aanzienlijk zwakker: hun sterkte varieert van 2 tot
ongeveer 10 procent van de sterkte van een primaire binding.
Er zijn verschillende typen secundaire bindingen bekend, namelijk
dipoolkrachten, dispersiekrachten en waterstofbruggen.
Dipoolkrachten berusten op het verschijnsel dat bij sommige atomen
groepen atomen de verdttiing v m Me elektrische l û d i ì ì y asyzmetrisch
is. Op grote afstand bezien zijn deze groepen elektrisch neutraal,

of

doch in hun onmiddellijke omgeving heerst een elektrisch veld, dat op
een tweede dipool een aantrekkende of afstotende kracht uitoefent, al.
naar gelang de stand der polen ten opzichte van elkaar. Permanente
dipolen worden bijvoorbeeld gevormd door het Cl-atoom en de OH-groep.
In veel gevallen zijn echter geen permanente dipolen aanwezig,
terwijl toch een sterke wisselwerking tussen de ketens bestaat. We
hebben dan te maken met zogenaamde dispersiekrachten; deze zijn een
gevolg van de fluktuaties die in de elektronenkonfiguraties optreden
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en die aanleiding geven tot een met de tijd variërende dipool. De
aantrekkende krachten die hieruit resulteren zijn verreweg de
belangrijkste
en meest voorkomende interaktiekrachten tussen de
ketens.
Een laatste type binding is de zogenaamde waterstoEbruq. Een
waterstofatoom dat bijvoorbeeld aan een zuurstofatoom gebonden is, kan
zich tevens binden aan een naburig stikstof- of zuurstofatoom, en
verdeelt zijn valentie als het ware gelijkelijk over de twee
buuratomen. Op deze wijze ontstaan sterke bindingen tussen ketens.
Mogelijke bindingstypen zijn onder andere O-H-O , N-H-N en O-H-N.

De lengte van de makromolekulaire ketens speelt een belangrijke
rol in de eigenschappen van het polymeer. Men kan de ketenlengte op
verschillende wijzen uitdrukken, bijvoorbeeld als polymerisatiegraad
ofwel het aantal monomeereenheden dat samen een keten vormt. Daar
echter de monomeren verschillend van grootte zijn, i s dit geen
eenduidige maat voor de ketenlengte. Meestal gebruikt men het
molekulair gewicht, hoewel hierbij an het oog moet wsräen gehouden &it
even lange ketens sterk verschillende waarden voor het molekulair
gewicht kunnen hebben.
Het is niet gebruikelijk de werkelijke ketenlengte in
bijvoorbeeld mikrometers aan te geven; toch is het wellicht nuttig een
indruk hiervan te hebben. Een polyetheenmolekuul met 5000 schakels
[etheënmoiekülenj, dus mt 100QV R c x l x t v f a t v m r n , heeft ia v n l l e d i g
gestrekte toestand een lengte van 1 . 3 pm, waarbij een dikte hoort van
0.15 nm. De lengte-breedte verhouding ligt dus in de orde van 10000.
In werkelijkheid komt de volledig gestrekte toestand nooit voor; het
rnolekuul is meestal ineengekronkeld als een kluwen, en heeft dan een
middellijn van slecht ongeveer 40 nm.
De op zichzelf los gepakte ketenkluwens liggen in een polymeer
niet afzonderlijk naast elkaar, doch zijn in elkaar doorgedrongen en
met elkaar verstrengeld, waardoor het aantal interaktiepunten zeer
groot is. Bij toenemende ketenlengte neemt daardoor de interaktie
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tussen de ketens ook toe, hetgeen in veel fysische en mechanische
eigenschappen tot uiting komt zoals in tabel 3.1. bijvoorbeeld al is
aangegeven.
Wanneer door brugvormers een netwerk gevormd is, heeft het geen
zin meer over de lengte van de ketens te spreken, daar deze als het
ware hun individualiteit verloren hebben. In dat geval is het meer
gebruikelijk de vrije ketenlengte tussen de dwarsketens te beschouwen.

§ 3.4.1.

Inleidintr.

Wanneer men bij een lage temperatuur beginnend, een polymeer
verwarmt, doorloopt het in het algemeen een heel patroon van
verschijningsvormen; het verandert dan namelijk van een harde,
glasachtige stof via een taaie tussenvorm in een rubberachtig
materiaal, dat uiteindelijk in een hoog viskeuze vloeistof overgaat.
De meest gebxuikte grootheid om het mechanisch gedrag van een
polymeer
te
karakteriseren
is
de stijfheid, ofwel de
elasticiteitsmodulus E. Figuur 3 . 2 . geeft schematisch het veïloûp vari
de modulus ala funktie van de temperatuur weer. Bovendien zijn de
hierboven genoemde gebieden in de figuur aangeduid: glas, viskoelastisch, rubber en vloeistof. Verder zijn er twee karakteristieke
temperaturen aangegeven. Be eerste van de twee, de glastemperatuur T
g'
is de belangrijkste en geeft aan waar de geleidelijke overgang (door
middel van de visko-elastische
~ u s glas
i
EEXU ~ ~ h ligt.
h ~ rDe
tweede, de vloeitemperatuur T
markeert de geleidelijke overgang van
V'
de rubbertoestand naar de vloeibare fase.
F ~ c - \

In de volgende paragrafen wordt op enkele karakteristieken van elk
der bovengenoemde fasen nader ingegaan.

pagina 23

VI

Fig. 3 . 2 .
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De elasticiteitsmodulus als funktie van de temperatuur.

3 3.4.2.

De ulastoestand.

Kenmerkend voor de glastoestand is dat het door een te lage
temperatuur voor de ketensegmenten (C-C is bijv. een segment) niet
mogelijk is om te roteren om de hoofdvalentiebindingen. De thermische
energie van de Segmenten i s niet meer
voldoende om de
potentiaaldrempels, die tussen twee evenwichtsstanden zitten, en die
de rotatie belemmeren, te overwinnen. De konfiguratie van de molekulen
verandert dus niet; deformaties kunnen alfeen optreden door kleine
afstandsveranderingen en hoekverdraaiingen tussen de atomen. Hierdoor
is het materiaal zeer stijf en bros.
Bij sommige polymeren komt

het

voor

dat

er

bij een

temperatuursti jging,
beneden
de
glastemperatuur,
enige
bewegingsvrijheid ontstaat in de zijgroepen of in een klein aantal
seyu,ei,teï,
v-arr de huuf&e+.eï,.
n.-.-..
~ = vv,-ALyafigl
~ =
de o
us
kn
wpy lra; im
i anai m
i uiuì S c n p i ~ ~ n c i a ; ~ ~
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glasovergang, leidt tot een lichte daling van de stijfheid. Een
voorbeeld is polymethylmethacrylaat, waar bij ongeveer 20 graden
Celsius de methoxycarbonylgroepen beweeglijk worden. Bij ingewikkelde
kopolymeren treft men vaak meerdere overgangen aan die nauwelijks meer
te onderscheiden zijn.
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j 3.4.3.

De visko-elastische fase.

Bij de overgang van de glastoestand naar de rubbertoestand
doorloopt het polymeer de zogenaamde visko-elastische fase. Het einde
van de glastoestand wordt bereikt als de ketens de vrijheid krijgen om
rotaties uit te voeren om de hoofdbindingen. De statistische kans om
te roteren is sterk afhankelijk van de temperatuur en de daarbij
horende thermische energie van de molekulen. Naarmate het beschouwde
tijdsinterval langer is, is de kans groter dat een atoom over de
potentiaalbarriëre heen kan komen. Met andere woorden: bij snelle
deformaties zal het materiaal zich veel stijver gedragen dan bij
langzame deformaties. Met behulp van statistische theorieën is het
mogelijk dit experimenteel waargenomen gedrag

plausibel te maken.

Figuur 3 . 3 . geeft weer hoe de elasticiteitsmodulus E als funktie van
de temperatuur T en de reksnelheid E varieert.

Fig. 3 . 3 . De elasticiteitsmodulus als funktie van temperatuur en
reksnelheid.
Bij een konstante temperatuur doorloopt de elasticiteitsmodulus in het
overgangsgebied een skala van waarden die variëren van de glasmodulus
tot de rubbermodulus, afhankelijk van de reksnelheid. Een bekend
visko-elastisch materiaalmodel dat een soortgelijk gedrag vertoont is
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het standaard lineaire model. Dit model zal in hoofdstuk vier nader
worden beschreven.
Wat verder
opvalt is het niet eenduidig zijn van de
glastemperatuur. Afhankelijk van de reksnelheid komt men tot een
andere temperatuur. In figuur 3 . 3 . is dan ook aangegeven dat bij een
hogere reksnelheid een hogere glastemperatuur hoort.

3 3.4.4.

De rubbertoestand.

Kenmerkend voor de rubbertoestand is dat de ketendelen vrij kunnen
bewegen, zodat tengevolge van temperatuurbewegingen de hoofdketen
onderhevig is aan voortdurende verandering van zijn ruimtelijke
konfiguratie. De hoofdketen heeft deze bewegingsvrijheid omdat de
thermische energie van de ketensegmenten nu zo groot is dat de
potentiaalbarriëre geen enkele weerstand meer is voor rotaties om de
bindingen. Als geheel blijven de ketens ten opzichte van elkaar op hun
plaats; op een aantal punten zijn ze namelijk nog gefixeerd door
verstrengeling en verwarring van de kluwens. Het materiaal zal nu
gemakkelijk deformeren onder belasting. De elasticiteitsmodulus is dan
ook een faktor 100 a 1000 lager dan in de glastoestanà, en elastische
deformaties van honderden procenten zijn mogelijk.
De terugdrijvende kracht bij deformaties wordt niet meer in
hoofdzaak bepaald door de inwendige energie doch voornamelijk door de
entropie. Een hoeveelheid materiaal. zal in onbelaste toestand een
zodanige vorm aannemen dat het zich in een toestand bevindt met
maximäie entropie ( s e e s t waozschljnlljke t o e s t a ~ d ]en dus m e t ainimale
vrije energie. Door nu een belasting aan te brengen wordt het lichaam
uit deze toestand gebracht naar een minder waarschijnlijke toestand
met een lagere entropie en een hogere vrije energie. Daar ieder
systeem echter streeft naar minimale vrije energie zal het lichaam
deze deformatie tegenwerken (een daling van de entropie impliceert een
stijging van de vrije energie).
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Hoofdstuk 4. Visko-elasticiteit.

J 4.1.

Inleidincr.

Als inleiding in de visko-elasticiteit volgt een omschrijving van
de twee fenomenen die typerend zijn voor een materiaal. met

visko-elastische eigenschappen.
Kruip onder konstante belastins.
Beschouw een aan een zijde ingeklemde balk met in onbelaste
toestand een lengte lo. (Figuur 4.1.). Belast vanaf het tijdstip t

= O

het balkuiteinde met een konstante belasting die resulteert in een
spanning a . Neem vervolgens waas- dat de lengte 1 van de balk toeneemt
in de tijd. Bepaal met behulp van deze lengte 1 de rek E als funklie
van de tijd.

(4.1.)

Fig. 4.1.

Kruip onder konstante belasting.

Kruip wordt gedefinieerd als toenemende deformatie bij een konstante
belasting.
Een belangrijke grootheid voor het beschrijven van kruipgedrag van
een visko-elastisch materiaal is de kruipfunktie J(t). De kruipfunktie
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beschrijft de

(deformatie-) respons op een stap

het tijdstip t = O met
J(t) =

CI

= O voor t

o.

in de spanning op

O.

Eo

(4.2.)

Spanninusrelaxatie bij konstante deformatie.
Beschouw een aan een zijde ingeklemde balk met in onbelaste
toestand een lengte 1 Deformeer vanaf het tijdstip t = O de balk tot
O’

impliceert.
een konstante lengte 1, hetgeen een konstante rek
Registreer de hiervoor benodigde spanning CI als funktie van de tijd.
Neem waar dat deze spanning als funktie van de tijd afneemt. (Zie
figuur 4.2.).

Fig. 4.2. Spanningcrelaxatie bij konstante deformatie.
Spanninqsrelaxatie wordt gedefinieerd
konstante deformatie.

als afnemende spanning bij

Een grootheid die dit gedrag beschrijft is de relaxatiemodulus
G(t) die gedefinieerd is als de spanningsrespons op een stap E in de
deformatie op het tijdstip t = O met

E

= O voor t

O.

O

(4.3.)
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f 4.2. De basiselementen.
Voor
maakt

het

men

beschrijven van lineair visko-elastisch materiaalgedrag

wel

gebruik

van

modellen die zijn opgebouwd uit lineair

elastische veren en lineair viskeuze dempers.
De lineair elastische veer.

E

Fig. 4.3. De lineair elastische veer.
Voer een lineair elastische veer geldt de wet van Hooke:

waarin:

(4.4..i

a =

&E

o =

spanning.

E

= rek.

E = elasticiteitsmodulus.
Verdër geldt:
1

J(t) - E-

(4.5.)

G(t) = E

(4.6.)
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De lineair viskeuze demper.

Fig. 4.4. De lineair viskeuze demper.
Voor de lineair viskeuze demper geldt de wet van Newton:
o =

QZ
as = Ql

(4.7.)

waarin: o = spanning.
E = reksnelheid.
Q =

viskositeit.

Verder geldt:
J(t) = trl

(4.8.)

G(t) = LL

(4.9.)
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,6 4.3.

Het Maxwell model.

Het Maxwell model is een model dat is opgebouwd uit een
serieschakeling van een lineair elastische veer en een lineair
viskeuze demper. (Zie figuur 4.5.).

E

Fig. 4.5. Het Maxwell model.
Voor het Maxwell model gelden de volgende relaties:

a = &1€

( Hooke)

(4.IO.)

0 = QE

(Newton1

(4.11.)

&

=

2

E, i-E*

(4.12.)

Daaruit is eenvoudig af te leiden:
(4.13.)
t
_G ( t ) = Ee

Met

T =

T

(4.14.)

11

(4.15.)

E

In figuur 4.6. zijn deze twee relaties grafisch weergegeven.
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1
I

E

Fig. 4.6.a

Kruipfunktie Maxwell model.

E

t

Fig 4.6.b. Relaxatiemodulus Maxwell model.
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3 4.4.

Het Kelvin model.

Het Kelvin model bestaat uit een parallelschakeling van een
lineair elastische veer en een lineair viskeuze demper.

Fig. 4 . 7 .

Het Kelvin model.

Voor het Kelvin model gelden de volgende relaties:
UI

1

= E€

u2 = q e

u =

UI

( Hooke

(4.16.)

(Newton1

(4.i7.j

(4.18.)

-l. a2

Daarmee zijn eenvoudig de volgende relaties voor de kruipfunktie en de
relaxatiemodulus af te leiden:

(4.19.)

G(t) = E

Waarin :

T =

i

(4.20.)

a

(4.21.)

E

Deze twee relaties zijn in figuur 4 . 8 . weergegeven.
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T

Fig. 4.8.3. Kruipfunktie Kelvin model.

Fig 4.8.b.

Relaxatiemodulus Kelvin model.
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J 4.5.

Het standaard lineaire model.

Het
standaard
lineaire
model is opgebouwd uit een
parallelschakeling van een Maxwell model en een lineair elastische
veer.(Zie figuur 4.9.).

-

L

u
El

(T

I
O-,O

Fig. 4.9. Het standaard lineaire model.
Voor dit model gelden de volgende relaties:
Go

= EOEO

(Bookej
(4.23.)
(Newton1

(4.24.)
(0.25.)

EO

=

El

+

(4.26.1

E2

Met behulp van deze relaties kan het volgende afgeleid worden:

J(t) =

Eo

+

E 1e

T

I

+ -1 ( 1
EO
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-e

T ~ )

(4.27.)

G ( t ) = Eo

Met

+

(4.28.)

Ele

- -‘I1

(4.29.)

El

Deze relaties zijn weer grafisch weergegeven in figuur 4.10.

Jt I

- - -

Fig. 4.10.a.

Eo

-

Xruipfunktie standaard lineaire model.

- - -

f

-

-

-

-

I

I

Fig. 4.10.b.

Relaxatiemodulus standaard lineaire model.
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,6 4.6.

De qeaeneraliseerde Maxwell en Kelvin modellen.
Het aeaeneraliseerde Maxwell model.

Het gegeneraliseerde Maxwell
parallelschakeling van een aantal

model
is opgebouwd uit een
(N-stuks) Maxwell modellen, een

lineaire elastische veer en een lineair viskeuze demper.
Figuur 4 . 1 1 . geeft een beeld van deze samenstelling.

t

i
i

71N

EN

Fig. 4.11.

net

- - Z A ,

moaei

Het gegeneraliseerde Maxwell model.
word* gebïüikt vûeï :i&b e s d ì ï i f v e n

~e?û~ûtie

is de relaxatiemodulus van belang. Hiervoor is de volgende relatie af
te leiden:

G(t)

Waarin

T

i

‘O

= -

t

+

L
N
-Eo t t Eie Ti
i= 1

= -‘i

(4.30.)

(4.31.)

Ei
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Het aeaeneraliseerde Kelvin model.
Het gegeneraliseerde Kelvin model is opgebouwd uit een
serieschakeling van een aantal (M-stuks) Kelvin modellen, een lineair
elastische veer en een lineair viskeuze demper.
Figuur 4 . 1 2 . geeft een beeld van het geheel.

Fig. 4 . 1 2 .
Wet

Het gegeneraliseerde Kelvin model.

model wordt gebruikt voci~c het beschrijven van kruipgedrag,

zodat de onderstaande relatie voor de kruipfunktie is afgeleid:

_ -t + I
I

)

Met

T

i

Eo

N

t-

1: I ( 1 - e
i = l Ei

= -“‘i

--

L

T

i)

(4.32.)

(4.33.)

Ei
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3 4.7. Het Boltzmann superpositie principe.
Als

we uitgaan van lineair materiaalgedrag mogen we gebruik maken
van de regel van superpositie.
Beschouw als voorbeeld het onderstaande geval:

1
I
I
I

O

tl

+
t

Fig 4.13.a. De spanning als funktie van de tijd.

O

Fig. 4.13.b. De rek als funktie van de tijd.
het tijdstip t = O brengen we een stapvormige belasting uo aan die
een rek E = J(t)oO tot gevolg heeft. Na verloop van tijd, op het

Op

tijdstip t = ti brengen we een extra stap in de belasting aan ter
grootte Au,.

Deze extra belasting leidt kot een extra rek A e =

t, )Au,.
Voor de totale rek geldt dan:
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J(t

-

e(t) = J(tloo

< t,

voor t

(4.34.)

> ti geldt:

Bij een N-tal stappen Aai op tijdstippen ti met

N
r(t)

=

J(t)ao

+

J(t - tilhoi

IC

> tN

voor t

(4.36.)

i=1
Door deze vergelijking

te generaliseren is de volgende relatie voor

arbitraire funkties a(t) af te leiden:

(4.37.)

Deze integraalvergelijking, de zogenaamde "hereditary integral", geeft
aan dat de rek op een willekeurig tijdstip afhangt van de totale
spanningsgeschiedenis. Door partiële integratie is de bovenstaande
vergelijking om te werken tot de zogenaamde tweede versie van de
hereditary integraal:

(4.38.)

Op

volkomen

analoge

wijze

zijn

voor

het

geval

van

spanningsrelaxatie de volgende relaties af te leiden:

(4.39.)

Waaruit via partiële integratie weer volgt:

(4.40.)
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$ 4.8. Een uitcrewerkt voorbeeld.

In deze paragraaf zal aan de hand van een voorbeeld het gebruik
van de besproken integraalvergelijkingen gedemonstreerd worden. Er
wordt zowel analytisch als numeriek eenzelfde voorbeeld uitgewerkt.
Neem als visko-elastisch model het standaard lineaire model. Door de
elasticiteitsmodulus van de parallelle veer gelijk aan nul te kiezen
kan het model gereduceerd worden tot het Maxwell model. Het standaard
lineaire model kan tot het Kelvin model gereduceerd worden door de
stijfheid van de veer die in serie staat met de demper oneindig te
maken.
Ga uit van een voorgeschreven deformatie die ten dele uit een
exponentiële funktie bestaat:
E(t) =

o

voor t

< o

(4.41.)

voor t

2O

(4.42.)

--t
E(t) = a ( l - e

Fig. 4.14.

T

c>

De voorgeschreven deformatie.
Analytisch.

Er zal nu met behulp van de integraalvergelijkingen een relatie
voor de spanning als funktie van de tijd worden afgeleid. Ga daarbij
uit van de relatie die is afgeleid in de vorige paragraaf:
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t
a(t) = G(t)c(O)

J G(t

4-

E=O

- E)*E

(4.39.)

Voor het standaard lineaire model geldt:

G(t) = Eo

4-

E,e

T

(4.28.)

1

(4.43.)
E(0) =

o

(4.44.)

ao(E)=O

< O

(4.45.)

Voer t .l
o

(4.46.)

voor t

3E

Het invullen van deze relaties in 4.39. levert:
c

(4.47.)

waaruit na enig rekenwerk v o l g t :

-t
a(t) =

a[Eofl - e

T

51 i-

t
--

t
-)fe '1 -

El(T -T 1
1

e

Tsl]

(4.48.)

s

Het is natuurlijk ook mogelijk met de zogenaamde tweede versie te
rekenen :

(4.40.)
met:
G(0) = E,

4-

(4.49.)

Eo

pagina 42

<

O

(4.50.)

voor E 1 O

(4.51.)

voor E

(4.52.)

Invullen in vgl. (4.40.) levert:

~ ( t=) (Eo t El)a(l

t
J

- e

‘5)

+

t
-El -t-E
T
---e
I a(I - e T s)dE

€,=o

(4.53.)

waaruit na enig rekenwerk weer hetzelfde resultaat volgt:

Numeriek.
Bij het numeriek oplossen van hetzelfde probleem wordt uitgegaan
van de vergelijkingen 4.22. t/m 4.26. Uit de vergelijkingen 4.41. en
4.42. volgen de (start-)waarden voor de spanningen en de rekken op het

tijdstip t = O .
t =

o:

voorgeschreven

&2(o) = o

(4.54.)
(4.55.)
(4.56.)
(4.57.)
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u (O) =

1

(4.58.)

EI~I(0)

(4.59.)

(4.60.)

Bereken nu inkrementeel de spanning- en rekgrootheden op het tijdstip
t=tn uit de waarden op het vorige tijdstip t=tn-1 en de voorgeschreven
rek voor t=tn.

t = tn:

At = tn

- tn-l

(4.61.)

c0(t=tn) = &(tn)

voorgeschreven

(4.62.)

Voor het berekenen van de inkrementele viskeuze rek ( A c 2 ) maken we in
eerste instantie gebruik van de expliciete regel van Euler (Veltkamp,
1980).

(4.64.)
(4.65.)
(4.66.)
(4.67.)
(4.68.)
(4.69.)
(4.70.)
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o1 (tn)

E(t)=
2 n

(4.71.)

9

Met deze inkrementele rekenwijze is het mogelijk eenzelfde
probleem op te lossen als in het voorafgaande analytisch is gebeurd.
Een groot voordeel van de numerieke methode is dat het de mogelijkheid
biedt de respons te berekenen op een willekeurige deformatie. Werk
daarbij op dat de hele geschiedenis vastgelegd wordt door de rek van
het Maxwell-element op te splitsen in een viskeus en een elastisch
deel. Bovendien is het mogelijk het bovenstaande op eenvoudige wijze
te generaliseren tot een methode die geschikt is voor een model dat is
opgebouwd uit een M-tal Maxwell-elementen.
In figuur 4.15. is de respons van het standaard lineaire model op
de beschreven deformatie weergegeven. De resultaten kunnen zowel met
de analytische als de numerieke methode verkregen worden. Bij een
verkleining van de inkrementele tijdstap konvergeert de numerieke
oplossing naar de analytische (exakte) oplossing, zoals in het
volgendeduidelijk zal worden.

=

5 sec.

= 25 s e c .
= 45 sec.

Fig. 4.15.

Spanningsrespons van het standaard lineaire model op de in
fig. 4.14. weergegeven deformatie.
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De parameters van het standaard lineaire model hebben daarbij de
2
2
volgende waarden: Eo = 2 kN/mm El = 10 kN/mm en T~ = I00 sec. Voor
de deformatie geldt dat

a

gelijk is aan 0.001 en verder is als

parameter bij de resultaten de tijdkonstante 'cs genomen die een maat
is voor de snelheid waarmee de deformatie opgelegd wordt. We zien in
de figuur dat een snellere deformatie tot een hogere spanningspiek
leidt. Bovendien relaxeert de spanning bij een deformatie met een
kleine tijdkonstante sneller naar de eindwaarde.
Om een indruk te krijgen van de konvergentiesnelheid is in figuur

4.16. de inkrementele staptijdgrootte At als parameter genomen. De
oplossing konvergeert bij een afname van de inkrementele stapgrootte
naar de exakte oplossing. De parameters van het standaard lineaire
model hebben daarbij weer dezelfde waarden als in het voorafgaande
terwijl voor de deformatie geldt dat a gelijk is aan 0.001 en 'cS een
waarde van 10 seconden heeft.

XI@
Fig. 4.16.

Konvergentie met Euler.

Bij het bekijken van de figuren is het van belang te weten dat het
tekenprogramma de spanning lineair interpoleert tussen twee
punten. Door gebruik te maken van een 4e orde Runge Kutta methode
(Veltkamp, 1980) i.p.v. de regel van Euler kan de konvergentiesnelheid
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sterk verbeterd worden. Figuur 4 . 1 7 .
berekeningen als figuur 4 . 1 6 .

geeft een beeld van dezelfde

met als onderscheid dat nu de Runge

K u t t a procedure gebruikt wordt.

A t = 20 s e c .
A t = 1 3 sec.
A t = 10 sec.

XI@1
Fig. 4.17.

Konvergentie met Runge Kutta.

De punten die berekend zijn met de grootste tijdstap (komt overeen me2
At = 40 sec.) blijken al nagenoeg de exakte waarde te hebben.
Duidelijk is dat deze methode veel sneller konvergeert.
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Hoofdstuk 5 .

Theoretische modelvormina.

3 5.1.

Inleiding.

Het in rekening brengen van de deformaties ten gevolge van zowel
de polymerisatiekrimp als de zwelling door wateropname wordt op
relatief eenvoudige wijze verwezenlijkt. In de volgende paragraaf zal
aangegeven worden welke verondesstellingen hierbij gemaakt zijn. Als
toelichting wordt de mogelijkheid van een eindige elementenmethode
pakket (MARC) om deze volumeveranderingen in rekening te brengen
bekeken.
In paragraaf 5.3. worden twee mogelijkheden besproken voor het
modelleren van het konstitutief gedrag. Als eerste wordt het diskrete
gegeneraliseerde Maxwell model behandeld. Een nadeel van dit model is
dat het aantal parameters groot wordt indien men een materiaal wil
beschrijven met veel relaxatietijdkonstanten. Daar het model van Fung
over een kontinu relaxatiespektrum beschikt kan men er met veel minder
parameters een komplex visko-elastisch materiaal mee beschrijven.
Bovendien wordt duidelijk gemaakt hoe het mogelijk is om met behulp
van metingen een aantal van de bij de modebien behorend? pârameters te
bepalen. Omdat het voor een analyse met behulp van een eindige
elementenmethode pakket veelal gewenst is het konstitutief gedrag met
een diskreet model te beschrijven wordt tenslotte aangegeven hoe het
kontinue model van Fung gediskretiseerd kan worden.
We beschikken daarmee over twee modellen voor het beschrijven van
het Xonstitutiëf gedrag. Heet eerste model kzr? rechtstzeekc als invoer
voor een eindige elementenmethode analyse gebruikt worden. Het model
van Fung dient hiervoor eerst op de beschreven manier gediskretiseesd
te worden. In hoofdstuk 7 zullen de modellen met de metingen
gekonfronteerd worden. Dan zal ook blijken wat de voor- en nadelen van
beide modelleringswijzen zijn.
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3 5.2. PolvmerisatiekrimP en wateropname.
De polymerisatiekrimp vindt zijn oorzaak in het hergroeperen van
reagerende molekulen. Ten gevolge van de reaktie tussen twee molekulen
zal de onderlinge afstand kleiner worden. De volumevermindering treedt
dan ook op ter plaatse van de polymeriserende molekulen. De lokale
volumevermindering
polymerisatie.

wordt

dus

bepaald

door

de

plaatselijke

Het materiaal is op mikroscopisch niveau duidelijk inhomogeen: de
polymerisatie zal van plaats tat plaats variëren en de aanwezigheid
van de sferische vulstoffen draagt hiertoe bij. In het volgende wordt
het materiaal als makroscopisch homogeen beschouwd bij het in rekening
brengen van de polymerisatiekrimp. Met betrekking tot de vulstoffen is
dit gerechtvaardigd mits deze vulstoffen homogeen verdeeld zijn over
het materiaal. Ten aanzien van de polymerisatiekrimp is de
veronderstelde homogeniteit slechts verantwoord indien ook de
polymerisatie (makroscopisch) homogeen is. In de praktijk zal de
polymerisatie echter niet homogeen zijn doordat er in de
komposietmassa bn het algemeen temperatuurverschillen zullen zijn en
deze
de
polymerisatiereaktie
beinvloeden.
De
genoemde
temperatuurverschillen ontstaan enerzijds àoor de warmteuntwlkkelins
ten gevolge van de polymerisatie en anderzijds door de interakties van
de komposietmassa met de omgeving. Ook zal de menging nooit ideaal
(homogeen) zijn.
De wateropname is een diffusieproces waarbij watermolekulen tussen
de polymeermolekulen dringen. Indien men het materiaal als homogeen
mag beschouwen impiiceert U i t echter EGG niet dut ~ r ? kde wateropname
en de daarmee samenhangende zwelling homogeen zal zijn. Het is

duidelijk dat er in een komposietmassa verschillen zullen optreden in
de waterconcentratie zolang het diffusieproces zijn evenwicht nog niet
heeft bereikt. Bij gebrek aan kwantitatieve kennis van deze
coneentratieverschillen wordt er vanuit gegaan dat de zwelling evenals
de krimp homogeen en isotroop verdeeld zal zijn over het materiaal.
Het
programmapakket
MARC
biedt de mogelijkheid deze
volumeveranderingen in rekening %e brengen met behulp van de user
subroutine VSWELL. Via deze subroutine kan men eenvoudig de
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~

volumeverandering

als funktie van de tijd voorschrijven. Met is zelfs

mogelijk, eventueel afhankelijk van lokale spanningsgrootheden en
temperatuur, een inhomogene volumeverandering voor te schrijven.

4, 5 . 3 .

Het konstitutief aedraa.
J 5.3.1. Inleidins.

In deze paragraaf zullen twee modellen gepresenteerd worden vooa:
het beschrijven van het konstitutief gedrag van een polymeriserende
komposiet. Er wordt daarbij uitgegaan van de veronderstelling dat het
materiaal op makroscopisch niveau homogeen is en zich isotroop
gedraagt. Baar we later met deze modellen het komposietmateriaal
willen beschrijven wordt aangegeven met welke methoden het mogelijk is
de modelparameters met behulp van experimenten te bepalen.
Als eerste wordt het gegeneraliseerde Maxwell model beschreven met
de aanvullingen voor het in rekening brengen van het in de tijd
veranderende konstitutief gedrag. Bovendien zal worden aangegeven hoe
het mogelijk is met behulp van een kleinste kwadratenmethode een
aantal van de bij dit model behorende parameters te bepalen uit ren
meting. Een ander model voor het beschrijven van het konstitutief
gedrag is het model van Fung. Nadat dit model is beschreven wordt
aangegeven hoe het mogelijk is de daarbij behorende parametexs uit een
experiment te bepalen. Tenslotte wordt afgeleid hoe men het kontinue
model van Eung kan diskretiseren tot een gegeneraliseerd Maxwell
model. Dit i s nuüdzakelijk indier? ;..en h e t %^de1 a l s invoer voox MARC
wil gebruiken.
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3 5.3.2.

Het ueueneraliseerde Maxwell model.

Een model voor het beschrijven van het konstitutief gedrag van een
visko-elastisch materiaal is het gegeneraliseerde Maxwell model (zie
paragraaf 4.6.). Voor de relaxatiemodulus van het model is afgeleid:

G(t) =

qO

t
-

t 3. Eo +

1

i=4
Voor

-T

E.e
i
1

het in rekening brengen van de veranderingen

(4.30.)

in het

konstitutief gedrag ten gevolge van de voortschrijdende polymerisatie
kan men eenvoudig de modelparameters als tijdsafhankelijke grootheden
beschouwen:
T

i

= Ti(t)

voor i = O...N.

(5.1.)

Ei = Ei(t)

In theorie lijkt deze aanpak wel aclekwaat doch men dient zich te
realiseren dat een model pas bruikbaar is als men, meestal met behulp
van experimenten, ook in staat is de moäeìparametexs te bepalea. Als
men bijvoorbeeld

een materiaal, met een konstitutief gedrag dat niet

verandert als funktie van de tijd, wil beschrijven met een
gegeneraliseerd Maxwell model dat bestaat uit R Maxwell elementen, een
veer en een demper heeft men al te maken met 2W + 2 te bepalen
parameters. In de praktijk heeft men altijd te maken met enerzijds een
streven naar meer Iiiodelpârameters veer h e t Z Q gned mogelijk kunnen
beschrijven van het experimenteel vastgelegde gedrag en anderzijds wil
men de modelparameters beperken in verband met
zowel de
inzichtelijkheid van het model als de mathematische mogelijkheden deze
uit de meting te destilleren. In hoofdstuk 7 zullen deze problemen
gefllustreerd worden.
Indien men daarbij nog gebruik wil maken van tijdsafhankelijke
parameters, zal men genoodzaakt zijn deze tijdsafhankelijkheid met
behulp van een of meer extra parameters vast te leggen. Dit zou dan
bijvoorbeeld kunnen gebeuren door de tijdsafhankelijkkeid slechts zeer
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beperkte vormen te laten aannemen. Een aantal mogelijkheden daarvoor
worden in paragraaf 7 . 5 . besproken.
Voor

het komposietmateriaal geldt dat, nadat de polymerisatie (en
eventueel wateropname) zijn eindwaarde bereikt heeft het konstitutief
gedrag in de loop van de tijd niet meer zal veranderen. In eerste
instantie zal geprobeerd worden het konstitutief gedrag in uitgeharde
toestand te bepalen.

Een manier om uit een gemeten relaxatiemodulus de parameters van
het gegeneraliseerde Maxwell model te bepalen is door gebruik te maken
van de zogenaamde kleinste kwadratenmethode.(Veltkamp, 198Q).
Ga uit van een diskreet aantal meetwaarden m(ti) met i = l...M.
Gezocht wordt naar de P coëfficienten a. van f(t) = f(a, ... ap,t).
1
De werking van de kleinste kwadratenmethode berust nu op het
minimaliseren van de som van de kwadraten van de verschillen tussen de
meetwaarden en de funktiewaarden:

Minimaliseer

SQ(ai) =

.!
t {f(ti) - m(ti))'
i= 1

(5.2.)

Voor het gegeneraliseerde Maxwell model geldt:

f ( t ) = G(t)

-

-+

- t

EQ

+

i

*

-f"
E.e i

1 1

Bet aantal parameters P van dit model is gelijk aan 2N

(4.30.)

+ 2. Dit leidt

bij M meetpunten tot een stelsel van M niet-lineaire vergelijkingen
niet 2N t 2 onbekenden. Een eis voor het oplosbaar zijn van dit stelsel
dat P i M. Het stelsel vergelijkingen kan opgelost worden met
behulp van de EO4FDF routine uit de NAG-routines bibliotheek
(Numerical Algorithms Group, 1 9 8 1 ) .
is

In
hoofdstuk 7 zullen enige resultaten van kleinste
kwadratenanalyses, die verricht zijn op experimenten, getoond worden.
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Bovendien worden de mathematische problemen getoond die het separeren
van exponenten met zich meebrengt.

,S 5.3.4.

Het model van Funa.

Een nadeel van het gegeneraliseerde Maxwell model is het grote
aantal parameters. Het is wenselijk over een model te beschikken met
een beperkt aantal parameters waarvan de waarden eenvoudig bepaald
kunnen worden uit experimenten, Een model dat hieraan voldoet is het
model van Fung ( 1 9 7 2 ) . Het is in het verleden vaak met succes gebruikt
voor het beschrijven van het mechanisch gedrag van zachte biologische
weefsels. Voor een overzicht hiervan verwijs ik naar ket werk van
Sauren (1981).
Voor het beschrijven van komplexe visko-elastische materialen is
het noodzakelijk te beschikken over een model met een groot aantal
relaxatietijdkonstanten. Het model

van Fung komt hieraan tegemoet
doordat het over een kontinu relaxatiespektrum beschikt:
S(T) =

f

voor O

< T, i

T2

T

(5.3.)
S(T)

=

o

voor

T

< TI en

T

> T2

waarin K een konstante is.
Er
gemaakt

zal bij de beschrijving van dit model veelvuldig gebruik
den
va;;
de ~CLIIICPPX~P
relaxatiefunktie g(t) die
--A-..

gedefinieerd is als:
(5.4.)

Voor de gereduceerde relaxatiefunktie van dit model geldt de relatie:
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(5.5.)

Substitutie van 5 . 3 . in 5 . 5 . levert:

(5.6.)
1 -k K l n ('2r )

4

waarbij gebruik is gemaakt van:

-x

00

El(t) =

f

dx

(5.7.)

x=t
Dit is de exponenti&le integraalfunktie.
Een groot voordeel van dit model ten opzichte van het
gegeneraliseerde Maxwell model is dat het slechts vier parameters
kent: T I ' T2 I K en Go.
Voor het beschrijven van een uithardende komposiet betekent dit
dat men in feite vier paxameterfunkties zou willen bepalen:

In hooi6sttik

7

zullen de restiltate::

va= de m d e l l e r i n g met het

gegeneraliseerde Maxwell model en het model van Fung met elkaar
vergeleken worden.
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1 5.3.5.

De bepalincr van de parameters van het model van Funa.

De methode voor het bepalen van de parameters van het model van
Fung is beschreven in het werk van Sauren (1981). Het navolgende is
dan ook een vertaling van zijn beschrijving.
Strikt gezien kan de relaxatiemodulus G(t)

van een materiaal

alleen bepaald worden uit de spanningsrespons van een proefstaaf op
een stapvormige verandering van de lengte. Daar het fysisch niet
mogelijk is een echte stap te realiseren wordt de respons op een
lengteverandering in een tijdsinterval tS beschouwd (figuur 5 . 1 . ) .

time

tg=t-ts-

Definieer de experimentele gereduceerde relaxatiefunktie
volgt:

g

* als

(5.9.)
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met

voor t 1 ts

E = t - ts

Er werd de volgende aanname gedaan:
g

*

(E

=

= g

m)

*

(E

(5.10.)

= 1 dag)

De elastische respons werd bepaalu uit:
(5.11. )

*

*

*

Voor het verkrijgen van waarden voor K , T1 en T2 werd gebruik gemaakt
van de volgende methode: Beginnende met uitdrukking 5 . 9 . voor de
gereduceerde relaxatiefunktie en gebruik makend van:

*
g

*

(a)

= g

* (E

worden de konstante ct

=+

-1 = [i + K * I
n(,)] T2

-i

(5.12.)

en de funktie H(E) gedefinieerd als:

*
c1

*2

(5.13.)

= ln(-y)

T1

(5.14.)

4.

Als Ti

<< E << Ti

dan is de volgende benadering van toepassing:
(5.15.)

Daarbij is gebruik gemaakt van de reeksontwikkelhg van E.,(\) en is y
T2
de konstante van Euler ( y = 0.5772156649).
Uit vergelijking 5.15. volgt dat H ( E ) benaderd kan worden door een

*

lineaire funktie van h(E) in het gebied TI
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*
< < E < < T2.

Met behulp van de definitie

x

= 1níT2)
* - Y

(5.16.)

kan vergelijking 5 . 1 5 . geschreven worden als

Gebruik makend

van een interaktief

computerprogramma werd het

rechte gedeelte van de H(E) versus ln(E) grafiek gespecificeerd door
twee punten E, en E2 te kiezen respektievelijk aan het begin en het
*
*
einde. Gebruik makend van 5.16. en 5.13.,werden de konstanten T en TI
2
bepaald met:

*
y+x
T2 = e

*

*

T, = T2e

(5.18.)

-a

(5.19.)

*

Tenslotte wordt voor de waarde van K met behulp van 5.12. en 5.13 en
gebruik makend van de aanname 5.10. afgeleid:

In paragraaf 7.3. zal de beschreven methode worden toegepast voor
het bepalen van de modelparameters bij het modelleren van het
konstitutief gedrag van het komposietmateriaal. Dan wordt ook
duidelijk in hoeverre het model van Fung voor dit materiaal van
toepassing is.
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1 5.3.6.

Transformatie van het kontinue model van Funa naar een
diskreet model.

Indien men het konstitutief gedrag van een materiaal beschreven
heeft met het model van Fung is het voor het uitvoeren van een analyse
met een eindige elementenmethode pakket (bijvoorbeeld MARC) gewenst
dit model te transformeren naar een diskreet model. In deze paragraaf
is een methode hiertoe beschreven.
Fung stelde het volgende kontinue relaxatiespektrum voor:
S(T)

=

4

voor O

<

TI

i

i T2

T

(5.3.)
S(T)

=

o

voor

T

<

T

1

of

T

> T2'

Voor de gereduceerde relaxatiefunktie van dit model geldt:

(5.21. )
r=T

1

Diskretiserinq.
Het kontinue relaxatiespektrum

(5.3.) kan gezien worden als

karakterisering van het gedrag van een oneindig groot aantal parallel
geschakelde Maxwell elementen met daaraan parallel nog een extra veer.
We zullen nu afleiden hoe me% behulp van een diskreet aantal Maxwell
elementen (EJ stuks) en een veer het kontinue spektrum benaderd kan
worden met een diskreet spektrum.
In deze paragraaf zullen diskrete grootheden met een bovenindex
aangegeven worden.
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*

t

Fig. 5.2.

Het diskrete model.

Voor het diskrete model geldt:

(5.22.)
Eo

+

i Ei
i= 1

(5.23.)

Met de definitie:

Ri

_- -Ei
Eo

(5.24.)

A

kan vergelijking 5.22. geschreven worden als:
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1

g(t)

=

+

N

t
A

1 Rie T~
i=i
N ,
I + IRi
i=1

(5.25.)

,

Hieruit volgt onmiddellijk dat voldaan is aan g(0) = g(0)
Met de eis:

= I.

(5.26.)

en de vergelijkingen 5.21 en 5 . 2 5 volgt dan:
N *
T2
E Ri = Kln(T)
i=1
I

(5.27.)

Diskretiseren wij het kontinue relaxatiespektrum S ( P ) door liet in
het gebied TI i T i T2 op te delen in N gelijke ln(T) intervallen ( z i e
figuur 5.3.).

Fig. 5.3. Het kontinue spektrum, opgedeeld in N intervallen.
De grootte van een ln(T)-interval is:
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1n(T21 - ln(T1) = i
-ln(T)
T2
N
N
1

A =

(5.28.)

Beschouw nu een ln(T)-interval (figuur 5.4.):

Fig. 5.4. Het 1" In(T)-interval.
Voor het ie-interval

(i =

1. . .N) geldt dan dat de grenzen ervan

bepaald worden door T i en T i+l ..
T

i

=

(i - 1)A
Tle

(5.29.)

De gemiddelde waarde is T mi met:
T

mi

1
(i - --)A
2

= Tie

(5.30.)

Hiermee kan voor de gereduceerde relaxatiefunktie van het kontinue
% d e l yeschrever? wQs4en :

Vergelijking van relatie 5.31 met 5.25 leert ons dat, als we eisen
g(t) = g(t) voor alle t , moet gelden:
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voor alle t

(5-32.)

Voor t = O volgt uit hieruit:

(5.33.)
T=T

i

waaruit met 5.28. en 5.29. volgt:
R.1 = KA

(5.34.)

We merken op dat hiermee tevens voldaan is aan 5.26. Alleen T in
i
5.32. dient nu nog nader bepaald te worden en wel zo dat geldt:
L

.L

(5.35.)
T=T

i

Een mogelijkheid dznrtire hleclf, de volgend- werkwijze.

Benader eerst de tweede term van 5.35.

:

(5.36.)

en definieer vervolgens:
T

i

= T

(5.37.)

mi

In appendix C (Benaderingen met de midpointregel) as afgeleid dat voor
de fout ten gevolge van benadering (5.36.) geldt:
(5.38.)
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Bepalend

voor de fout die men met deze wijze van diskretiseren maakt

is de breedte h van een interval.

Naarmate de verhouding

T
T2

groter is zullen er meer Naxwell elementen

1

nodig zijn voor het met eenzelfde nauwkeurigheid (hetgeen een zelfde
waarde voor A impliceert) beschrijven van het model van Fung. In de
figuren 5.5.a. t/m 5.5.d. zijn de gereduceerde relaxatiefunkties van
het model van Fung (komt in de figuren overeen met de lijn N = O.) en
van het gediskretiseerde model met N lopend van 1 naar 3 voor een
aantal parameterwaarden van het model van Fung weergegeven. Voor alle
vier de figuren geldt dat X de waarde 0.01 heeft en T2 gelijk is aan
1.

sec. Voor

TI varieert de waarde van 0.1 sec. in fig. 5.5.a. tot

0.0001 sec. in fig. 5.5.d.

--------I-

0

2

4

6

8
X ? 0-1

N = 0 (Fung)
N = î
R = 2
N = 3

10

Fig. 5.5.a. Gereduceerde relaxatieEunkties met T1 = 0.1 sec.
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88
0

TIJD ( s e c > 1
6
8
10
1

2

4

I

XI 8-1
Fig. 5.5.b.

Gereduceerde relaxatiefunkties met T I = 0.01 sec.

.

-

Xl
Fig. 5.5.c.

Gereduceerde relaxatiefunkties met TI = 0.001 sec.
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X!fr*
100,

g

{

-

)

N =
-__-

---___
_

_

_

O (Fung)

N = l
N = 2
~ N = 3

Fig. 5.5.d. Gereduceerde relaxatiefunkties met T 1 = 0.0001 sec.
De figuren illustreren hoe de benadering bij een toename van het
aantal Maxwell-elementen naar de exakte waarde konvergeert.
In het voorafgaande is naar de gereduceerde relaxatiefunktie
gekeken. Voor de koppeling van de relaxatiemoduli van de twee modellen
dient nog naar de elastische respons gekeken te worden. Er geldt:

G(t=O) = Eo t

N..
i=E 1 Ei

(5.39)

en
G(t=O) = Go

(5.40.)

Substitutie van vgl. (5.34.) in (5.24.) levert:
Ei = EOKA

(5.41.)

waarmee na gelijkstelling van (5.39.) en (5.40.) volgt:
-

EO

-

GO

(5.42.)

1 t NKA

De elastische respons is daarmee voor beide modellen volkomen
identiek.
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Hoofdstuk 6 .

j 6.1.

ExPerimenten.

Inleidina.

In het vorige hoofdstuk zijn de modellen geformuleerd waarmee het
gedrag van een uithardende komposiet beschreven wordt. Voor het
bepalen van een aantal van de in deze modellen gebruikte parameters
zijn experimenten uitgevoerd. De parameters die we willen bepalen zijn
enerzijds de volumeveranderingen ten gevolge van de polymerisatiekrimp
en de zwelling door wateropname en anderzijds de parameters van de
modellen voor het beschrijven van het visko-elastisch gedrag. Voor het
bepalen van deze parameters maken we gebruik van eenassige (trek-)
proeven. Met behulp van een trekbank werden een aantal metingen gedaan
waaruit we zullen proberen de onbekenden te destilleren.
Het konstitutief gedrag van het polymeriserende komposietmateriaal
verandert als funktie van de tijd. Dit heeft tot gevolg dat, vooral in
het begin van de polymerisatie als deze tijdsafhankelijkheid het
sterkst is, het gedrag niet volledig bepaald kan worden. In uitgeharde
toestand (d.w.z. aïs de polymerisatie niet meer verder gaat) is deze
tijdsafhankelijkheid verdwenen en is het visko-elastisch kunseitutief
gedrag beter te registreren. Het is wel mogelijk de rek en de spanning
tijdens het polymeriseren kontinu als funktie van de tijd vast te
leggen.
Alle metingen zijn uitgevoerd op slechts een materiaal. Be keuze
is daarbij gevallen op Silar omdat dit een van de meest toegepaste
mikrofijne komposieten is. Bovendien zi-jn er in dz l i t e r a t w r v e e l
gegevens over te vinden.
.

I

In dit hoofdstuk zal eerst ingegaan worden op de opzet van
experimenten (het proefstuk en de meetopstelling), daarna worden
metingen beschreven aan de hand van de gebruikte meetprocedures en
resultaten. Het geheel wordt afgesloten met een discussie over
metingen.
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3 6.2. Opzet van de experimenten.
3 6.2.1. Inleidins.
Veel aandacht werd besteed aan de opzet van de experimenten. Dit
was noodzakelijk in verband met het korte tijdsbestek dat ter
beschikking stond tussen het begin van het mengen en de aanvang van
het meten. In enkele minuten tijd dienden de twee komponenten gemengd,
een proefstuk vervaardigd en ingespannen te worden. Met de in deze
paragraaf beschreven methode is het mogelijk dit in ongeveer 3.5
minuut te realiseren.
Voor het mengen van de komponenten werd een periode van een minuut
uitgetrokken. Met behulp van een mal werd het proefstaafje
vervaardigd. Doordat een deel van de mal tevens voor de bevestiging in
de trekbank werd gebruikt was het mogelijk het proefstuk zeer snel in
te spannen. Nadat het proefstaafje voldoende uitgehard was werden de
malhelften verwijderd en nam de meting een aanvang.
Ook aan de testomstandigheden werden speciale eisen gesteld. Daar
zowel de polymerisatie als het makeriaalgedrag sterk afhankelijk is
van de temperatuur diende deze geregeld te worden. Voor het: simuleren
van het mondmilieu werd het proefstaafje ondergedompeld in een
waterbad met een temperatuur van 3? graden Celsius (tenzij anders
vermeld).

$ 6.2.2.

Het Proefstaafie.

De afmetingen van het proefstaafje dienden OR een aantal redenen
niet te groot te zijn. Hek mengen van de twee komponenten waaruit een
komposiet is opgebouwd dient in een kort tijdsbestek te geschieden:
denk daarbij aan een periode van ongeveer een minuut. Dit mengen dient
zo te gebeuren dat de twee komponenten goed gemengd zijn zodat het
proefstaafje een zo homogeen mogelijke polymerisatie krijgt. Door de
polymerisatie van het mengsel komt er warmte vrij. Daar de temperatuur
veel invloed heeft op de polymerisatie dient deze warmteontwikkeling
zoveel mogelijk beperkt te worden door de afzmetingen zo klein mogelijk
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te maken. Bovendien kan geprobeerd worden het proefstaafje op een
konstante temperatuur te houden door de ontwikkelde warmte af te
voeren. In figuur 6 . 1 .
bijbehorende afmetingen.

Fig. 6.1.

6.2.3.

is het proefstaafje weergegeven met de

Wet proefstaafje met afmetingen.

De vervaardisina en het inspannen van het raoefstaafie.

Voor het maken van de proefstaafjes werd gebruik gemaakt van een
mal. Figuur 6.2. geeft twee aanzichten en een doorsnede weer. De mal
is opgebouwd uit twee malhelften en twee koppelstukjes. Door middel
van een aantal paspennen werd zowel de positie van de twee malhelften
lrmrrrt-1 -L-*7-4-tel? GyziCkt:! van elkaar alseek Ge p o s i t i e V Q ; ~ de
nvypc;sJ L U L JCD
Crirrrr

b W C C

gewaarborgd. De koppelstukjes dienen zowel

VOOE

het inklemmen van het

proefstaafje als voor de bevestiging in de trekbank. Doon gebruik te
maken van een speciaal voor dit doel vervaardigde klem was het
mogelijk de twee malhelften samen met de twee koppelstukjes bijeen te
klemmen.
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Fig. 6.2. De proerstaafmal.
In figuur 6 . 3 . is weergegeven hoe het proefstaafje met behulp van
de twee koppelstukjes aan de trekbank werd bevestigd.
Het
proefstaafje ( i ) is doos: middel van de twee koppelstukjes ( 2 )
ingeklemd. Deze koppelstukjes zijn met behulp van borgpen ( 3 ) aan het
onder- en bovenstuk ( 5 ) van de trekbank bevestigd. Door borgmoer ( 4 )
aan te draaien kan de speling uit de koppeling gehaald worden.

Fig. 6 . 3 .

De inklemming van het proefstaafje en de inspanning in de
trekbank.
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Alvorens te beginnen met meten werd de mal gereinigd en met het
onderste koppelstukje aan de trekbank bevestigd. Aan de bovenzijde
werd juist voldoende ruimte vrij gelaten als voor het vullen van de
mal noodzakelijk was. Voor een proefstaafje werd van iedere komponent
0.7 gram afgewogen met behulp van een Mettler balans. Gedurende de
eerste 60 seconden van een experiment werden de twee komponenten
gemengd. (Volgens de voorschriften van de fabrikant is een mengtijd
van 20 seconden voldoende voor het verkrijgen van een uniforme
polymerisatie.) In de tweede minuut werd de proefstaafmal gevuld en
de inhoud met een plunjer aangeperst. Daarna werd het bovenste
koppelstukje aan de trekbank bevestigd. Na ongeveer 3.5 minuut werden
de klem en de beide malhelften verwijderd, het waterbad
omhooggeschoven en de meetapparatuur ingesteld. Vier minuten na het
begin van het mengen kon de meting beginnen.
Het bleek niet mogelijk bij deze proefopzet sneller te beginnen
met meten, daar het proefstuk, bij een poging QRI na drie minuten de
malhelften al te verwijderen, nog te weinig sterkte had om de
belasting ten gevolge van het lossen van de malhelften te weerstaan.

§. 6.2.4.

De meetoasteilina.

De experimenten werden uitgevoerd met behulp van een Zwick
trekbank (type 1434) die voorzien was van een meet- en regelinrichting
(type 14001. Als krachtopnemer werd gebruik gemaakt van een buigbalk
die voorzien was van rekstrookjes (Hottinger Baldwin Messtechnik, type
meetioui i 9.4 X j . De verplaatsimjen geider, yemeter, met behul=
van een verplaatsingsopnemer van het merk Zwick, type D7900 (meetfout
26-3,

<

1

pm).

Een schrijver registreerde de signalen van deze twee

opnemers.
Gedurende de meting was het proefstuk ondergedompeld in een
waterbad met een temperatuur van 37 graden Celsius om het mondmilieu
te simuleren. De temperatuur van het waterbad werd geregeld met een
P.I.D. regelaar van het merk Shinko, type DC -331- AR. Deze regelaar
zorgde ervoor dat de temperatuur van het water nooit meer dan 0.2
graden Celsius van de gewenste temperatuur afweek.
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I

ver pl a a t si ngsopnemer

I

-

I

I

traverse

1

I

1

Fig. 6.4. De meetopstelling.
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3 6.3. Metinsen.
6.3.1.

Soanninas- en rekdefinities.

Alle experimenten zijn verricht met de mikrofijne komposiet Silar;
een produkt van Dental Products/3Mf St. Paul, Amerika. Omdat het voor
kan komen dat een komposiet veranderd wordt en dan weer onder dezelfde
naam op de markt komt is het gewenst de produktiedatum te kunnen
achterhalen. De produktiedatum van het door ons gebruikte materiaal is
gekoppeld aan het zogenaamde batchnummer van de doos: 20/04/8%.
Bij de analyse van de resultaten werd als rekdefinitie gebruikt:

waarin A 1 de lengteverandering van het proefstaafje en leff de
zogenaamde effektieve proefstaaflengte zijn. (Zie appendix B: De
effektieve lengte van het proefstaafje.) Gerekend i s met een leff van
36 mm.
De spanning werd gedefinieerd als:
u = -F

(6.2.)

A

waarin F de axiale kracht op het staafje is en A de oppervlakte van de
dwarsdoorsnede van het proefstaafje waar dit een diameter d heeft.
(Zie figuur 6 . 1 . ) .

j 6.3.2. Soanninasrekverband bij konstante reksnelheid.

In figuur 6 . 5 . zijn een drietal u-E lijnen weergegeven die gemeten
zijn bij drie verschillende konstante reksnelheden. De metingen zijn
verricht aan proefstaafje 15 nadat het 24 uur heeft kunnen
polymeriseren bij een temperatuur van 37 graden Celsius in een natte
omgeving.
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14.6

2.09

*
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*

sec.'
-1
sec.

-1

e

Fig. 6 . 5 .

Drie

O-E

kurves.

De metingen laten een lineair verband zien tussen de spanning en
de rek bij een konstante reksnelheid. Bij een hogere reksnelheid
gedraagt het materiaal zich stijver: de modulus E, gedefinieerd als de
tangens van âe heiiingciioek a. ízië f i g . 6.5.) van de o-E kìiïve, heeft
dan een hogere waarde:
zie tabel 6.1. en figuur 6.6. De
afhankelijkheid tussen modulus en reksnelheid is zwak. Een toename van
de reksnelheid met een faktor 200 resulteert in een toename van de
modulus met 19%.
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E

E

-6
-1
10 sec

kEJ/mm

2

450

5.93

228

5.82

Ill
56.4
28.6

5.69
5.54

14.6

5.21

5.39

7.95

5 .O4

4 .O7
2 .O9

4.83
4.61

Tab. 6.1. en fig. 6.6.

Elasticiteitsmodulus
reksnelheid.

als

funktie

van de

f 6.3.3. Lenateveranderinaen in (naaenoea) onbelaste toestand tijdens
het Dolvmerisatieproces.
Nadat het proefstaafje met de als inklemming funktionerende
koppelstukjes in de trekbank gespannen was en de meetapparatuur
ingesteld was, werd kontinu de lengteverandering van ket proefstaafje
gemeten met de verplaatsingsopnemer. Tijdens de meting werd steeds
geprobeerd de traverse zo te sturen dat het krachtsignaal gelijk aan
nul was. Vooral tijdens us e e r s t e EìiilUten van Ue pdymerisutie wus dit
echter moeilijk realiseerbaar omdat de krimp in deze periode met hoge
snelheid optrad.
In figuur 6.7. is het rekverloop als funktie van de tijd
weergegeven, zoals berekend uit metingen aan een drietal staafjes. Het
tijdstip t = O valt samen met het begin van het mengen van de
komponenten. De rekken zijn berekend met:
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waarin Al

de lengteverandering van het proefstaafje I s , die op het

aanvangstijdstip van de meting op nul werd ingesteld.

-2

-

-1

-

3

sp-

û -

O

Fig. 6 . 7 .

20

40

6o

(In:".)

Lengteverandering van drie verschillende proefstaafjes in
(nagenoeg) onbelaste toestand
(let op de negatieve
rekwaarden).

Gedurende het eerste uur na menging, dus tijdens de polymerisatie werd
een steeds langzamer voortschrijdende verkorting van het proefstaafje
waargenomen. De toenemende verkorting wijst er op dat in deze periode
de polymerisatiekrimp de zwelling door wateropname overtreft. Na twee
uur was de reksnelheid zelfs ongeveer teruggelopen naar nul; de
lengteverandeningen door krimp en zwelling heffen elkaar dan juist op.
De grote verschillen tussen de resultaten vinden hun oorzaak in de
afwijkende aanvangstijdstippen. Bij de proefstaafjes 3 , 5 en 9 werd na
respektievelijk 450 sec., 270 sec. en 240 sec. begonnen met meten,
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zodat het nulniveau van de lengteveranderingen niet samenvalt voor de
drie metingen.
Door de lengteverandering na een uur als nulniveau nemen is de
reproduceerbaarheid van de meting beter te beoordelen omdat dit
nulniveau dan wel samenvalt voor de drie metingen. De resultaten van
deze manier van verwerken van de meetgegevens in figuur 6 . 8 . laten
zien dat het gedrag van de verschillende staafjes feitelijk weinig
verschilt.

Fig. 6.8. Lengteverandering met het: nulniveau op een uur.
Met deze manier

van meten

(min.)

wordt het gekombineerde effekt van

polymerisatiekrimp en zwelling ten gevolge van wateropname gemeten.
Indien men de beide oorzaken zou willen scheiden brengt een droge
meting uitkomst. De resultaten laten alleen een met krimp
samenhangende verkorting zien. De oorzaak hiervan is dat de zwelling
door wateropname een veel trager proces is en pas merkbaar wordt bij
een veel grotere meetduur ( I 2.5.).
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,6 6.3.4. Spanninssrelaxatie in "uitaeharde" toestand.

Voor het bepalen van de relaxatiemodulus van een materiaal zou men
feitelijk de respons op een stapvormige lengteverandering willen
meten. Pzaktisch is een stapvormige lengteverandering alleen bij
benadering te realiseren. Voor onze meting hebben we gebruik gemaakt
van een verplaatsing van de traverse in een tijdsinterval tS . (Zie
figuur 6.9.).

verplaatsing

t

traverse

tS

Fig. 6 . 9 .

-3

t

De verplaatsing van de traverse.

De lengteverandering van het proefstaafje zal enigszins van de
verplaatsing van de traverse afwijken door een aantal oorzaken:
1.

De krachtopnemer is niet als star te beschouwen en zal a l s gevolg

een verandeïeiide hue1âstin-j m e + of ainder dûûrb~iyen.(zie
appendix A : Schematisering van de trekbank.)
lengte
van
het proefstaafje is voortdurend aan
2. De
veranderingen onderhevig door de voortschrijdende polymerisatie en
de zwelling door wateropname. In uitgeharde toestand, als de
polymerisatie nagenoeg op zijn eindniveau is, treedt er geen
polymerisatiekrimp meer op. De zwelling kan eventueel geëlimineerd
worden door in een droge omgeving te meten.
V ~ I I
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Figuur 6.10. Geeft de respons van de proefstaafjes 13 en 20 op een
(niet identieke) verplaatsing van de traverse in respektievelijk 18 en
5

seconden. Beide staafjes bevonden zich al 24 uur op een temperatuur
van 37 graden Celsius. Proefstaafje 13 was ondergedompeld in water
terwijl de meting aan staafje 20 droog werd uitgevoerd. De invloed van
de

(nog langzaam) voortschrijdende polymerisatie is dan gering

(I

2.4.). Wel speelt de verlenging van het proefstaafje door
wateropname een rol van betekenis. Dit is de oorzaak van de sterkere
relaxatie van proefstaafje 13, omdat deze bijdrage daar wel en bij
proefstaafje 20 niet aanwezig is.

N
(,in2,0

15

10

5

O
O

24

Fig. 6.10.

I

I

32

40

I

Relaxatie in droge ( p s 20) en natte (ps 13) omgeving.
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In figuur 6.11. zijn de bij deze relaxaties behorende rekverlopen
weergegeven. Ten gevolge van de relaxatie van de spanning zal in beide
gevallen de krachtopnemer in de loop van de tijd minder doorbuigen en
zal de proefstaaflengte dientengevolge toenemen. Het rekverloop is
konsistent met het spanningsverloop. De zwelling door wateropname
leidt
tot
een sterkere relaxatie
(en dus een grotere
lengteverandering) van het "natte" staafje dan het "droge".

13
20

O

I

24

I

32

Fig. 6.11.

40

De rekken bij de relaxatie-experimenten.
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I

5 6.3.5. Spanninssverloop tiidens het polvmerisatienroces.
Voor

het meten wan krimpspanningen werd de volgende procedure
aangehouden: na het verwijderen van de malhelften en het onderdompelen
in het waterbad werd de positie van de traverse van de trekbank
zodanig gestuurd dat het krachtsignaal nul was. De traverse, die door
middel van een spindel verplaatst kan worden, zit via de krachtopnemer
gekoppeld aan het proefstaafje. Gedurende de verdere meting werd de
traverse van de trekbank niet meer verplaatst. Dit impliceert dat
weliswaar de serieschakeling van proefstaafje en krachtopnemer op een
konstante lengte werd gehouden maar dat de proefstaaflengte
veranderde. Voor een toelichting hierop verwijs ik naar appendix A:
Schematisering van de trekbank.

(&J

i

PC
PC

o-

3-

' PS

2-

1-

0-

O

I

I

20

10

r t )

30

(min)

Fig. 6.12. Spanningsverloop gedurende het eerste half uur van de
polymerisatie.
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14
20

7

De uit het gemeten krachtsignaal met behulp van vergelijking 6.2.
berekende spanningen zijn weergegeven in de figuren 6.12. en 6.13. De
proefstaafjes 7 en 14 waren ondergedompeld in water terwijl staafje 20
droog werd gehouden. De temperatuur bedroeg daarbij steeds 37 graden
Celsius.

-

PS 20

ps 14
PS 7

o

Fig 6.13.

16

8

Spanningsverloop

tijdens

de

eerste

dag

van

de

píi:ymeïisâtie.

In de proefstaaf ontstaan trekspanningen (= krimpspanningen) welke
na 1 à 1.5 uur na het begin van het mengen hun maximum bereiken (dit
is in de figuren niet goed te zien). Na het bereiken van het maximum
neemt de spanning zowel in het "natte" als in het "droge" geval af, in
het natte echter meer dan in het droge. De totale meettijd bedroeg bij
de staafjes 7 en 20 24 uur. Bij proefstaaf 14 was de spanning na 44
uur teruggelopen naar het nulniveau. Daar de proefopstelling niet
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geschikt is voor het opnemen van drukkrachten is niet gemeten of deze
daling nog verder doorzette.
De onderlinge verschillen in figuur 6.12. vinden hun oorzaak voor
het overgrote deel in de aanvangstijdstippen van de metingen. Bij de
proefstaafjes 7, 14 en 20 werd na respektievelijk 270 sec., 220 sec.
en 230 sec. begonnen met meten. In deze periode treedt, zoals uit

f 6.3.3.

blijkt, de lengteverandering juist met de hoogste snelheid
op. Een later aanvangstijdstip impliceert dan ook dat het staafje
gedurende de meting aan minder krimp onderhevig is, hetgeen tot een
lagere krimpspanning zal leiden. Gedurende het eerste uur is de
invloed van de wateropname niet waar te nemen maar op de lange duur
wijkt de droge meting duidelijk af van het natte resultaat. Bij de
natte metingen loopt de spanning terug door relaxatie en doordat het
staafje langer wordt ten gevolge van wateropname. Bij de droge meting
ontbreekt deze laatste bijdrage.
Met betrekking tot de reproduceerbaarheid valt te zeggen dat deze
gezien de relatief kleine en/of verklaarbare onderlinge verschillen
goed is. Meerdere experimenten zouden noodzakelijk zijn voor het doen
van echt gefundeerde uitspraken hierover.

,S 6.3.6.

Spanninssrelaxatie tiidens het polvmerisatieimoces.

De meting van de relaxatie geeft de meeste problemen. Vooral het
eerste uur van de meting (bedoeld is het eerste uur na het mengen)
zijn

er

nogal

iengteveranderincj

wat
Uoûï

faktoren die de meting verstoren. De
Ue pv?ymerisutiekrim= heeft een % i e t te

verwaarlozen invloed. Een positieve lengteverandering van het staafje
door een verplaatsing van de traverse zal in eerste instantie een
relaxerende spanning te zien geven. Na verloop van tijd neemt de
spanning weer toe doordat de invloed van de polymerisatiekrimp de
relaxatie overtreft (figuur 6.14.). Het begintijdstip van deze meting
met proefstaafje 15 lag op 390 sec. na de aanvang van het mengen, de
zogenaamde stapduur ts bedroeg 1 seconde. De meting vond plaats in een
natte omgeving bij een temperatuur van 37 graden Celsius.
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Fig 6.14.

Spanningsrespons op verplaatsing van traverse na 390 sec.

Het i s wel mogelijk de elastische respons te meten tijdens de
polymerisatie. Daarvoor zou men in theorie de spanningsrespons op een
lengteverandering
met een oneindige reksnelheid
(een stap
bijvoorbeeld) willen meten. In de praktijk is echter slechts een
reksnelheid met een eindige grootte te realiseren. De meting is
verricht

van

37

ääfi

proefstaai

I: $ti een natte ûmgeviììcj bij sea
4

.

LLiIurc;La

C ~ - - f i LUUL
*~*i~i-r

graden Celsius. De reksnelheid van het proefstaafje kan met

behulp van de resultaten en appendix A bepaald worden uit de snelheid
van de traverse die steeds 2.5
bedroeg. Ter indikatie: in
"uitgeharde" toestand

(Go = 6.2

"5
kN/mm

)

bedraagt k = 2.64

sec.-1

in het begin van het polymerisatieproces (Go = O ) geldt
-1
E = 6.94
sec. .
In figuur 6.15.
zijn enige resultaten
weergegeven.
en

pagina 8 3

6-

t

3-

tb

-

(ksec)

t

O
O

I

I

I

Fig. 6 . 1 5 . Elastische respons tijdens de polymerisatie.
De resultaten laten zien dat de elastische respons vooral in het begin
van het polymerisatieproces aan sterke veranderingen onderhevig is. Ma
een uur is de waarde nagenoeg gelijk aan de waarde die gemeten werd na

4 uur polymerisexen. Wel dient er xekenirag mee gehouden de worden dat
de meting enigzins afwijkt van de echte waarde doordat met een eindige
reksnelheid gemeten is. In paragraaf 15 6 . 3 . 2 . is de invloed van de
reksnelheid op de elastische respons al getoond.

3 6 . 3 . 7 . Treksterkte.
Hoewel de treksterkte niet direkt van belang is bij dit onderzoek
werd aan het einde van een aantal metingen deze sterkte bepaald. Zij
geeft wel een indruk van de kwaliteit en de reproduceerbaarheid van de
proefstaafjes.
Van een zestal proefstaafjes werd na 2 4 uur polymeriseren op een
temperatuur van
37 graden Celsius de treksterkte bepaald. Re
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2

gemiddelde treksterkte atr bedroeg 34.5 N/mm en de standaardafwijking
s was 0.88 N/mm 2 .
Deze treksterkte is in goede overeenstemming met de resultaten van
andere onderzoekers. De Lange (1982) komt tot een gemiddelde
treksterkte van 35 N/mm2 voor anikrofijne komposieten. Hij heeft deze
waarde bepaald als gemiddelde van een aantal onderzoeken.

3 6.4. Discussie en konklusies bii de metinaen.
In deze paragraaf worden de metingen van enig extra kommentaar
voorzien. De volgorde waarin de diverse onderwerpen besproken worden
komt daarbij overeen met de volgorde van de meetresultaten in de
vorige paragraaf.
De rechte spannings-rek kurven (fig. 6 . 5 . ) duiden op lineair
visko-elastische materiaaleigenschappen. Gezien de orde grootte van de
optredende rekken is deze lineairiteit verklaarbaar. In de meeste
experimenten bedroeg deze namelijk 10-31 oplopend tot
bij de
bepaling van de treksterkte. Bij de konfrontatie van de meetresultaten
met de modellen van het konstitutief gedrag in het volgende hoofdstuk
wordt dan ook uitgegaan van lineair visko-elastisch gedrag.
Bij
het beschouwen van de lengteveranderingen tijdens de
polymerisatie ( $ 6.3.3.) is het handig een onderscheid aan te brengen
naar de oorzaak ervan. De krimp ten gevolge van de polymerisatie neemt
direkt na het begin van het mengen een aanvang en treedt dan met de
grootste (rek-) snelheid op, Naarmate de tijd verstrijkt l o o p t deze
snelheid meer en meer terug. f.iet de beschrevefi methode { $ 6.2.) is het
mogelijk
na ongeveer 210 seconden te beginnen met meten. Een
vergelijking met de resultaten van Bausch (19821, die al na 90
seconden begon met het registreren van de volumeveranderingen, l a a t
zien dat een vroeg aanvangstijdstip wenselijk is daar in de periode
van 90 tot 210 seconden ongeveer evenveel polymerisatiekrimp optreedt
als in de periode na 210 seconden. De methode van Bausch is sneller
omdat hij met een kwikdilatometer de volumeveranderingen mat van een
proefstuk met willekeurige vorm en afmetingen. Be volumeveranderingen
gedurende de eerste I00 à 150 seconden (afhankelijk van het materiaal)
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zijn van minder belang omdat het materiaal dan nog als een (hoog
viskeuze) vloeistof te karakteriseren is. Er worden in die periode dan
ook
nog
geen
polymerisatiekrimp.

spanningen

opgebouwd

tengevolge

van

de

De getoonde lengteveranderingen (fig. 6 . 7 . en 6 . 8 . ) laten alleen
een verkorting van de proefstaafjes zien. De invloed van de zwelling
door wateropname is in deze resultaten dan ook niet aantoonbaar. De
oorzaak hiervan is de relatief korte meetduur van het experiment.
Terwijl bij de polymerisatiekrimp een tijdsduur van enkele honderden
seconden (kort na het mengen) al duidelijk resultaten laat zien, is
het voor het registreren van een zwelling van dezelfde grootte nodig
een periode van enkele weken te meten.
In dit onderzoek is voor het eerst daadwerkelijk de relaxatie van
een tandheelkundig komposietmateriaal gemeten. De spanningsrelaxatie
manifesteerd zich zowel wanneer de polymerisatie in volle gang is als
in een vergevorderd stadium van het polyrnerisatieproces. De resultaten
van Whiting en Jacobsen ( f 2 . 6 . ) lieten al zien dat het materiaal ook
in "uitgeharde" toestand nog visko-elastische eigenschappen heeft. De
totale meetduur bedroeg bij de relaxatiemetingen in "uitgeharde"
toestand 24 uur. De resultaten (fig. 6.19.) laten zien dat het
materiaal na 24 uur nog steeds niet volledig uitgerelaxeerd i s . Alleen
de droge meting is bruikbaar voor de bepaling van de visko-elastische
modelparameters daar bij de natte meting sprake is van extra relaxatie
door (een kwantitatief onbekende) zwelling door wateropname. In
hoofdstuk 7 zal dan ook uitputtend gebruik worden gemaakt van de
"droge" resultaten (proefstaafje 2 0 ) .
bepalen
van
de
Bij
het
Kïuipapcuiiiiuyeii
tijdens het
L - 2

ll_--.l-l-ll--

polymerisatieproces is de eindige stijfheid van de krachtopnemer van
invloed op de resultaten. Het proefstuk kan namelijk enigzins
verkorten tijdens de opbouw van de spanningen door de doorbuiging van
de krachtopnemer, die (tegengesteld) evenredig is met de spanning. De
resultaten laten zien dat het milieu (nat of droog) geen
registreerbare invloed heeft op de maximale spanning. Wel is de
invloed van de zwelling door wateropname merkbaar op grotere
tijdstippen. In een vochtige omgeving neemt de krimpspanning niet
alleen af door relaxatie doch ook ten gevolge van zwelling.
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Met figuur 6.14. wordt duidelijk gemaakt dat het niet mogelijk is
tijdens het polymerisatieproces de relaxatie te meten. Vooral in het
begin van het proces zal bij een relaxatieproef de relaxatie
overvleugeld worden door de polymerisatiekrimp. Indien men deze
laatste kwantitatief kan beschrijven is het mogelijk de twee bronnen
te scheiden. Wel is het mogelijk de elastische respons in deze periode
vast te leggen. Dit is mogelijk omdat het experiment in een zodanig
kort tijdsbestek uitgevoerd kan worden dat de polymerisatiekrimp
nauwelijks van invloed is.
De bepaling van de treksterkte laat tenslotte zien dat e r een goed
reproduceerbaar proefstaafje verkregen wordt met de beschreven
vervaardigingswijze.
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Hoofdstuk 7 .

Modellen voor het visko-elasticch aedras.

f 7.i. Inleidins.
In dit hoofdstuk worden de meetwaarden uit de droge relaxatieproef
met proefstaafje 20 (zie paragraaf 6.3.4.) gekonfronteerd met de
modellen die in hoofdstuk 5 getormuleerd zijn. Er is gekozen voor het
in droge toestand doorgemeten s t a a f j e 2G omdat bij dit proefstuk
alleen sprake is van relaxatie. frit in tegenstelling tot het in natte
toestand beproefde staafje 1 3 waarbij er naast de spanningsrelaxatie
ook nog sprake is van spanningsafname ten gevolge van zwelling door
wáteropname.
In paragraaf 7.2. worden de resultaten gepresenteerd van de
modellering van het konstitutief gedrag met het gegeneraliseerde
hkxwell model. Daarbij wordt eerst ingegaan op de mathematische
problemen die ontstaan bij het separeren van exponentiele funkties uit

een meting. Duidelijk wordt dat de verkregen oplossing in Ret algemeen
niet eenduidig i s . Er zullen dan ook meerdere oplossingen gegeven
worden waarbij sprake is van een goede overeenkomst tussen model en
meting.
Be volgende
paragraaf behandelt de modellering van het
konstitutief gedrag met modellen die een kontinu spektrum hebben. Het
grote voordeel hiervan is dat z e r in tegenstelling tot de diskrete
modellen wel eenduidige parameters hebben. Nadat aangetoond is dat het
model van Fung n i e t geschikt i s voor de beschrijving van het
komposietmateriaal wordt ten n i e ~ wkontiiiu zoclel geform~leerdwaarmee
de meetresultaten wel nauwkeurig gemodelleerd kunnen worden.
In paragraaf 7 . 4 . wordt eerst ingegaan op de fout in de uit de
experimenten bepaalde relaxatiemodulus ten gevolge van h e t niet k u ~ n e n
realiseren van een echte stap. Deze fout wosdt systematisch in de
modulus geintroduceerd via de modelparameters die bepaald zijn met de
aanname dat er wel sprake i s van een stapvormige deformatie. Omdat
de fout in de modelparameters nogal groot kan zijn werd een nieuwe
methode ontwikkeld voor de bepaling van deze parameters. Daarbij wordt
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uitgegaan van een willekeurige deformatie zodat de genoemde fout
daarbij niet meer optreedt.
In paragraaf 7.5. wordt ingegaan op het als funktie van de tijd
veranderende konstitutief gedrag ten gevolge van de voortxchrijdende
polymerisatie. De laatste paragraaf bevat een discussie over de
het konstitutief gedrag gebruikte modelleringswijzen.

,6 7.2

~

VOOT

Het aeaeneraliseerde Maxwell model.

In deze paragraaf worden de Iesultaten van de modellering vaii he%
konstitutief gedrag met het gegeneraliseerde blaxwell model behandeld.

Het model. i s beschreven in paragraaf 5.3.2. Alvorens de resultaten t e
presenteren wordt ingegaan op de mathematische problemen die ontstaan
bij het separeren van exponenten.
Het separeren van ex~onenti8le funkties.
Ga u i t van een materiaal met als ware relaxatiemodulus d e
onderstaande funktie :
c

(7.1.)

Deze modulus wordt experimenteel vastgelegd met behulp van een
aantal diikrete meetwaarden:
met i = l...M

(7.2.)

Door

gebruik te rilaken van een nïïmerieke methode wordt uit de meting
een benadering voor de relaxatiemodulus bepaald:

(7.3.i
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Een manier om dik probleem om te lossen is door gebruik te maken van
de kleinste kwadratenmethode (zie paragraaf 5 . 3 . 3 . ) waarbij de som van
de kwadraten van de verschillen tussen meetwaarden en de
funktiewaarden van de benadering geminimaliseerd wordt:

Nu is bekend

(zie bijvoorbeeld Lanczos, 1956) dat het aantal

exponenten dat met behulp van de genoemde o f enige andere numerieke
methode bepaald kan worden sterk afhankelijk is van de nauwkeurigheid
van de metingen. De oorzaak hiervan ligt in het extreem
niet-orthogonaal zijn van exponentiële funkties. Lanczos heeft bepaald
dat voor de separatie van 4 à 5 exponenten de meting een
nauwkeurigheid dient te hebben van 6 tot 8 signifikante cijfers. itlet
een meetnauwkeurigheid van 3 signifikante cijfers kunnen al problemen
ontstaan bij een materiaal met een konstitutiei gedrag d a t 3.5
opgebouwd uit 3 exponentisle funkties.
De eisen die men daarbij aan de modulus en de parameters van de
numerieke benadering stelt zijn:
(7.5.)

T

$ai

Z T

€i

(7.6.)

Door nu eis 7 . 6 . te laten vervallen en als extra eis 7 . 7 . in te voeren

ontstaat een heel andere situatie.

MAXSQ staat in ongelijkheid 7.7. voor de maximaal toegestane fout van
de som van de kwadraten van de verschillen. We kunnen dan met behulp
van de kleinste kwadratenmethode een groot aantal o p z o s s i n g e n
berekenen die aan de eisen 7.5. en 7 . 7 . voldoen. De oplossing die met
deze nümerieke methode bepaald wordt is afhankelljk van de
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beginschatting. Door deze laatste te varitken kunnen divei-se
oplossingen berekend worden. Bij een voldoende groot aantal exponenten
en een MAXSQ die reëel is bij de gerealiseerde meetnauwkeurigheid z a l
de oplossing, inits een goede beginschatting i s ingevoera, aan de eisen
( 7 . 5 . ) en (7.7.) voldoen. In het navolgende zal het een en ander
gedemonstreerd worden aan de hand van enige resultaten.
Resultaten.
Voor het bepalen van een beginschatting werd gebruik gemaakt van
de volgende methode. Bepaal eerst een boven- en Ondergrens voox de
tijdkonatanten

T

€1-

De bovengrens zal dezelfde orde grootte hebben als

de totale meettijd. Neem a l s bovengrens T rnax bijvoorbeeld een aantal
maal de totale meettijd. De ondergrens wordt bepaald door de tijdsduur
tussen h e t eerste en tweede meetpunt. Voos: T~~~ kan dan een deel vat1
deze tijdsduur genomen warden. Verder dienen er nog schattingen gedaan
te warden voor G ( o ) en G(*). Bepaal uit deze waarden de
beginschattingen voox de modelparameters met behulp van de volgende
definities:

(I?€

=

aantal Maxwell elem.)

(7.9.)

(7.10.)
T

waarin

a

=

i
in(-T Inax 1

Nf

In tabel 7.1.
werd daarbij
sec., een G ( O )
De gemiddelde
de definitie:

(7.11.)

min

zijn enige resultaten weergegeven. A l s beginschattingen
uitgegaan van een T
van 60.000 sec., een T
van 6
max
min
2
van 5 . 8 kN/mm2 en een G(m) van 2 . 3 kN/mm .
afwijking S tussen model- en meetwaarde is bepaald met

(7.12.)
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SQ kN2n1m-4 8034 485.4 70.01 6.486 3.700 3.004 2.991 3.149 5.120 4.230

S N mmW2
-2
Eo N mm
E,I N mm -2
T,
sec
I
E2 N mm -2
T~
sec
T~

E4
T~

Eg
r5

Eg

M mm12
sec
-2
N mm
sec
-2
N mm
sec
-2
N mm

-r6

400.8
3392
2145
600.0

98.53
2945
1606
13670
1302

37.42
2725
1520
24730
790.4

11.39
2499
1554
38220
676.9

8.602
2297
1632
51950
575.5

27.82 189.9 600.0 1288 2238
698.1 368.6 170.5 209.6
18.98 95.10 278.8 600.1
580.1 438.7 228.8
15.08 60.01 161.0
454.9 388.3

sec
-2
E8 N mm
Eg N

7.936
2107
1677
68910
318.4

10.12 9.198
2143 1788
1501 1707
74170 67720
455.3 337.2

3363
468.1
1070
23.94
337.5
321.8

4584
494.1
1664
283.6
600.4
-272

5911
97.96
2243
255.5
950.9
361.7

12.93 43.13 106.7 215.7 380.5
391.5 287.1 929.0 -267
11.59 33.75 77.49 151.2
374.1 -459 791.4
10.67 27.86 54.94

-2

T,

T~

7.734
2229
1632
58250
252.2

60.11 617.4 1985 3727 6058 8759 10350 14910 954047
784.3 412.7 383.9 496.2 504.3 255.9 69.59 500.2

sec

E7 N mIR

7.746
2228
1649
57920
400.1

sec
-2

696.2 -258
10.01 23.89

ntn!

sec
-2
ElOM mm
T~

524.o

TI* sec

9 509
*

Tabei 7.1. Enige resultaten miet h e t Uiskilete nodel.
Bet aantal meetwaarden M bedroeg bij d e gepresenteerde resultaten
50. In de tabel i s te zien dak de gemiddelde afwijking S afneemt als
het aantal Maxwell elementen N toeneemt. Als deze waarden vergelekerk
f
worden met de meetnauwkeurigheid van 50 N mm-2 is duidelijk dat het

model de metingen goed beschrijft mits het aantal elementen voldoende
groot is. De afwijking C loopt bij een toename van het aantal Maxwell
elementen eerst sterk terug, bereikt een minimum bij Nf = 7 en neemt
daarna weer toe. Voor N f = 9 en 10 resulteren fysisch niet reele
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negatieve elasticiteitsmoduli. De oorzaak hiervoor lijkt te zijn dat
de numerieke procedure met de extra Naxwell elementen gaat proberen de
som

van de kwadraten nog verder te verkleinen door de meetfouten beter
te fitten.
In de figuren 7 . 1 . a . t/m 7.l.c zijn de resultaten weergegeven van
de fit met Nf = 7 uit tabel 7 . 1 .
Uit deze figuren blijkt dat we mek het gegeneraliseerde Maxwell
model i n staat zijn het konstitutief op gedrag nauwkeurige wijze te
modelleren. Net nadeel van dit diskcrete model is het niet eenduidig
zijn van de modelparameters. Zoals uit tabel 7 . 1 . al volgt kunnen we
meerdere goede oplossingen bepalen.

meting
iiiodei

u

Fig. 7 . l . a .

7

3

*

5

6

x:a’

?

Fit met 7 Maxwell elementen
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I
551

meting

---

model

451i
48

Fig 7.1.b.

Zoom-plot van Eig. 7.1.a.

meting

---

Fig. 7.l.c.

Eodel.

Zoom-plot van fig. '?.?.be
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7.3. Het model van Funcl.
Voor

de bepaling van de parameters van het model van Fung werd
gebruik gemaakt van dezelfde meting a l s in de vorige paragraaf. Er
werd snel duidelijk dat het model van Fung, zoals beschreven in
$ 5.3.4.' niet geschikt is voor het beschrijven van het konstitutief
gedrag van het komposietmateriaal. In paragraaf 5 . 3 . 5 . is namelijk
afgeleid dat H(E) benaderd kan worden door een lineaire funktie van
*
*
ln(E) in het gebied T, << E << T2, mits het materiaal zich gedraagt
volgens het model van Fung. In figuur 7.2. is de H f E ) kurve van de
meting weergegeven.

1
H

O

Fig. 7.2. W(t).
De

figuur laat zien dat er geen lineair verband bestaat tussen H(E) en

in(€). Daaruit volgt de konklusie dat het model van Fung niet geschikt
is voor het modelleren van het konstitutief gedrag van het
komposietmateriaal. Figuur 7.3. l a a t een (kleinste kwadraten) f i t zien
met het model van Fung.
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58

Fig. 7 . 3 .

Fit met het model van Fung.

Het is wenselijk over een madel te beschikken met parameters die
eenduidig uit een metiay volgen. Om hieraan t e voldoen werden een
aantal andere kontinue modellen bekeken op hun geschikheid om h e t
gedrag van het komposietmateriaal te beschrijven. Het onderstaande
model bleek voor dit materiaal van tüepassing te zijn.
voor T1 i

T

Ts
(7.13.)

voor

Substitutie van 7 . 1 3 . in 5 . 5 . levert:
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T

< T 1 of

T

> T2

(7.14.)

Voor

het bepalen van de madelparameters kan ook hier gebruik warden

gemaakt van de kleiaste lawadratenmethode (paragraaf 5 . 3 . 3 . ) . In hetvolgende wordt aangegeven hoe het mogelijk is het beschreven model
numeriek geschikt t e maken voor deze methode.
Bij het oplossen van integraalvergel~jking 7.14.

kan gebruik

gemaakt worden van de in paragraaf 5 . 3 . 6 . gedemonstreerde techniek van
het diskretiseren. Zonder verlies van geldigheid kan voor 7.14. worden
geschreven:

waarin :
(7.16.)
T

a

= T .e
jfi
7

(7.17. )

(N = aantal Maxwell elementen)

Benader de integralen in vergelijking 7.15.
midpointregel (zie appendix C):

en
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(7.18.)

met behulp van de

(7.20.1

waarbij gebruik is gemaakt van:

(7.21.)
Met behulp van 7.19. en 7.20. kan dan voor 7.15. worden geschreven:

1 -+
G(t)

x

Gf(t)

=

Go

N
so I (
i=1
1

t
T ~ +- ~r.)e

7

T

N

--

jm +- KA 1 e
i=l

T

t

jm
(7.22.)

T2
S0(T2 - TI) + KLniTj

-k

1

We kunnen dan weer analoog aan 7.7. eisen:

"et

L
UC
, .i .LL
U -J .. ît -- '

van

ha-<==+,,,,,,,,ha";tii,gen

voui

de 5 paraEateri herekent k t

kleinste k w a ~ ~ a ~ e n ~ ~ o dan
g r a een
~ ~ aoplossing. De oplossing bleek
daarbij niet afhankelijk te zijn van de beginschatting.
In d e figuren 7.4.a. t/m 7 . 4 . c . zijn de resultaten weergegeven.
De modelparameters hebben daarbij de volgende numerieke waarden:
T.
1

=

So =

G

O

3.600 sec.

3.610 I Q

= 5.838

-6

=

K

= 0.1447

L

-1
sec.

5
3.001 10

T,

kN rnm-2
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secf.

25
20

8

1

t i j d (ksec)
4 5 6 7
i

1

&

I

2

3

l

a

Al81
Fig. 7 . 4 . a .

F i t met het kontinue model.

551

a

35

Fig. 7 . 4 . b .

I

I

I

1

2

3

t i j d {ksec) I
4
5
6
1

I

Zoom-plot van fig. 7 . 4 . a .
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meting
model

Fig. 7 . 4 . c .
De

som

SQ

van

de

meetwaarde

bedroeg

=

kN

SQ

2.992

vergelijking
-2
rnm j .
Uit

Zoom-plot van fig. 7 . 4 . b .

Kwadraten
7.820 kN mm-'

van

de

afwijkingen tussen model- en

(bij het diskrete model Inet N

f

= 7:

mmW4). Voor de gemiddelde afwijking S volgt dan met
7.12. : S = 12.51 N mm-'(diskrete
model: S = 7.734 N

deze resultaten blijkt dat we met het koaatinue model in staak

zijn het konctltutief gedrag nauwkeurig te beschrijven
daarmee over een model met eenduidige parameters.
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'

~

We beschikken

7.4. Fouten en korrekcie van de ïnodelparamekrs .
bepaling van Ge modelparameters kan gedaan worden met
behulp van de spanningsrespona op een stapvormige veranaering vari de
De

exakte

rek. Baar het fysisch echter onmogelijk i s een echte stap te
realiseren wordt in de praktijk de respons op een stapachtige
ddormatie gebruikt. ( zie figuur 3 . 5 . ) die bij de analyse van de
meetresultaten wordt beschouwd als een stapvormige lengteverandering.
Dortmans ( 1 9 8 3 ) heeft bepaald hoe groot de afwijkingen van de
parameters van het model van Fung zi.jn ten gevolge van deze
benaderingsmethode. Daarbij werd duidelijk dat, vooral in de parameter
die de snelle viskeuze fenomenen bepaalt, grote afwijkingen kunnen
optreden.

I

Fig. 7 . 5 .

I

I
I

t=O

tj

time

t-

Stapachtig rekveeloop en bijbehoxende spanningsrespíìns.

Wen dient zich echter te realiseren dat een onderzoek zich
normaliter richt op de bepaling van de relaxatiemodulus van een
materiaal. De fouten in de modelparameters voor het beschrijven van
de modulus zijn diis in zoverre van belang als ze deze grootheid
beinvloeden.
In het. volgende is aangegeven hoe op een eenvoudige wijze
geprobeerd is een indruk te krijgen van de fout in de relaxatiemodulus
ten gevolge van het niet exakt kunnen realiseren van een

pagina 101

stap.

Bovendien is aangegeven hoe de parameters op een andere wijze bepaald
kunnen worden waarbij deze systematische fout niet optreedt.
Als

visko-elastisch materiaalmodel is in het onderstaande gebrüik
gemaakt van het diskrete model., d a t is opgebouwd u i t 7 Maxwell
elementen, en dat bescl-ireven is in paragraaf 7.2. (Als gebruik wordt
gemaakt van het kontinue model uit paragraaf 7.3. blijven de
resultaten nagenoeg gelijk.) De "staptijd" van 6e meting waaruit de
modelparameters zijn bepaald bedroeg 5 seconden. Met behulp van een
numerieke integratieprocedure ( 4" orde Runge Kutta, zie paragraaf
4.8.) werd de respons van het visko-elastisch materiaal op een
deformatie in een " s t a p t i j d " t berekend. Uit de berekende respons kan

* *

S

de zogenaamde experimentele relaxatiemodulus G {t

)

bepaald worden met

de definitie:
met t

ts =

------ I

Fig. 7 . 6 . a .

Experimentele
staptijd.

tS

=

*

= t - t5

2O

(7.24.)

O sec.
5 sec.

t S = 10 see.

relaxatiemodulus
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als

funktie van de

In de figuren 7.6.a. en 7.6.b. zijn enige resultaten weergegeven.
Berekend werd de respons van het model op deformaties niet staptijden
van O, 5 en 10 seconden.

---

t

__----

ts = I O s e c .

S

=

5 sec.

Fig. 7.6.b. Zoomplot van 7.6.a.

* *

experimentele relaxatiemodulus G it ) is voor een staptijd van O
seconden (per definitie) exakt gelijk aan de ware relaxatiemodulus

De

G(t). In de eerste figuur is de invloed van de verschillen in staptijd
fiauwelifks waar te nemen. De tweede figuur laat zien dat de invloed

van de staptijd wel van belang i s VOOX k l e i n e tijdstippen. De grootste
%
a i w i j k i n g +-ussen (I~~del'Ien I11CCL -1IIwuU.Lua bLeb.uc.
e-, ~ i n t st~
ni;
-A+
~l-,.-~-~~

-i-iArrlire

Y W'AL

--i

een stap-tijd van 5 seconden bedraagt deze afwijking voor dit model
minder dan 2 % . Als <e tijd toeneemt loopt het verschil snel teerug
naar zeer kleine waarden.
Uit
deze resultaten is t e
konkluderen d a t
de ware
relaxatiemodulus, in dit geval, niet veel van de experimenteel
bepaalde modulus zal afwijken en dat deze afwijking d l c e n .
waarneembaar is voor kleine tijdstippen.

Voor

ket korrigeren van de beschreven fout in de modelpaxameters

ten gevolge van het niet kunnen realiseren van een echt2 skap tserd een

alternatieve wijze voor de bepaling van deze parameters ontwikkeld.
Bij de nieuwe methode zal geen gebruik worden gemaakt van het
stapachtig zijn van de deformatie doch wordt uitgegaan van een in
principe willekeurige deformatie (die dus ook stapvormig kan zijn).
Hierdoor wordt de systematische f o u t die boven omschreven is uit d e
resultaten geëlimineerd.
Leg experimenteel de respons van het visko-elastische nateriaal op
een (willekeurige) deformatie v a s t met behulp van M meetwaarden uoor
de spanning en de rek:
meet

CI

waarbij
Vit

*
x

LT

*

(ti) en
(t) =

n

E

E

met P = 1...K

(t.j
1

(7.25)

(t) =

o

voor .t

<

O

de gemeten deformatie kan, bij een gegeven relaxatiemodulus, de

spanningsrespons
integraal:

berekend werden met behulp van de

konuolutie-

(4.39.)

Hiexin wordt voor de relaxatiemodulus van hei- diskrete model gebruik
gemaakt van vergelijking 5.30.:
N

G ( t 1 = Eo i

--

t

I: E,e 'i
i=4 I

(5.30.)

en voor het kontinue model van relatie 7 . 2 4 .

1

Y

so

T2

t
e-; dT

+

T"T,

K

:

T 2 1

f

r=T,

G f t ) = Go

1 t SO(T2 - T , )

t
d~

e-T

(7.14.)
i

Xln(T)
T2
1
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Met behulp van een numerieke integratieprocedure ( 4e orde Runge Kutta,
zie paragraaf 4.8.) kan dan, gebruik inakend van een beginschattiny
voor de modelparameters, de spanningsrespons berekend worden.
Met de kleinste kwadratenmethode wordt deze schatting zodanig
gekorrigeerd dat voldaan is aan eis 7.26.

is minimaal

2

4

5

6

7

(7.26.)

8

9

IO

SQ M2mm-4 81.33 4.777 0.818 0.067 0.052 0.048 0.061 0.042 0.039 0.04:
S

N

1.275 0.309 0.128
-2
Eo Fa rnm
3349 2780 2655
-2
E i M mrn
2247 1699 1579
1' sec-2 600.1 17815 25873
Eb! N Hlm
1569 788.1
T2
sec
60.08 595.8
-2
E, N mm
1068
5
27.86
Y3
sec
-2
E* M Ern
sec
-2
E5 N mm
T~
sec
-2
E6 N rnm
T~

T6

0.036 0.032 0.031 0.035 0.029 0.028 0.02%
2390 2259 2284 2353 2348 2295 2323
1645 1676 1646 1613 1639 1623 1631
41040 50293 49140 44743 44215 48480 46296
704.0
1925
363.5
189.9

536.8
3610
438.8
600.0
1068 29?.2

1068

1663 2365

o
o 155.4 231.1
990.8 404.6
15.06 60.01 160.9 337.1 598.2 949.4
862.1 593.7 422.4
O 145.7
12.95 43.20 106.7 215.6 378.1

sec

676.8 145.9 517.9
O
11.61 33.52 77.49 150.7

o 512.7
856.0
10.66 27.86 60.03

sec

Eg N mm

1287 2240 3306 4717 5854
156.1 354.9 4c!?.4 437.7 464.'

18.98 95.10 278.6 600.3

-2
E7 N mm
r7 sec
-2
Es N nim
T8

305.0 109.5
0 63.22 45.68
5736 8011 11138 14528 16407
550.9 496.0 416.5 216.1 68.34

-2

886.3
O
10.02 23.89
830.1

-c9

sec
-2
EIOH mm

9.509
Tabel 7.2. Enige resultaten met liet diskrete model.
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In kabel 7.2. worden enige resultaken getoond voor h e t diskrete
model. Daarbij werd als beginschatting gebruik gemaakt van dezelfde
waarden die in paragraaf 7.2. gebruikt zijn als startpunt. Deze
schatting is van belang daar voor het diskrete model blijft gelden dat
de oplossing niet eenduidig is.
Indien men deze resultaten wil vergelijken met

de

waarden in tabel

7.1. dient men in gedachten .te houden dat de beide oplossingen niet
eenduidig zijn. Bovendien moet er rekening mee gehouden worden dat de
som van de kwadraten SQ en de gemiddelde afwijking S nu betrekking
hebben op spanningen en niet meer op de relaxatiemodulus zoals ia
paragraaf 7.2. h e t geval was. De parameters die, per oplossing, ket
meeste gekorrigeerd worden zijn de grootste tifdkonstante en de
elasticiteitsmodulus die bij de kleinste tijdkonstante hoort. De
tijdkonstante ( T , ) die OP deze alternatieve wijze berekend is, blijkt
kleiner te zijn dan de oude waarde.

De

genoemde modulus ( E

%

)wordt

juist groter; de elastische respons (G01 wordt nauwkeuriger bepaald,
hetgeen, zoals in het begin van de paragraaf al aangeduid is, t o t
hogere moduli leidt. Bovendien is het kleinste kwadratenprogramma
zodanig aangepast dat het geen fysisch irre&le negatieve moduli. meer
berekend.
Voor

het kontinue model
resultaten:

levert de nieuwe methode de volgende

T,

=

8.310 IO-lsec.

T2 = 3.000 105 sec

so

=

-6 -1
3.955 10 sec.

R

Go =

= 0.1558

6.198 kN mm -2

De son van de kwadraten van de afwijkingen tussen model- en meetwaarde
2 -4
bedroeg 0.1023 N mm . Voor de gemiddelde afwijking S volgt dan met
vergelijking 7.12. : S = 0.0452 N mm-*.
We vergelijken deze resultaten met de oude waardel-, door de
b-elatieve afwijkingen van de modelparameters te berekenen. De oude
parameters worden daarbij aangeduidt met een rechtsbovenindex s .
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T;

-

T2

*

100% = 0.033%

*

100% = 7.12%

*

100%= 9.14%

T2

K

- Ms
K

Co -

so

Interessant is ook nog de respons voor t

we
,,,,de.

T.73

zien
De

3 T.

+

m

:

d a t vooral de parameter 'T 1 nogal afwijkt van zijn echte
a.f.rijkir,g
.i,rao! U P relaxasienodulus is echter minde-: g m o t

zoals door de afwijkingen van Go en G ( = ) al aangeduid wordt.
Met

deze

willekeurige

nieuwe

methode

diskrete

ea

zijn we (in theorie) in staat om voor
kontinue

modellen

de

modelparameters zonder systematische fout te bepalen.
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visko-elastische

7.5.

Konstitutief credraq als funktie van de tiid.

De modellen voor het konstitutief gedrag die in de vooraigaande
paragrafen behandeld werden, zijn van toepassing als het
komposietmateriaal uitgehard is. Tijdens de polymerisatie zal het
konstitutief gedrag van het materiaal veranderen. Het is niet mogelijk
dit gedrag met behulp van metingen te bepalen terwijl het
komposietmateriaal aan het polymeriseren is. De oorzaak hiervan is dat
de tijdsduur die nodig is VOOK de meting om het gedrag vast te leggen
dermate groot is (zie bijvoorbeeld paragraaf 6 . 3 . 3 . ) dat het gedrag in
deze periode aan veranderingen onderhevig is. Bovendien zijn de
polymerisatiekrimp en de relaxatie moeilijk te scheiden. Om t o c h iets
te kunnen zeggen over de tijdsafkankelljkheid worden in deze paragraaf
een aantal hypothesen geponeerd VOOK deze afhankelijkheid. Het
onderzoek richt zich daarbij alleen op de parameters van het kontinue
mudel. We
zoeken dus naar de
tijdsafhankelijkheid van de
modelparameters :

(7.27.)

Bekend zijn reeds de waarden van de parameters in uitgeharde toestand:
Voor t > t
uitharding geldt :

U
5
T (t.1 = Ts
= 3.000 10 sec.
2

K

( t ) = K U = 0.1558

So(t1

=

u
co

(7.25.)

-1

-6
= 3.955 10 s e c .

= 6.192

kN
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u

De rechtsbovenindex
geeft daarbij aan dat we de parameterwaarde in
uitgeharcde toestand bedoelen. In paragraaf 7 . 4 . is beschreven hoe de
waarden voor deze grootheden bepaald zijn.
De hypothesen voor de tijdafhankelijkheid worden gekonfronteerd
met de meetresultaten uit paragraaf 6.3.4.
Daarin i s de
spanningsrespons beschreven van een proefstaafje op een deformatie,
terwijl het materiaal aan het polymeriseren is. Tijdens de meting
werd de serieschakeling van proefstaafje en krachtopnemer op een
konstante lengte gehouden. Dit impliceert dak de verlenging van het
proefstaafje
gelijk
is
aan
het
tegengestelde van de
de
polymerisatiekrimp,
verminderd
mek de doorbuiging van
krachtopnemer. Deze doorbuiging is evenredig met het krachtsignaal. In
figuur 7.7. is de deformatie die het proefstaafje ondergaat
weergegeven. Daarbij i s gebruik gemaakt van de aan proefstaaf 9
poiymerisatiekrirnp (
6.3.2. i en de spanning die aan
proefstaaf 20 (droog) wer6 gemeten ( f 6.3.4.).

gemeken

Fig. 7.7. Deformatie van het proefstaafje.
Bij een gegeven relaxatiemodulus kan uit deze deformatie met
behulp van de konvolutie-integraal de spanningsrespons berekend
worden. Met de aanname dat de modelparameters niet tijdcafhankelijk
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zijn (dus steeds de waarde van de uitgeharde toestand hebben) z i j n de
resultaten uit figuur 7.8. verkregen. Ter vergelijking i s d e gemeten
spanning erbij weergegeven.

5 P gaa

Wmm2>
,-----------

------__-_
d

Berekening

Fig. 7 . 8 .
We

Spanningen bij tijdsonafhankelijke parameters.

zien dat de berekende spanning hoger is dan de gemeten. Vooral

tijdens de eerste 500 seconden lopen de twee lijnen steeds verden: van
elkaar af. Voor grotere tijdstippen blijft de onderlinge afstand
naganoeg konstarit. Te konkluderen is: dat, in de beginperiode, de
relaxatiemodulus kleiner moet zijn dan in uitgeharde toestand.
Een methode om de tijdsafhankelijkheid te beschrijven biedt de
Tv,-.? R e m A A
v7,.vl,-r7:
wee.-...- UZ,
A L
aai1
2::een
G r elastische LeSpÛns G een
V U & y G & i u C

W C . i A W L J I C ; .

0

lVl=C111

ftinktie i s van de tijd en dat de andere parameters steeds de waarde
van de uitgeliarde toestand hebben. Neem voor de tijdsafhankelijkneid
van de elastische respons de meting uit paragraaf 6 . 3 . 6 . (zie figuur
Bereken daarmee wederom de respons van het materiaal op de
beschreven deformatie. Figuur 7.9. geeft de resultaten weex.
6.15.).
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r i g . 7.9.

7%.

meting
berekening

Spanningen bij een tijdsafhankelijke elastische respons.

De resultaten laten zien dat w e met deze modellerlngswijze in staat
zijn de meting beter te beschrijven. Toch blijven er nog relatief
grote afwijkingen tussen de gemeten en de berekende spanning. Bet is
duidelijk dat niet alleen de elastische respons veranderd -tijdensde
polymerisatie
doch
ook
de
andere modelparameters. Deze
tijdsafhankelijkheid kan, zoals in h e t begin van de paragraaf ai
gezegd i s , niet experimenteel bepaald worden. Bovendien is niet bekend
uf LIKLA L yr=uaulki;e
--L-.,..1
inodd wei gesdiikt is om het materiaalgedrag tijdeiis
de polymerisatie te beschrijven.

J 7.6.

Konklusies en discussie.

In deze paragraaf m r d e n U r twee g e b m i k t e mûde:leïingswijzen met
elkaar vergeleken. Dit gebeurt door enige voor- en nadelen van de
diskrete en de kontinue modellen te bespreken.
Diskrete modellen.
Door gebruik t e maken van diskrete modellen is het mogelijk het
experimenteel vastgelegde gedrag van het komposietmateriaal op
nauwkeurige wijze te beschrijven. Het grootste nadeel van deze
modelleringswijze zit in de mathematische problemen die o n t s t a a n bij
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de konfrontatie met metingen. In paragraaf 7 . 2 . is al aangegeven dat
de oplossing die daarbij verkregen wordt in het algemeen niet
eenduidig is. Eovendien is Ret aantal parameters groot: bij een model
dat is opgebouwd uit 5 Maxwell elementen parallel aan een veer zijn er
u1

parameters. Het niet eenduidig zijn van de modelparameters kan
ondervangen worden door aan deze een extra eis op te leggen. Indien
11

bijvoorbeeld gegist wordt dat voldaan is aan vergelijking 7.29. is
zowel de eenduidigheid van de parameters gewaarborgd alsook het aantal
parameters kleiner.
T
it1
ln(7) = A
i

met i = l,.,.,N-1

waarbij

(7.29.)

(7.30.)

Een belangrijk voordeel van de diskrete modelleringswijze is de
eenvoudige wijze waarop bij een analyse de geschiedenis in rekening
gebracht kan worden. In paragraaf 4.8. is al aangegeven hoe dik (bij
een inkrementele berekening) kan yeschieden. Met een beperkt aantal
grootheden kan de hele geschiedenis vastgelegd worden. G i t is
waarschijnlijk ook de reden waamm bestaande programmatuuw vaak
geschreven is voor dergelijke modellen. Het programmapakket NARC kar?
bijvoorbeeld alleen analyses verrichten waarbij het materiaalgedrag
met een diskreet model is beschreven. In ket volgende hoofdstuk zal
hier nader op worden ingegaan.
Kontinue modellen.
Bij het gebruik van een kontinu spektrum zou men in principe het
relaxatiespektrum S ( T ) uit een meting willen bepaleii. In theorie zou
deze bepaling kunnen geschieden door een inverse Laplace transformatie
toe te passen op een gemeten relaxatie. In de praktijk treden erechter praktische problemen op bij de inverse Laplace transformatie
van numerieke data (van Mastrigt, 1977). Momenteel is nog geen
techniek voorhanden waarmee deze bepalen kan geschieden. Indien men
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toch gebruik wil maken van een kontinu model wordt daarom a priori een
bepaalde funktie voor het spektrum S ( T ) aangenomen (bijvoorbeeld
relatie 5 . 3 . ) , waarna met behulp van een meting de funktieparameters
bepaald kunnen worden. Daarmee ligt het spektrum dan volledig vast.
Een probleem daarbij i s dat in hek algemeen niet bekend is welke vorm
S(r)

dient te hebben bij een gegeven materiaal. En aangezien es nog
geen methode is om dit spektrum uit de meting te bepalen kaii inen
alleen door het proberen van een aantal vormen een geschikt spektrum
vinden. Het i s daarbij mogelijk dat geen geschikt spektrum wordt
gevonden.
Een ander nadeel van de kontinue modellen is de manier waarop de
voorgeschiedenis van het materiaal in rekening gebracht wordt. In
tegenstelling t o t de diskrete modellen is het hier niet mogelijk de
voorgeschiedenis met een beperkt aantal grootheden v a s t te leggen. Het
is (bij een inkrementele berekening) noodzakelijk steeds opnieuw de
invloed van de hele geschiedenis uit te rekenen, wat t o t gEote

rekentijden leidt iliebregts, 3 9 3 3 ) . Een mogelijkheid om dit probleem
-te clinzeilen is door gebruik te maken van de in paragraaf 5 . 3 . 6 .
gedemonslreerde techniek van het diskretiseren. Daarmee kan het
kontinue model omgezet worden in een diskreet model, hetgeen
zekentechnisch de yenoernde voordelen heeft. Hoewel in paragraaf 5.3.6.

alleen het model van Fung gediskretiseerd is, lijkt het aannemelijk
dat deze techniek voor willekeurige kontinue modellen toepasbaar is
(zie bijvoorbeeld ij 7.3.).
Resumerend kan gesteld worden d a t beide modelleringswijzen een
aantal voor- en nadelen hebben. In verband met een veelal gewenste
t p prefereren. -en
eenduidigheid is het gebruik vafi een k~fitifiu
eis daarbij is

echter wel dat een geschikt spektrum gevonden WOK^^.

Als dit niet lukt is men aangewezen op het gebruik van een diskreet
model. Rekentechnisch is het handig het kontinue nodel voor het
verrichten var, een analyse om te zetten in een diskreet model.. Daarmee
wordt ook duidelijk wat de overeenkomst tussen de twee modellen is.
Het kontinue model blijkt, na diskretiseren, ovexeen te komen met een
diskreet model, waarbij aan de modelpaïameters enige extra eisen zijn
gesteld.
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Hoofdstuk 8. Berekeninaen aan het uithardende komDosietmateriaa1 met
het eindige elementenmethode moaramma MARC.

j 8.1.

Inleidina.

In dik hoofdstuk Is beschreven hoe het mogelijk is de modellen,
die in de vorige hoofdstukken geformuleerd zijn, te gebruiken voox het
uitvoeren van berekeningen aan het polymeriserende komposietmateriaal
met het eindige elementenmethode programma MARC. Als eerste wordt
beschreven op welke wijze het mogelijk is de volumeveranderingen
(polymerisatiekrimp en/of zwelling door wateropname) in rekening te
brengen met behulp van de user subroutine VSWELL. Met een eenvoudig
voorbeeld wordt het gebruik van de routine geillustreerd.
In paragraaf 8.3. is beschreven op welke wijze een invoer
samengesteld dient te worden voor het rekenen met visko-elastisch
materiaalgedrag. Bij het werken met diskrete modellen (de
gegeneraliseerde Maxwell en Kelvin modellen) i s het mogelijk de
visko-elastische modelparameters direkt als invoer te gebruiken. Een
alternatieve mogelijkheid voor het invoeren van diskrete modellen
biedt de user subroutine UVISFN. Boor nu binnen deze routine de
techniek van het diskretiseren (zie paragraaf 5.3.6.) toe t e passen is
het mogelijk de parameters van een kontinu model als invoer te
gebruiken. Als voorbeeld wordt de bij een analyse met het
gediskretiseerde model van Fung te volgen werkwijze behandeld.
Door de voortschrijdende polymerisatie zijn de visko-elastische
modelparameters een funktie van de tiju. ‘via de user s ü U r û ü t i ï î e APJVICC;
is het mogelijk deze afhankelijkheid in te voeren. De werking van de
routine wordt gedemonstreerd aan de hand van een voorbeeld waarbij
alleen de elastische respons een funktie van de tijd is.
De vergelijking van eigen resultaten met die van een analyse met
NARC biedt enige verifikatiemogelijkheden. Daarbij wordt zowel de
juistheid van de invoer alsook de verwerking met NARC gekontroleerd.
Als kontroleprobleem wordt daarbij een analyse verricht waarbij alle
drie genoemde subroutines in het geding zijn. Berekend wordt de
spanningsrespons van een gediskretiseerd model van Fung mei; een
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tijdsafhankelijke elastische respons op een deformatie die een funktie
van de tijd is.

3 8.2. Polvmerisatiekrimg en zwellina door wateropname.
Voor het in rekening brengen van polymerisatiekrimp en zwelling
door wateropname kan gebruik worden gemaakt van de user subroutine
De gebruiker specificeert met deze routine de inkrementele
verandering van het volume (als funktie van tijd, spanning, rek,

VSWELL.

temperatuur, enfof warmtestroom). Voor een beschrijving van de routine
wordt verwezen naar de MARC-manuals. In het volgende wordt het gebruik
van de routine middels een eenvoudig voorbeeld gedemonstreerd.
Neem als voorbeeld de volgende eenvoudige relatie voor het volume
als funktie van de tijd:
V(t3 =

vo

t < O
(8.1.)

--t
V ( t ) = Vo +- a(l - e

T

t > o

v)

waarin OL de totale volumeverandering is en T V een maat voor de
tijdsduur waarin de verandering optreedt. Bij een negatieve waarde van
(x
komt de vorm van deze funktie globaal overeen met de volumekrimp
door de polymerisatie, een positieve waarde van OL en een tijdkonstante
die veel groter is dan de tijdkonstante die bij de
T
Vi
polymerisatiekrimp hoort, geven een volumeverandering die lijkt op de
zwelling door wateropname. Uit vergelijking 8.1. is af te leiden dat
voor de inkrementele volumeverandering gedurende een tijdstap A t
geldt:

Av(t

+

t + A t ) = a(e

t
--

-t + A t

T

T

v - e

v

)

Kiezen we bijvoorbeeld voor de volumekrimp
dan wordt de subroutine VSWELL:
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t
a =

2O
-0.003 en

(8.2.)
T~ = 10 sec,

SUBROUTINE VSWELL(AV, SfG, TEMP, N, NN, t, At, PIAT, DTEMP)
DIMENSION SIG(3), TEMP(l), DTEMP(1)
a.
-0.003
T
= 10
v
AV = a.*(EXP(-l.O*t/rv) - EXP(-I.O*(~+A~)/T~))
RETURN
END
Het is mogelijk om met behulp van deze routine willekeurige
volumeveranderingen als funktie van de tijd in te voeren. Een
geschikte methode voox het komposietmateriaal is om een aantal op
diskrete tijdstippen gemeten waarden voor de volumeverandering i a te
lezen en voor de tussenligende tijdstippen te interpoleren. Daarmee
kan dan een experimenteel vastgelegde volumeverandering wogrden
ingevoerd.

J 8.3.

Visko-elastisch materiaalsedras.
$ 8.3.1. Diskrete modellen.

In paragraaf 4.7. (Ket Boltzmann superpositie principe.) is
afgeleid hoe het mogelijk is met behulp van de zogenaamde "hereditary

integral"
(vergelijking. 4 . 3 7 . : kruipformulering en wgl. 4.39.:
relaxatieformuleringj de respons te berekenen van een visko-elastisch
materiaal op
eigenschappen

een

willekeurige deformatie. De visko-elastische
i n Ue kruipf~nktieJ f k ) ex

..
zijn daarbij verdiskonteerd

de relaxatiemodulus G ( t ) . Het MARC programmapakket maakt gebruik van
de relaties 4 . 3 7 . en 4.33. Maast het aangeven van het type formulering
(kruip of
relaxatie) is het noodzakelijk de bijbehorende
materiaalparameters in te voeren middels de kruipfunktie of de
relaxatiemodulus. Het programma verwacht standaard (d.w.z. zonder
gebruik te maken van user subroutines] als invoer de parameters die
horen bij de gegeneraliseerde Kelvin of Maxwell modellen ( I 4 . 6 . ) . Het
verrichten van een analyse met een diskueet visko-elastisch model kan
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daarmee gebeuren. In paragraaf 8.3.2. wordt duidelijk gemaakt hoe deze
parameters op een alternatieve wijze ingevoerd kunnen worden.

J 8.3.2.

Kontinue modellen.

De user subroutiïle UVISFN biedt een alternatieve mogelijkheid voor
het invoeren van diskrete modellen. Door nu binnen deze routine de
techniek van het dickretiseren van een kontinu spektrum (zie paragraaf
5 . 3 . 6 . ) toe t e gassen is het mogelijk de parameters van een kontinu
model als invoer te gebruiken. Als voorbeeld wordt de isij een analyse
met het gediskretiseerde model van Fung te volgen werkwijze behandeld.
Neem voor de parameters van het model van Fung de volgende
waarden :
T I = 1 sec.
T2 = 10000 sec.
K

= 0.2

Go = 1

kN/mm2

Pas daarop de techniek van het diskretberen toe en bereken:
- -In
1(-)

A

T

- NMAX

T2

(PJMAX = aantal Maxwell elem.)

(i-O.5)A

i

EO

(5.28.)

= Tqe

(5.29.)

-

(5.41.)

-

1 t NMAX*K*b

E. = EOKA

(5.42.)

1

Het is mogelijk deze methode in de user subroutine UVISFN in t e
bouwen. Een mogelijkheid daartoe is de volgende methode:
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SUBROUTINE UVISFN(MATID, NMAX, NCOMP, NCOEFS, MXCOEF, MXVSER,

*

MXCSER, NATC, XE, XJ, TAU)
DIMENSION XE(NCOEFS), XJ(MXCSER1, TAU(NATC)
T

1

= I

T2 = 10000

R

=

0.2

Go = 1000

G

= 1.0/NMAX*ALOG(T2/T1)

Eo

= Go/(l.O

f

NMAX*K*An)

E. = E * K * A

1

0

XE(I) = EO
DO 100 I =

1,

NMWX

XJ(2*1-1) = Ei
TAU(1) = T1*EXP((I-0.5J*A)
1 O0

CONTINUE
RETURN
END

Op
het

deze

manier is het mogelijk op eenvoudige wijze de parameters van

model

uithardende
een

van

Fung

als

invoer

komposietmateriaal

%e gebruiken.

Het model waarmee het

is beschreven (paragraaf 7.3.) kan op

identieke manier worden ingevoerd. Voor de duidelijkheid is hier
'net
riodel Van
Fully as:
-.---L.-.-l.-a
V W W ~ & J ~ yCc : ~
n w~& & l i ,
daâr
-AP._o

diskretiseren daarbij Bets minder rekenwerk kost.
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1 1 C L.

3 8 . 4 . Tiidsafhankeliik materiaalqedraq.
De voortschrijdende polymerisatie heeft t o t gevolg dat het
materbaalgedrag als funktie van de tijd verandert. Dit impliceert dat
de visko-elastische modelparameters een funktie van de tijd zijn. Via
de user subroutine ANVISC is het mogelijk deze afhankelijkheid in te
voeren. Een eenvoudig voorbeeld zal de werking verduidelijken.
Neem als materiaalmodel weer het model van Fung, met als speciale
toevoeging dat alleen de elastische respons
is. Kies:
Ti

-i

Go

een funktie van de t i j d

1 sec.

T2 = 10000 sec.
K

= 0.2
U

Go = Go(?

-t
- e

T

u)

met t 1 o

18.3.)

waarin

1

kN/rnm2

G:

=

T

= 10 sec.

U

Eeze t i j d s a f h a n k e l i j l c h e i d .ant ,n grote

ijnen overeen met die van ..et
polymeriserende komposietmateriaal z o a l s beschreven in paragraaf 7 . 5 .

Nu dienen zowel het diskretiseren als de tijdsafhankelijkheid van de
elastische respons bn de subroutine ingebouwd te worden. Dit kan op de
onderstaande wijze geschieden:
SUBROUTINE ANVISC(N, NN, KC, MATV, NMAX, MXVSER, NDI, ~ S H E ~ R f
*
NVDSIZ, NSTRWX, ISOTRO, Ct EIVSR, DT, DTDL,

*
*

t , A t , INC, ETVIS, VANP, TCHAR, NDVSN, NVS,
NVDSK, NDVMAX, LOADVC, HXI, HXITOT)

D ~ M ~ ~ S
S(NVDCIZ),
~ O N
ElVSR(MVS), ETVIS(NDVSM), V A M ~ ( ~ ~ V ~ ~ ~ X ) ~
j:
TCHAR(MVDSN), BT(1), DTDL(1)
T1 = 1
Ts = 10000
M = 0.2
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G;

= 1000

T

= 10

U

Go = G:*(1.0

- EXP(-l.O*(t

1-

At/í!.O)/ru))

A = 1.0/NPIAX*ALOG(T2/Tl)
Eo = GO/(l.O 4- NMAX*K*A)
E. = E * V A
1

0

ETVIS(1) = Eo
DO 100 I =

1,

NMAX

VAMP(2"I-1) =- Ei
TCHAR(I) = T,*EXP((I-O.S)*G)

1 O0

CONTINUE
RETURN

END
Ook nu is het weer mogelijk om met behulp van deze subroutine
willekeurig tijdsafhankelijke diskrete en kontinue modelparameters in
te voeren.

5

8.5.

Een verifikatie van de verwerkincr met MARC.

In de voorafgaande paragrafen is beschreven hoe met behulp van een
drietal user subroutines de modellen voor de volumeveranderingen en
n e t tifdsafhanke1ijkr
-l*,-.-e cLazlL,aSCh;a
-,?.I-:
yedrag i r t xekE???io?g C;Pb?IIC!lt
" L A W

Y..,

kunnen worden. Door nu alle drie routines te gebruiken zijn we in
staat om de spanningsrespons van een gediskretiseerd model van Fung
met een tijdsafhankelijke elastische respons op een deformatie die een
funktie van de tijd is te berekenen. Bij het verrichten van een
dergelijke komplexe analyse met een programma als MARC dienen in feite
twee zaken gekontroleerd te worden. A l s eerste dienen de invoer en de
subroutines op hun korrektheid bekeken te worden. Daarbij kunnen niet
alleen fouten in de inhoud optreden maar ook verkeerde opvattingen
omtrend de interpretatie door MARC ervan. Eovendien is het wenselijk
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te verifiëren of het programmapakket nog wel goede resultaten levert
bij een dergelijke komplexe analyse.
De kontrole is uitgevoerd door de resultaten van een analyse met
MARC te vergelijken met eigen resultaten. Deze laatste zijn verkregen
met de programmatuur die ook af in paragraaf 7 . 5 . gebruikt is. Het

probleem dat bekeken wordt is dan ook weer een eendimensionaal (trek)
staafje. De modelparameters hadden daarbij de volgende waarden:
T I = 1 sec.

T2 = 10000 sec.
K = 0.2
U

Go = G O ( l -

GO =
T

U

1

T

e u)
kN/mm2

met t 2 O

(8.3.)

= 1G sec

Voor de volumeverandering is weer gekozen voor relatie 8 . î . met
T

QPZP

V

= 10 sec.

parameterwaarden komen overeen met de waarden uit de voorbeelden

in de voorafgaande paragrafen. In figuur 8 . 1 . zijn enige resultaten
weergegeven van een viertal analyses met MkRC met verschillende
tijdstappen en een eigen resultaat met een veel kleinere tijdstap. Er
is gebruik gemaakt van een konstante tijdstap omdat dit het voorbeeld
ietwat eenvoudiger maakt. Voor het verrichten van een "echte" analyse
is een variabele tijdstap natuurlijk meer
efficiënt.
programmapakket heeft daar ook een aantal mogelijkheden voor.
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Het

----

----___
- - - At = 20
A t = IO
___--~.i;
= 3
---

‘;i

S ~ C .
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sec. (MARC)
s e c . (NARC)

At =

2.5 sec. (MARC)

nt

0.1 sec. (eigen1

=

f
-9

2

I

I

4

6

I

8

I
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I
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12

I

14
XI61

J

16

Fig. 8.1. Enige resultaten.
De

resultaten

laten zien dat bij

een verkleining van de

inkrementele tijdstap de resultaten van MARC naar de eigen oplossing
konvergeren. Bovendien geeft de figuur enige iniormatie over de
grootte die de tijdstap mag hebben bij een zekere gewenste
nauwkeuriaheid. Duidelijk is dat naarmate de tijd groter is de
tijdstap ook groter mag zijn, hetgeen logisch is daar zowel
deformatiesnelheid als tijdsafhankelijkheid in het begin het grootste
zijn.

3

8.6.

Konklusies.

In de voorafgaande paragrafen is besciireven hoe met behulp van een
drietal user subroutines de modellen voor het mechanisch gedrag en de
volumeveranderingen van het polymeriserende komposietmateriaal in
rekening gebracht kunnen worden bij het uitvoeren van berekeningen met
Het kontroleprobleem in paragraaf 8 . 5 . laat zien dat het
programmapakket de analyse op een juiste manier verricht.

MARC.
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Een beperking van het voorafgaande is dat het geheel z i c h beperkte
tot eendimensionale analyses. Voor het oplossen van twee- o f driedimensionale problemen i s het nog nodig de waarde van de
dwarskontraktiekoëfficient te kennen. In dit afstudeerwerk is daar
geen onderzoek naar gedaan. In de literatuur zijn daar wel gegevens
over te vinden. Whiting en Jacobsen (1980) bepaalden voor divexse
De gevonden waarden
komposietmaterialen de dwarskontnaktieko~ffici~nt.
lagen tussen 0.23 en 0.33. Bovendien onderzochten zij de invloed van
de polymerisatieduur. Een variatie hiervan van een dag t o t vier weken
bleek nauwelijks invloed te hebben op de konstante van Poisson.
Informatie over de waarde tijdens de eerste 24 uur van de
polymerisatie ontbreekt echter.
Resumerend kan gesteld wonden dat met de geformuleerde modellen,
gebruik makende van de user
subroutines, het mogelijk is
meerdimensionale analyses te verrichten aan het polyrneriserende
komposietmateriaal met het programmapakket MARC. Daarmee is het
mogelijk te komen t o t kwantitatieve uitspraken over de grootte van
vervormingen en spanningen tijdens en na de uitharding.
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Hoofdstuk 9 .

Discussie en konklusies.

Voor het berekenen van spanningen en vervormingen van het
polymeriserende
komposj-etmateriaal
is het noodzakelijk het
konstitutief gedrag te kennen tijdens en na de uitharding. Oak dienen
de volumeveranderingen door de polymerisatie en de wateropname bekend
te zijn. Indien men de beschikking heeEt over modellen waarmee het
bovenstaande vastgelegd is, kan met behulp van bestaande programmatuur
de analyse verricht worden. In dit hoofdstuk is beschreven in hoeverre
dit onderzoek de hiervoor benodigde gegevens levert. Tevens is
aangegeven hoe het onderzoek voortgezet kan worden.
Met betrekking t o t het konstittitief gedrag kan gekonkludeerd
worden dat het komposietmateriaal zowel
tijdens a l s na de
polymerisatie visko-elastisch gedrag vertoond. in uitgeharde toestand
is dit gedrag volledig bepaald. Er zijn een tweetal modellen
geformuleerd waarmee het gedrag dan beschreven kan worden. Tijdens de
polymerisatie is het niet mogelijk gebleken het visko-elastisch gedrag
volledig te bepalen. Alleen de zogenaamde elastische respons kan in
deze periode experimenteel vastgelegd worden. Bovendien is niet
duidelijk of de modellen die gebru8kt zijn voor de beschrijving in
ultgeharde toestand wel van toepassing zijn tijdens de polymerisatie.
Vooral met betrekking tot het kontintie model kunnen wel eens problemen
ontstaan in verband met de specifieke eigenschappen ervan. Duidelijk
is dat het gedrag tijdens de polymerisatie nader onderzocht dient te
worden. Hoe dit kan geschieden is op dit moment nog niet onderzocht.
Ge in dit unUerzc;eR CjebrGikte rnetl.de Y V V * het b e g a l e n vA_n de
volumeveranderingen is duidelijk minder geschikt dan andere, in de
literatuur beschreven, technieken. Er is dan ook slechts gedurende een
beperkte periode de volumeverandering ten gevolge van de kombinatie
van polymerisatie en wateropname gemeten. Vooral de zwelling door
wateropname komt in de resultaten niet naar voren. Oorzaak hiervan is
de geringe meetduur, Indien men meer gegevens wil verkrijgen over de
volumeveranderingen bieden de in de literatuur beschreven methoden
meer perspektief dan de hier gebruikte methode.
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IR hoofdstuk acht i s beschreven hoe de modellen gebruikt kunnen
worden voor het verrichten van een analyse aan het polymeriserende
kompcietmateriaal met het eindige elementenmethode programmapakket
MARC. De resultaten van een eenvoudig voorbeeld laten zien d a t het met
de

geformuleerde modellen mogelijk is de gevraagde analyse te
verrichten. Hoewel dit voorbeeld beperkt is tot een eendimensionaal
probleem lijkt de uitbreiding naar meer dimensies eenvoudig t e
realiseren.
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Anpendix A

Schernatiserins van de trekbank.

Het proefstaafje is via de krachtopnemer, die in feite een
buigbalk i s , aan de traverse gekoppeld (zie figuur 6 . 4 . ) . De stijrheid
van deze buigbalk i s van dezelfde orde grootte als de stijfheid van
het proefstaafje. De doorbuiging van de opnemer is dan ook van invloed
op de rek en de reksnelheid van het proefstaafje. In het. navolgende
wordt het verband afgeleid tussen de verplaatsing en snelheid van de
traverse en de verlenging en verlengingssnelheid van het proefstaafje.
Het proefstaafje met de krachtopnemer wordt geschematiseerd als
een serieschakeling van twee lineair elastische veren.

Fig. A . I .

Schematisering als twee veren.

Het proefstaafje heeft een veerstijfheid C de krachtopnemer
PF
heeft een stijfheid Cf. F is de axiale kracht die op het proefstaafje
werkt (en de dwarskracht op de opnemer). De verplaatsing van de
traverse bedraagt AL. De doorbuiging van de opnemer bedraagt AL
f
terwijl de verlenging van het proefstaafje gelijk is aan AL .
P
Voor de serieschakeling van de twee veren is eenvoudig a% te
leiden:
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Waaruit volgt:

(A.2.)

De snelheid van de traverse v wordt gedefinieerd als:
d

v = %(AL)

(A.3.)

Voor de effektieve reksnelheid vefE die gedefinieerd wordt a l s :

geldt dan:

%Ef
De

door

ons

type 26-3,

1

-

L

CE

(A.5. j

-+ cP

gebruikte Krachtopnemer (Eottinger Baldwin irleaatechnik,
kN
ka) heeft een veerstijfheid Cf van 0.74 G.

Voor de stijfheid van het proefstaafje geldt:

c

P

= -EA

(A.6. ì

I

Voor het proefstaafje geldt:

oiEi
A = 7 m m

4

10 N/mm

2

2

1 = 36 mm
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In figuur A.2. is grafisch het verband weergegeven tussen de
V

relatieve effektieve reksnelheid

(7
eff) en

de elasticiteitsmodulus E

van het proefstaafje.

Cf

Fig. A.2. Verband tussen elasticiteitsmodulus en de verhouding van de
effektiieve reksnelheid en de snelheid van de spindel.
Deze theoretische bepaling i s in goede o v e r e ~ n ~ t e ~ mmet
i ~ gde
geregistreerde effektieve reksnelheid. Bij een snelheid v van 10
sec
werd een v
bepaald van 4.2 see uit de geregistreerde A L - De Eeff
P
KI!
modulus van het staafje bedroeg 5.5. 7
. Daarmee zou v eff volgens
3-*7

SF.

bovenstaand model 4 . 1 sec moeten zijn.
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Appendix E De effektieve lenclte van het proefstaafje.
Het konstitutief gedrag van een materiaal geeft het verband tussen
de spanning (J en de rek E . Voor het bepalen van dit verband bij hek
komposietmateriaal registreren we de signalen van de verplaaksings- en
de krachtopnemer. De spanning in het middenstuk van het proefstaafje
wordt berekend door het krachtsignaal F te delen door het oppervlak A
in onbelaste toestand van de dwarsdoorsnede van het proefstaafje waar
dit een diameter d heeft (zie figuur B . i . ) .

Fig. B.1.

Het proefstaafje.

u = -F

(B.I.)

A

de rek
in het middenstuk van het staafje geldt met de aanname
dat de spanningsverdeling daas: homogeen is:

Voor

E

- -u

(0.2.)

m - E

waarin E de elasticiteitsmodulus van het materiaal is.
De lengteverandering Al die we meten is de verlenging van het
proefstaafje gemeten over de totale lengte L:

(B.3.)
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Definieer de effek-tieve proefstaaflengte lefE als volgt:
-

leff

Ai
E

(B.4.)

m

Met deze (te bepalen) lef f zijn we in staat om bij een gemeten &i de
rek Em in het middenstuk te bepalen.
Net behulp van een aantal eindige elementenmethode analyses met
het programmapakket MARC is de lengte leff berekend. In figuur B.2. is
de elementverdeling van het deel van het proefstaafje waarop de
analyse is uitgevoerd weergegeven. Aangenomen werd
dat de
spanningsverdeling homogeen was op een afstand van 3 mm van d e
afronding.

Fig. B.2.
De

inklemming

ter

De elementverdeling.
plaatse

van

de afrondingsstraal werd

geschematiseerd met behulp van gap-elementen. Deze elementen oefenen
in gesloten toestand een normaalkracht FN uit die loodrecht op het
oppervlak staat. Bovendien kan de wrijving in rekening gebracht
worden. Voor de wrijvingskracht geldt dat deze loodrecht op de
normaalkracht staat en dat:

waarin p de wrijvingscoëfficiënt is. Het linkeruiteinde van het deel
van het staafje in figuur B.2. wordt belast met een spanning B Z van 1
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N/rtim

2

.

Het materiaal van het proefstaafje werd in de berekeningen
2
lineair elastisch verondersteld met een modulus E = 5 kN/mm en een

dwarskontrakeiecoeffici~nt v = 0.3.

Het programmapakket berekend de verlenging Ald (zie figuur B.3.)
van het weergegeven deel van het proefstaafje. Voor de verlenging van
het hele staafje geldt:
(B.6.)

waarin de tweede term de verlenging is van het deel van het s t a a f j e
dat niet in de analyse is meegenomen in verband met de daar homogene
spanningsverdeling. Vergelijking B . 2 . levert de waarde van E ( h e t
m
programma vindt eenzelfde waarde). Substitutie van de Ald in (B.6.)
levert Al waarna met (i3.4.) de waarde van leff bepaald kon worden.
Resultaten.
In figuur B . 3 . zijn de gedeformeerde en de ongedeformeerde
struktuur
weergegeven.
De
verplaatsingen voldoen aan
de
Landvoorwaarden: ter plaatse van de z-as geen verplaatsing in radiale
richting en in 4e afrondingsstraal aiieen giijùen langs

.

Fig. B . 3 .

Biet oppervlak.

.

Gedeformeerde en ongedeformeerde struktuur.

In de figuren B.4. t/m B . 8 . zijn lijnen van konstante spanning voor de
diverse spanningscomponenten weergegeven. Deze resultaten zijn
afkomstig van een analyse waarbij zonder wrijving gerekend is.
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Fig. B . 4 .

Niveaulijnen van u 2 .
3 -9 154-2
4)

-e,ioe-z
-1,Dói-2

-6,0i5-2
-4,qó9

2

-u. q22-2

-2.96 2
-i .E30-2
2,626 3

i '304-2
2 355-2
'2 301-2
4,448-2
I

5.69":

6 540-2
1,581-2
20; E 623-2
I

i91

Fig. B.5.

Niveaulijnen van

CT r

.

1) 2.555-5
2) 1.545-2
Ij 3.0E9-2
4i 4,632-2
E. í10.-2
7 ,'i19-2

Fig B.6.

Niveaulijnen van
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a tan.

19i D,2;143
231 E.2q:ZG

Fig B.7.
wrijvingscoëfficient ( u )

Niveaulijnen van

leff(mm)

0.00

36.85

0.01

36.84

0.05

36.14

6.10

34.53

O. 15

35.60

0.20

35.69

u.25

36,5û

0.30

36.51

0.35

36.44

0.40

36.39

0.45

36 35

0.50

36.18

0.69

* I .

0.75

35.98

0.95

35.98

1 .o0

35.92

Tab. B.l

?E;

lef f

KZ

.

opmerking

?9

als funktie van de wrijvingsco~ffici~nt.

Opmerkingen:
1.

T

Er trad geen convergentie op.
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2. Bij een controle van de resultaten bleek dat een aantal
I V F I (B.5.) voldeden.
gapelementen niet aan de voorwaarde IF I
W
N
Uit

de

resultaten

blijkt

dat

de

aangenomen

homogene

spanningsverdeling op een afstand van 3 mm van de afronding juist was.
De figuren laten zien d a t de spanningsverdeling al homogeen i s op een
afstand van circa 1 mm. Op de plaats waar de diameter van hek staafje
groter
wordt
(het begin van de afronding) treedt een
spanningsconcentratie op: de aldaar optredende hoogste spanning ligt 8
%
boven
de
belasting.
Met
andere
woorden
de
spanningsconcentratiefactor van de afronding Is 1.08 .

De analyse is uitgevoerd met diverse wrijvingsco&ffici~nten.In
tabel B.1. zijn een aantal resultaten vermeld.
Ook werd de invloed van de lengte van het kopje bekeken. Voor deze

lengte 1
kan afgeleid worden (zie figuur B.1.):
kop
(B.6.)
de lengte 6, te variëren zal ook 1
veranderen. In tabel B.2.
k W
zijn enige resultaten weergegeven; alle analyses werden uitgevoerd met
een wrijvingscoëEfici%nt gelijk ään n u l .

Door

2.5

37.04

3.0

36.93

3.5

36.88

4.0

36.85

4.5

36.84

5.0

36.84

Tab. B.2. De invloed van lkop op leff.
De invloed van de afwijking van de nominale lengtemaat van het
kopje op leff is alleen van belang als de maat veel kleiner is dan de
nominale maat van 3.04 mm.
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Appendix C. Benaderingen met de midpointresel.
Bij het diskretiseren van de kontinue modellen voor het
visko-elastisch konstitutief gedrag wordt gebruik gemaakt van de
midpointregel. Deze regel luidt:

Daarbij is €“(E) de tweede afgeleide van f(x) in een tussenpunt E

:

(C.2.)

De regel wordt toegepast in vergelijking 5.36.:

-1-T

Waar in :

A =

(5.36.)
T=T

i

i

1
T2
Nln(Tl

(5.28.)

1
T

T

(i - 1)A
i = T1e
(i - 0 . 5 ) A

mi

= Tle

(5.29.)
(5.30.)
(C.3.)

kan voor het linkerlid van 5.36 geschreven worden:

(C.4.)

Plet behulp van de midpointregel volgt dan:
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5.27. t/m 5.29 kan dan voor het rechterlid

Gebruik makend van vgl
geschreven worden:

(C.6.)

De benadering daarbij i s toegestaan mits de restterm Er klein is.
Voor het bepalen van deze restterm bekijken we eerst de tweede
afgeleide f" (E):
-te-w
f(w) = e

(C.7.)
-W

-W

f'(w) = -e-te

(-te-w) = te-(te

f"(w)

- t)e -(te--" + w)

= ( t e-w

Terugsubstitutie van C.3. levert

waarin

c

= 0 volgen twee oplossingen:

al = 2.618

met E'(al) = 0.309

a

met f"(a2) = -0.161

en
2

= 0.382

(C.8.)

(C.9.)

(C.1 1 . )

&a=T

dZ"
da
(al_

w)

:

Onderzoek € " lal :

vit

f

Verder geldt:
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lim f " ( a 1 = 0
a&O

en
lim f"ía) = 0
aFiguur C.I. geeft een beeld van de tweede afgeleide.

-2t
Fig. C . I .

De tweede afgeleide.

R e t deze resultaten kunnen we voor de restterm Er afleiden:
5

íc. 12.1

= 0.01298

Bekijk
benadering.

nu

de

fout

Uit

de

in

de relaxatiemodulus ten gevolge van deze

vergelijkingen

respektievelijk:
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5.21.

en

5.31.

volgt

(C.1 4 . )

Daarmee kunnen we afleiden

:

( C . 15.)

zien nu met vgl 5 . 2 8 . dat de fout omgekeerd evenredig is met M2 en
T2
evenredig met ( l n ( ~ ) .) Bij een gegeven spektrum zal de fout dus

We

1

klein zijn mits het aantal intervallen N voldoende groot is.
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