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Samenvatting 

In deze scriptie is het de bedoeling een numeriek model op te stellen, dat het 

schadegedrag door afschuiving karakteriseert voor een met unidirectioneel 

glasvezel versterkt epoxyhars. Dit model wordt vervolgens geïmplementeerd in een 

eindige – elementenpakket, om de theorie aan de werkelijkheid te toetsen. 

 

Aan de hand van quasi – statische trekproeven op een [0°]8 en [90°]8 composiet 

worden de materiaaleigenschappen bepaald. Vervolgens worden er proeven 

uitgevoerd op [0°/90°]2s laminaten om te onderzoeken of het schadegedrag niet kan 

gekarakteriseerd worden via de modulus van Poisson.  

Tenslotte  worden zowel quasi – statische trekproeven als proeven met een 

cyclische belasting uitgevoerd op een [±45°]2s laminaat en quasi – statische 

trekproeven op een [10°]8 laminaat om het gedrag in afschuiving te observeren. 

 

Aan de hand van de verkregen gegevens wordt dan een schademodel opgesteld. 

Dit wordt ingevoerd in het numeriek pakket Samcef, waarna het wordt geverifieerd 

met de reeds uitgevoerde proeven. Als laatste test wordt gekeken of het gedrag in 

buiging van een [±45°]2s composiet kan worden voorspeld met het model. 

 

Trefwoorden : composieten, afschuivingsgedrag, numerieke modellering. 
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Hoofdstuk 1 : Doelstellingen 
 

Over het afschuivingsgedrag van composieten en de gevolgen hiervan op de 

sterkte-eigenschappen van het materiaal, is nog maar weinig geweten. 

In deze scriptie is het de bedoeling om een numeriek model op te stellen, dat het 

schadegedrag door afschuiving karakteriseert voor een met unidirectioneel 

glasvezel versterkt epoxyhars. Dit model wordt vervolgens geïmplementeerd in een 

eindige – elementenpakket,  om de theorie aan de werkelijkheid te toetsen. 

 

In eerste instantie worden de materiaaleigenschappen bepaald aan de hand van 

quasi – statische trekproeven op een [0°]8 en [90°]8 composiet. 

 

Vervolgens worden er proeven uitgevoerd op [0°/90°]2s laminaten. Er wordt immers 

meestal enkel gekeken naar de evolutie van de moduli van Young in de orthotrope 

richtingen om het schadegedrag te beschrijven [1]. In dit proefschrift wordt ook 

onderzocht of de modulus van Poisson hiervoor niet bruikbaar is. Daartoe worden 

deze proeven gebruikt. Er wordt zowel quasi – statisch als met cyclische belasting 

beproefd. Het doel van deze laatste is om te observeren hoe de modulus van 

Poisson evolueert in aanwezigheid van schade. 

 

Tenslotte  worden zowel quasi – statische trekproeven als proeven met een 

cyclische belasting uitgevoerd op een [±45°]2s laminaat en quasi – statische 

trekproeven op een [10°]8 laminaat om het gedrag in afschuiving te observeren. 

 

In het volgende hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van composieten in 

het algemeen en het gebruikte materiaal in het bijzonder. Vervolgens worden de 

opstelling en de gebruikte meetmethodes besproken in hoofdstuk 3. Daarna volgt er 

een hoofdstuk waarin een overzicht van de meest courante proeven, alsook de 

resultaten van de gebruikte beproevingsmethodes wordt gegeven. In hoofdstuk 5 

wordt vervolgens een schademodel opgesteld en getoetst aan de werkelijkheid door 

middel van numerieke simulaties. Tot slot worden nog mogelijkheden voor verder 

onderzoek vooropgesteld in hoofdstuk 6. 
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Hoofdstuk 2 : het beproefde materiaal 

2.1. Wat zijn composieten ? 

Algemeen worden composieten omschreven als materialen die bestaan uit twee of 

meer duidelijk te onderscheiden fasen. Doel hiervan is om de goede eigenschappen 

van bestaande materialen beter te benutten, terwijl gepoogd wordt om de slechte 

eigenschappen af te zwakken. Dit hoeven niet noodzakelijk sterkte – eigenschappen 

te zijn. Ook thermische of elektrische geleidbaarheid, massadichtheid, kleur… kan 

naar wens worden aangepast. 

Ook qua materialen is er geen beperking. Zowel metaal, keramiek als kunststof kan 

gebruikt worden [2]. 

 

Composieten zijn overigens geen materialen uit de 20ste eeuw. Reeds in de oudheid 

werd leem versterkt met stro of houten twijgen om betere hutten te bouwen. 

 

Een deelverzameling van deze materialengroep zijn de vezelversterkte kunststoffen.  

Als matrix1 worden kunststoffen gebruikt. Die kunnen heel bros zijn zoals 

bijvoorbeeld epoxy, of hebben een lage stijfheid zoals polyethyleen. Hun voordeel is 

echter hun lage massadichtheid. De vezels hebben als doel betere 

sterkte – eigenschappen te verkrijgen, vooral in de richting van de vezels. Dit leidt 

meestal tot een sterk anisotroop karakter van het materiaal. 

Aldus ontstaat een sterk materiaal met een lage dichtheid. 

 

fig. 2. 1 : Verschijningsvorm van de vezels 

Er zijn verscheidene vormen waarin de vezels gebruikt worden (zie fig. 2. 1). Er 

wordt steeds vertrokken van de gewone vezel (1). Die kan bijvoorbeeld verwerkt 

worden tot een unidirectioneel weefsel (2) of hij kan rechtstreeks gebruikt worden, 

bijvoorbeeld bij het wikkelen.  

                                                 
1 Het basismateriaal, dat de vezels omvat, wordt de matrix van het composiet genoemd. 
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De vezel kan ook in verkapte vorm worden gebruikt, rechtstreeks, of verwerkt tot 

een mat (3). 

Verder kunnen er complexe breisels en zelfs driedimensionale weefsels gebruikt 

worden (fig. 2. 2 a,b,c). Voor meer informatie over gebruikte materialen en hun 

eigenschappen, alsook de gebruiksvorm wordt er verwezen naar [2] en [3]. 

 

 

fig. 2. 2 : driedimensionale structuren [4] 

 

2.2. Het gebruikte materiaal 

Voor deze scriptie wordt een met glasvezel versterkte epoxy onderzocht. De 

glasvezels zijn verwerkt tot een unidirectioneel weefsel (zie fig. 2. 3). 

 

fig. 2. 3 : unidirectioneel glasvezelweefsel 

 

In een UD – weefsel liggen de vezels hoofdzakelijk in dezelfde richting. Hierdoor is 

het dus mogelijk om op de sterkte – eigenschappen in de verschillende richtingen in 

te spelen door verschillende stapelvolgordes te gebruiken. 
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Opmerking : composieten zijn door hun opbouw sterk anisotroop. De 

eigenschappen in de verschillende richtingen krijgen verschillende indices. Bij een 

UD laminaat is de 1 richting de vezelrichting, de 3 richting ligt volgens de dikte en de 

2 richting ligt zodanig dat e1,e2,e3 een rechtshandig assenstelsel vormen. Zie ook 

figuur 1 in appendix A. 

 

In deze scriptie worden volgende stapelvolgordes gebruikt :  

• [0°]8 

Dus acht lagen, allemaal volgens dezelfde oriëntatie, nl. 0°. Dit materiaal 

wordt gebruikt om de E11 en de ν12 te bepalen.  

• [90°]8 

Dit materiaal wordt gebruikt om de E22 en de ν21 te bepalen. Voor de 

proefstaven wordt vertrokken van een [0°]8 composiet, maar dan onder 90° 

verzaagd. 

• [0°/90°]2s 

Dit is de verkorte notatie van [0°/90°/0°/90°/90°/0°/90°/0°]. Het materiaal 

wordt gebruikt om de evolutie van νxy op te volgen, aangezien het [90°]8 

laminaat nogal bros breekt. Eén scheurtje is vaak al voldoende om het 

proefstuk te laten breken, zodat het moeilijk is om een evolutie van de 

modulus van Poisson waar te nemen in functie van de schade. Bij een 

[0°/90°]2s laminaat zitten er nog 0° lagen in die het materiaal bij elkaar 

houden. 

• [10°]8 

Dit is een [0°]8 laminaat dat onder 10° wordt verzaagd. Het wordt gebruikt 

om de afschuiving te karakteriseren. 

• [±45°]2s 

Dit is de verkorte schrijfwijze van [+45°/-45°/+45°/-45°/-45°/+45°/-45°/+45°]. 

Het wordt bekomen door een [0°/90°]2s laminaat onder 45° te verzagen. Het 

materiaal wordt gebruikt om afschuiving te karakteriseren. 
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2.3. Het productieproces 

De gebruikte fabricagemethode is vacuüm harsinjectie. De weefsels van 300 mm bij 

300 mm2 (zie fig. 2. 3) worden in de vereiste volgorde in de met lossingsmiddel 

behandelde mal gelegd. De mal wordt afgedicht en vervolgens vacuüm gezogen. 

Onder invloed van de onderdruk en met behulp van een pompje wordt dan de hars 

toegevoegd.  

Een overzicht van dit proces wordt gegeven in fig. 2. 4. 

 

fig. 2. 4 : de opstelling voor de harsinjectie 

 

1 is de vacuümpomp, 2 is het toevoerpompje en 3 is de mal met het harsreservoir 

erop. Om het hars zo vloeibaar mogelijk te houden, wordt er een 

verwarmingseenheid onder de mal geplaatst. 

  

Eens de mal volledig gevuld is en er geen luchtbellen meer in de slangen zitten, 

wordt het geheel in een oven aan een thermische cyclus onderworpen, zodat het 

hars kan uitharden. Vervolgens wordt de plaat zo voorzichtig mogelijk uit de mal 

gehaald om scheuren te vermijden. Het uiteindelijke resultaat is dan een 

composietplaat van ongeveer 3 mm dikte (zie fig. 2. 5). 

                                                 
2 Voor de afmetingen wordt mm gebruikt, voor de krachten N. Op die manier worden de 
spanningen automatisch in MPa bekomen. Dit werkt eenvoudiger dan N en m 
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fig. 2. 5 : een plaat en de onderkant van de mal 

 

Hierop wordt dan de geometrie van de proefstaven getekend, welke vervolgens met 

een diamantzaag worden uitgesneden. De proefstukken worden dan voorbereid 

voor de metingen (zie verder). 

Voor meer informatie over de verschillende productiemethoden, wordt nogmaals 

verwezen naar [3]. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het gebruikte 

procédé wordt naar het bestand ‘plaatprotocol.pdf‘ op de cd-rom in bijlage 

verwezen. 
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Hoofdstuk 3 : De proefopstelling 

3.1. De Instron trekbank 

Alle proeven voor dit proefschrift zijn uitgevoerd op een Instron trekbank. Hoewel de 

machine over verschillende loadcellen beschikt, wordt er steeds gewerkt met een 

loadcell van 100 kN. Bij de ophanging van de bovenste klauw wordt er voor gezorgd 

dat ze in twee richtingen (links – rechts en voor – achter) kan bewegen, dit om geen 

extra spanningscomponenten te induceren. 

De computer registreert de kracht in de loadcell en de verplaatsing van de onderste 

klauw. De trekbank wordt gestuurd volgens de verplaatsing van de onderste klauw. 

De snelheid wordt per proef manueel aangepast om een aanvaardbaar aantal 

metingen te hebben. 

 

3.2. Instrumentatie van de proefstukken 

Bij het gebruik van rekstrookjes, moet er met een aantal zaken rekening gehouden 

worden. 

Er dient op te worden gelet dat de proefstukken breed genoeg zijn, zodat de 

metingen niet beïnvloed worden door mogelijke delaminaties die aan de rand 

beginnen. 

  

Door de gevoeligheden van de rekstrookjes aan te passen in de verschillende 

richtingen, worden er betere resultaten verkregen. Met behulp van de 

laminatentheorie3 en de breuksterktes van het materiaal werden de 

corresponderende rekken berekend. Hoewel de juistheid van deze waarden op 

voorhand niet kan beoordeeld worden, aangezien er lineair gerekend wordt tot 

breuk,  geven ze toch een indicatie van de te verwachten rek. De calibratiefactoren 

worden met het oog op deze waarden gekozen. 

 

Rekstrookjes hebben enkele nadelen. 

Enerzijds wordt met rekstrookjes enkel de rek aan het oppervlak gemeten, zodat het 

niet duidelijk is wat er inwendig in het materiaal gebeurt. 

                                                 
3 dit wordt niet met de hand gedaan, maar met ‘Laminate Analysis Program’  
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Anderzijds is het niet mogelijk om tot breuk te blijven meten. Ofwel gaan de 

rekstrookjes in saturatie, ofwel is de vervorming van het proefstuk zo groot, dat het 

rekstrookje niet meer op het composiet blijft kleven. 

Voor de rekstrookjes worden er twee verschillende geometrieën gebruikt, afhankelijk 

of er schuifspanningen verwacht worden of niet. 

 

3.2.1. Twee rekstrookjes (fig. 3. 1) 
Deze opstelling wordt gebruikt wanneer er geen afschuiving verwacht wordt. Dit is 

het geval bij de beproeving van het [0°]8, het [90°]8 en het [0°/90°]2s laminaat. De 

rekstrookjes worden volgens en dwars op de vezelrichting gekleefd en bijgevolg 

worden rechtstreeks de rekken ε11 en ε22 gemeten. 

Voor de [0°]8 en de [0°/90°]2s komen de nummers van de rekstrookjes overeen met 

de rek (nr. 1 met ε11 enz.), bij de [90°]8 is het net omgekeerd. 

 

fig. 3. 1 : twee rekstrookjes 

 

3.2.2. Drie rekstrookjes (fig. 3. 2) 
Zoals verwacht, wordt deze opstelling gebruikt als er afschuiving optreedt. Dit is het 

geval bij de [10°]8 en de [±45°]2s composieten. Aangezien rek enkel aan het 

oppervlak wordt gemeten, is het belangrijk, zeker bij de [±45°]2s om te weten hoe de 

vezels aan het oppervlak lopen. 

 

fig. 3. 2: drie rekstrookjes 



Studie van het afschuivingsgedrag van composieten Ives De Baere 

 
9

Met rekstrookjes wordt enkel rek gemeten, geen afschuiving. Om toch de 

afschuiving te bepalen, is een derde rekstrookje noodzakelijk. 

Rekstrookje nr. 1 meet εxx, nr. 2 meet εyy en nr. 3 meet een rek onder een hoek α, 

die εαα genoteerd wordt. Voor de hoek α wordt meestal een gemakkelijke waarde 

genomen bijvoorbeeld + 45° zoals op fig. 3. 2. 

 

 

Beschouw nu een transformatie van het xy – assenstelsel naar een stelsel waarbij 

de x – as volgens rekstrookje 3 georiënteerd ligt. Met de formule, afgeleid in 

appendix A en θ = -α worden volgende formules bekomen :  

εαα = εxx cos²α + εyy sin²α + 2 εxy sinα cosα 
 

met α = 45° wordt dit dan [5]: 

2 εxy = γxy = 2 εαα - εxx - εyy 

 
Dit geeft  dus εxx, εyy en εxy . Met de transformatieformule worden nu de rekken in het 

hoofdassenstelsel bepaald. 

2 2
11

2 2
22

2 2
12

cos sin 2sin cos
sin cos 2sin cos

sin cos sin cos cos sin

xx

yy

xy

εε θ θ θ θ
ε θ θ θ θ ε

θ θ θ θ θ θε ε

   
    = −    
    − −    

 

Voor het [±45°]2s laminaat wordt dit heel eenvoudig : 

ε11 = 0,5 (εxx + εyy) + εxy 
ε22 = 0,5 (εxx + εyy) - εxy 

ε12 = 0,5(εyy - εxx)     of nog        γ12 = - εxx + εyy 
 

Voor de spanningen wordt verondersteld dat er in de testsectie geldt : σyy = σxy = 0 

en σxx  ≠ 0: 

 

σ11 = 0,5 σxx 
σ22 = 0,5 σxx 

σ12 = τ12 = 0,5 σxx 
 

Zowel de formule voor γ12 als voor τ12
4 wordt veel gebruikt in de literatuur [5 – 8]. 

 

                                                 
4 De formule τ12 = 0,5 σxx geldt voor θ = -45°, voor θ = 45° geldt : τ12 = - 0,5 σxx, maar het 
teken is van geen belang bij de schuifspanning. Ze verandert bij de [±45°]2s immers van 
teken naargelang de laag waarin ze optreedt. Er moet enkel worden rekening gehouden met 
het feit dat met een positieve schuifspanning een positieve glijding overeenstemt. Voor de 
hoofdspanningen speelt het teken van θ  geen rol door het kwadraat in de formule. 
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3.2.3. Digital speckle photography 
Dit is een optische, contactloze meetmethode. Hierdoor is het mogelijk om te blijven 

meten tot breuk. Het principe is het volgende (zie fig. 3. 3): 

 

fig. 3. 3 : de opstelling voor digital speckle photography [9] 

Met een laser wordt op het proefstuk een speckle (een gespikkeld patroon) 

aangebracht. Het proefstuk wordt eerst ontvet en daarna ingespoten met een 

speciale coating, dit om een intenser specklepatroon te bekomen. 

 

Om een divergente bundel te verkrijgen en bovendien diffractiepatronen als gevolg 

van stofdeeltjes op de lens te verwijderen, wordt een space filter gebruikt. Dit is 

eigenlijk een plaatje met een heel kleine opening (diameter 8 µm) waardoor het 

typisch diffractiepatroon ontstaat. De centrale vlek is dan zuiver van ‘fouten’. 

Op de figuur staat een CCD chip en een lens, dit is gewoon een digitale camera.  

Hoewel niet noodzakelijk, maar toch aan te raden omwille van de hogere 

nauwkeurigheid, kan nog een extra lens toegevoegd worden om een groter beeld te 

verkrijgen.  

 

Oorspronkelijk werd een film eenmaal belicht, vervolgens werd de verplaatsing of 

vervorming gerealiseerd en daarna werd dezelfde film nogmaals belicht. Uit het 

aldus ontstane interferentiepatroon worden dan de verplaatsingen afgeleid [10]. 

Tegenwoordig wordt een digitale camera gebruikt en worden foto’s of zelfs een 

videofragment gemaakt. Achteraf wordt dan een framegrabber gebruikt en wordt op 

digitale wijze de correlatie gezocht. Vandaar de naam Digital Speckle Photography. 

Ook de verplaatsingsvelden worden met de computer berekend. 
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Uit het verplaatsingsveld wordt dan op klassieke wijze de rek berekend [11]:  

1
2

ji k k
ij

j i i j

uu u u
x x x x

ε
 ∂∂ ∂ ∂

= + +  ∂ ∂ ∂ ∂ 
 

Hierin wordt meestal de kwadratische term weggelaten (lineaire theorie, kleine 

verplaatsingen, zie [3] en [11]). 

 

Er moet ook nog een absoluut vast punt voorzien worden, zodat alle verplaatsingen 

ten opzichte van dit punt kunnen gerelateerd worden. Bovendien kunnen zo starre 

verplaatsingen, bijvoorbeeld te wijten aan een trilling van de camera, gedetecteerd 

worden. Het vaste punt zal dan namelijk meebewegen. Een merkpunt op de 

trekbank is af te raden, aangezien de trekbank tijdens de proef zal trillen. Voor deze 

scriptie wordt een gepunt ijzerstaafje op een statief, los van de trekbank, gebruikt. 

Het puntje van het staafje staat in hetzelfde vlak als de zijde van het proefstuk die 

gefotografeerd wordt. 

 

In fig. 3. 4 wordt de bestaande opstelling van de laser en de space filter getoond. 

Het geheel is gemonteerd op de houder van de laser, zodat een draagbaar geheel 

ontstaat. Eens de positie van de filter nauwkeurig is ingesteld met behulp van het 

optische tafeltje, kan het geheel vastgeschroefd worden, zodat het nadien niet meer 

moet afgesteld worden. De gehele opstelling kan nu zonder problemen verplaatst 

worden.  De afmetingen bedragen ongeveer 60 cm x 20 cm x 20 cm. Door gebruik 

te maken van een in de hoogte regelbare tafel (zichtbaar onderaan de foto) kan het 

specklepatroon steeds op de juiste plaats bekomen worden. 

 

 

 

fig. 3. 4 : laser en space  filter 
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In fig. 3. 5 wordt de camera samen met de lens getoond. De lens wordt zodanig 

ingesteld dat het beeld op de CCD chip net de zone is waar de verplaatsingen 

bepaald moeten worden. Hiervoor moet ook de staander met de camera op de juiste 

afstand van het proefstuk geplaatst worden. 

Voor de proeven van deze scriptie worden lens en camera zo afgesteld dat een 

zone van ongeveer 30 mm x 30 mm op de CCD chip zichtbaar is, zodat net de 

volledige breedte van het proefstuk kan gefotografeerd worden. 

 

 

fig. 3. 5 : CCD camera en lens 

 

Tot slot wordt een speckle foto zoals die bekomen wordt, samen met de verwerking 

ervan, weergegeven. 

Merk op dat het vast referentiepunt op de foto nauwelijks zichtbaar is. Toch is dit 

voldoende voor de computer om eventuele starre verplaatsingen te elimineren. 

 

 

Speckle foto 

 

Verwerkte foto 
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De verwerkte foto is er een van de aanvangsfase van een trekproef op het [±45°]2s 

laminaat. Onder de pijltjes staat de waarde van de verschuiving in aantal pixel 

uitgedrukt. Vermits de resolutie bekend is (algemeen X aantal mega pixel voor een 

gekende oppervlakte van de CCD – chip) kan dit worden omgerekend naar 

S. I. eenheden. 

 

Voor het uittesten van het systeem, zijn een aantal foto’s genomen, telkens op een 

vooraf gekozen verplaatsing van de trekbank, bijvoorbeeld om de 0,25 mm. Om 

echt bruikbare gegevens te hebben, is dat geen goede werkwijze. Om gegevens in 

functie van de tijd te bekomen, moet dan de verplaatsingsnelheid in rekening 

worden gebracht. Voor hoge krachten zal de trekbank uiteraard ook vervormen en 

deze vervorming wordt dan aan het proefstuk toegerekend, aangezien de referentie 

van de foto’s de verplaatsing van de trekbank is en die zorgt voor een constante 

verplaatsingssnelheid van de dwarsbalk, ongeacht haar eigen vervorming. 

 

Om een van de trekbank onafhankelijke tijdsas te verkrijgen, moet de camera 

gestuurd worden. Met een bepaalde frequentie moeten foto’s genomen worden en 

aan de hand van die frequentie kan dan de tijdsas bepaald worden. 

Als sturing kan bijvoorbeeld een blokgolf genomen worden, waarbij de camera dan 

fotografeert op elke stijgende of dalende flank. 

 

De keuze van de frequentie mag ook niet onbezonnen gebeuren. Is deze te hoog, 

dan bestaat de mogelijkheid dat er onvoldoende vervorming is opgetreden voor het 

computeralgoritme om de verplaatsing van de pixels te detecteren. Is ze te laag, 

dan is een verlies aan informatie het gevolg. 

 

Het ligt voor de hand dat de keuze van de frequentie heel nauw samenhangt met de 

keuze van de vervormingssnelheid. In dit opzicht geven vermoeiingsproeven 

moeilijkheden. De vervormingssnelheid is hier vaak vrij hoog.5 Het is bijgevolg 

praktisch onmogelijk om alle foto’s van een cyclus te nemen. De sluitertijd van de 

camera zou immers dermate klein zijn dat er onvoldoende belichting is. 

                                                 
5 Bijvoorbeeld een trekproef met een lengtevariatie van 5 mm aan 1 Hz. Dit is een totale 
verplaatsing van 10 mm per cyclus, dus dit geeft een snelheid van 10 mm/s of 600 mm/min 



Studie van het afschuivingsgedrag van composieten Ives De Baere 

 
14

Om dit op te lossen, kan de frequentie lichtjes groter dan de vermoeiingsfrequentie 

gekozen worden. Op die manier wordt in elke cyclus slechts één foto genomen, 

maar wanneer enkel de foto’s bekeken worden, lijkt het alsof alle foto’s uit één en 

dezelfde cyclus afkomstig zijn. Dit  wordt in fig. 3. 6 geïllustreerd. De cycli worden 

weergegeven door de sinus, de tijdstippen waarop wordt gefotografeerd, door de 

bolletjes. 
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fig. 3. 6 : illustratie van de keuze van de samplefrequentie bij vermoeiingsproeven 

 

Merk op dat er dan wel wordt aangenomen dat er geen schadegroei optreedt in de 

cycli gedurende dewelke er gefotografeerd wordt. Vermits het meestal slechts om 

een tiental cycli gaat en een proefstuk in een vermoeiingsproef vaak enkele 

tienduizenden cycli ondergaat, is deze veronderstelling zeker te verdedigen. 

 

De voorlopige resultaten geven reeds een indicatie van de bruikbaarheid van de 

methode. Toch zal nog enig onderzoek noodzakelijk zijn in verband met de sturing 

van de camera, de resolutie van de gemaakte opnames en de verwerking ervan, wil 

deze optische meetmethode een aanvaardbaar alternatief vormen voor de metingen 

met rekstrookjes. 

 

Deze methode is ontwikkeld in samenwerking met : 

Prof. dr. ir. Venseslav Sainov 

Ir. Assen Shulev 

Central Laboratory of Optical Storage and Processing of Information. 

Bulgarian Academy of Sciences, Sofia 

http://www.optics.bas.bg
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Hoofdstuk 4 : Beproevingen en beproevingsmethodes 

4.1. Bepaling van de mechanische eigenschappen 

Dit wordt gedaan aan de hand van een trekproef. Het proefstuk wordt op een 

trekbank onder trek belast waarbij kracht en verplaatsing worden geregistreerd. 

Met deze proef kan een heel scala aan gegevens bekomen worden. Voor een 

beschrijving van deze proef, zie [5]. 

De proef kan zowel quasi – statisch als cyclisch uitgevoerd worden. 

Quasi – statisch betekent dat de last langzaam wordt opgevoerd tot het composiet 

volledig breekt. 

Cyclisch betekent dat een cyclische belasting wordt opgelegd. Eens een vooraf 

ingestelde last bereikt is, wordt de last terug afgebouwd tot een lagere waarde. Het 

nut van deze belastingsvorm is nagaan hoe bepaalde parameters beïnvloed worden 

door de aanwezigheid van schade uit de voorgaande cyclus. 

 

Opmerking : de gegevens van deze proeven staan op twee verschillende 

tijdsbasissen. Een is van de Instron trekbank, de andere is van de rekstrookjes (zie 

appendix C). Voor de werkwijze om beide datareeksen naar een 

gemeenschappelijke tijdsas te interpoleren, wordt er verwezen naar appendix D.  

Waar mogelijk wordt er een spanning – rek diagram gegeven. In het andere geval 

worden de curven in functie van de tijd gegeven. 

 

Er zijn ook proefstukken naar Vrije Universiteit  Brussel (VUB) gestuurd om de 

materiaaleigenschappen te bepalen. Zij gebruiken een trillingsproef om de 

gegevens te bekomen (zie [3]). Deze waarden hebben een hogere nauwkeurigheid 

dan de waarden hieronder bekomen, vandaar dat de bekomen waarden telkens met 

die van de VUB worden vergeleken. Merk wel op dat het eigen is aan composieten 

dat de treksterktes een grotere spreiding vertonen dan de elastische 

eigenschappen. 
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4.1.1. [0°]8 composiet 
Voor deze proef worden er twee proefstukken beproefd : IA3 en IA5, enkel 

quasi – statisch en aan beiden wordt er een vervormingssnelheid van 2 mm/min 

opgelegd. Voor de numerieke gegevens wordt verwezen naar de Excel bestanden 

in de map ‘statische karakterisatie’ op de cd-rom in bijlage.  

IA3

y = 42372x - 2.2769
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fig. 4. 1 : σ11 in functie van ε11 voor het proefstuk IA3 
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fig. 4. 2 : σ11 en ε11 in functie van de tijd voor het proefstuk IA5 
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Uit deze grafieken kan in eerste instantie de trekspanning en de corresponderende 

breukrek bepaald worden. Dit geeft volgende waarden :  

Voor IA3 : Xt =  939 MPa bij ε11 = 0,025. 

Voor IA5 : Xt = 863 MPa bij ε11 >0,015. 

Bij IA5 is het rekstrookje voortijdig losgeschoten, zodat geen exacte waarde kan 

bepaald worden. Daarom wordt er ook geen spanning – rek diagram gegeven. 

 

Bovendien kan ook de waarde van de elasticiteitsmodulus E11 worden bepaald. 

Zowel de spanning als de rek gedragen zich aanvankelijk lineair (zie fig. 4. 1 en fig. 

4. 2), dus is het aanvaardbaar om de best passende rechte te gebruiken, hier met 

Excel bepaald. In het ideale geval geldt :  

σ11 = A.t 

ε11 = B.t 

Door te delen, wordt de tijd geëlimineerd :  

11
11

11

AE
B

σ
ε

= =  

Hier is er echter een kleine fout, de rechten gaan immers niet door de oorsprong. 

Toch wordt op analoge wijze, met voldoende nauwkeurigheid, de 

elasticiteitsmodulus verkregen :  

Voor IA3 : E11 = 43 677 MPa. 

Voor IA5 : E11 = 43 563 MPa. 

Uit de gegevens van de VUB volgt :  

E11 = 38 900 MPa 

De elasticiteitsmodulus kan ook bepaald worden aan de hand van het 

spanning – rek diagram. Het is immers de richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan 

deze curve.  

Dit geeft, voor IA3 : 

E11 = 42 372 MPa. 

Deze waarde ligt dichter bij de waarde van de VUB, maar er dient opgemerkt te 

worden dat alle hierboven verkregen waarden afhangen van het interval waar Excel 

de best passende rechte tekent. 
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Zoals reeds vroeger vermeld ( zie paragraaf 3. 2. 1.) wordt ook de rek ε22 

geregistreerd.  Dit geeft volgend resultaat :  
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fig. 4. 3 : rekken in functie van de tijd voor het proefstuk IA3 
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fig. 4. 4 : rekken in functie van de tijd voor het proefstuk IA5 
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Samen met de rek ε11 kan hieruit de ν12 bepaald worden, evenals haar evolutie in de 

tijd. Er geldt immers : 

22
12

11

ευ
ε

= −  

Merk op (fig. 4. 3 en fig. 4. 4) dat de rek ε22 ook een vrij lineair verloop heeft. Dit 

heeft enerzijds tot gevolg dat de ν12 weinig zal variëren (zie paragraaf 4.1.3, fig. 4. 9) 

en anderzijds dat de lineaire berekening voor de calibratiefactoren van de 

rekstrookjes vrij goed opgaat (zie paragraaf 3. 2). 

Volgende waarden worden verkregen : 

Voor IA3 : ν12 = 0,259  

Voor IA5 : ν12 =0,245 

Uit de gegevens van de VUB volgt :  

ν12 = 0,258 

Tot slot worden er nog drie schadefoto’s van IA3 gegeven 

 
foto 1 

 
foto 2 

 
foto 3 

Op foto 1 zijn reeds een aantal breuklijnen zichtbaar. De levensduur is echter nog 

lang niet bereikt. Op foto 2 is de start van een delaminatie te zien, maar nog steeds 

is de breuksterkte niet bereikt. Foto 3 tenslotte geeft het gebroken proefstuk weer. 

Bemerk het verschil in breukgedrag met bijvoorbeeld staal. 
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4.1.2. [90°]8 composiet 
Voor deze proef worden er twee proefstukken beproefd, namelijk IB2 en IB6 en 

enkel quasi – statisch. Aan IB2 wordt een vervormingssnelheid van 1 mm/min 

opgelegd, aan IB6 een van 0,5 mm/min. 

Voor de numerieke gegevens wordt nogmaals verwezen naar de Excel bestanden in 

de map ‘statische karakterisatie’ op de cd-rom in bijlage.  
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fig. 4. 5 : σ22 in functie van ε22 voor het proefstuk IB2 
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fig. 4. 6 : σ22 in functie van ε22 voor het proefstuk IB6 
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Voor de treksterktes en corresponderende breukrekken worden volgende waarden 

gevonden : 

Voor IB2 : Yt = 35,4 MPa bij ε22 = 0,0025 

Voor IB6 : Yt = 37,7 MPa bij ε22 = 0,0026 

 

Analoog aan de redenering gevolgd in 4.1.1, worden ook hier de elasticiteitsmoduli 

berekend uitgaande van de richtingscoëfficiënten van de best passende lineaire fit 

aan de curven in functie van de tijd. Dit geeft dan volgende waarden : 

Voor IB2 : E22 = 13 279 MPa. 

Voor IB6 : E22 = 15 653 MPa. 

Uit de gegevens van VUB volgt : 

E2 = 13 300 MPa. 

De richtingscoëfficiënt aan de spanning – rek curve geeft volgende waarden : 

Voor IB2 : E22 = 14 183 MPa. 

Voor IB6 : E22 = 14 697 MPa. 

 

Analoog aan voorgaande paragraaf wordt ook hier zowel ε11 als ε22 bepaald (fig. 4. 5 

en fig. 4. 6). Hieruit kan dan de ν21 berekend worden aan de hand van volgende 

formule : 

11
21

22

ε
υ

ε
= −  

Bemerk opnieuw dat de rekken zich lineair gedragen, met dezelfde conclusies als in 

paragraaf 4.1.1 tot gevolg. Volgende waarden worden verkregen : 

Voor IB2 : ν21 = 0,0984 

Voor IB6 : ν21 = 0,124 

De VUB heeft geen waarde gegeven, maar deze kan berekend worden met 

volgende formule [3]: 

ij ji

i jE E
ν ν

=  

Dit geeft dan :  

ν21 = 0,0882 

Merk dus op dat IB6 qua waarde niet in de lijn ligt van de overige metingen. 
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fig. 4. 7 : rekken in functie van de tijd voor het proefstuk IB2 (v = 1 mm/min) 
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fig. 4. 8 : rekken in functie van de tijd voor het proefstuk IB6 (v = 0,5 mm/min) 
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Tot slot worden er nog twee schadefoto’s gegeven van IB2. 

 

 
foto1 

 
foto 2 

 

Op foto 1 is het begin van de trekproef te zien, foto 2 is het einde van de trekproef. 

Zoals op foto 2 te zien is, is er nagenoeg geen schade aan het laminaat. De eerste 

scheur die ontstaat, zal meteen het proefstuk laten breken. 
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4.1.3. Besluiten van [0°]8 en [90°]8 
De juistheid van de twee bovenstaande proeven kan geverifieerd worden aan de 

hand van volgende betrekkingen [3] 

ij ji

i jE E
ν ν

=  

en 

i
ij

j

E
E

ν <  

Voor de eerste betrekking wordt dit, met 12

11E
ν

 voor het [0°]8 laminaat en 21

22E
ν

 voor 

het [90°]8 laminaat : 

Voor IA3 : 6,199 x 10-6 

Voor IA5 : 5,847 x 10-6 

Voor IB2 : 6,582 x 10-6 

Voor IB6 : 7,488 x 10-6 

In theorie moeten de waarden voor IA3 en IA5 gelijk zijn aan elkaar en aan de 

waarden van IB2 en IB6, die overigens ook dezelfde zouden moeten zijn. 

Hieruit blijkt nogmaals dat IB6 niet in overeenstemming is met de overige metingen. 

Voor de tweede betrekking zijn er negen combinaties mogelijk. Er wordt enkel 

gekeken naar combinaties van metingen enerzijds, en de meting van de VUB 

anderzijds. 

Voor IA3 samen met IB2 : 0,259 < 1,652 en 0,0984 < 0,605 

Voor IA3 samen met IB6 : 0,259 < 1,593 en 0,124 < 0,628 

Voor IA5 samen met IB2 : 0,242 < 1,676 en 0,0984 < 0,597 

Voor IA5 samen met IB6 :0,242 < 1,616 en 0,124 < 0,619  

Voor de meting van de VUB : 0,258 < 1,71 en 0,0882 <0,585 

 

Alle metingen voldoen dus aan het tweede criterium. Voor de berekening van de 

bovenstaande waarden, wordt er verwezen naar de numeriek gegevens. 
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Hierna wordt nog overzicht (tabel 4. 1) gegeven van de verkregen waarden en een 

grafiek (fig. 4. 9) met de evolutie van alle moduli van Poisson. 

oorsprong E11  

MPa 

E22  

MPa 

Xt  

MPa 
ε11

ult Yt  

MPa 
ε22

ult ν12 ν21 

VUB 38 900 13 300     0,258 0,0882

IA3 tijd 

IA3 σ11-ε11 

43 677 

42 372 

 939 0,025   0,259  

IA5 tijd 43 563  863 >0,015   0,245  

IB2 tijd 

IB2 σ22-ε22 

 13 279 

14 183 

  35,4 0,0025  0,0984

IB6 tijd 

IB6 σ22-ε22 

 15 653 

14 697 

  37,7 0,0026  0,124 

tabel 4. 1 materiaaleigenschappen 
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fig. 4. 9 : de moduli van Poisson voor de verschillende proefstaven  
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4.1.4. [0°/90°]2s composiet 

4.1.4.1. Quasi – statische beproeving 

Deze proef wordt gebruikt om de degradatie van de Poisson coëfficiënt νxy beter te 

bekijken. De reden van deze beproeving is reeds gegeven in hoofdstuk 2 

paragraaf 2. 2 . 

Voor deze proef worden twee proefstukken IF4 en IF6 belast met een 

vervormingssnelheid van 1 mm/min, om te zien of er inderdaad niet – lineair gedrag 

merkbaar is. Voor de numerieke gegevens wordt verwezen naar de map 

‘quasistatisch’ in de map ‘0°90°metingen’ op de cd-rom in bijlage. Dit geeft volgend 

resultaat : 
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fig. 4. 10 : σxx in functie van εxx voor het proefstuk IF4 
vroegtijdig gestopt door saturatie van een rekstrookje 
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fig. 4. 11 : σxx in functie van εxx voor het proefstuk IF6 
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Bemerk een sterk niet – lineair gedrag en bijgevolg een duidelijke daling van de Exx. 

Voor een onbeschadigd laminaat geldt :  

Voor IF4 : Exx = 27 556 MPa 

Voor IF6 = Exx = 30 918 MPa 

Uit de gegevens van de VUB volgt : 

Exx= 31 100 MPa 

 

Samen met εxx wordt ook εyy geregistreerd. Dit geeft volgende curven : 

IF4

-0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0 100 200 300 400 500 600

tijd (s)

rek

rek xx rek yy

fig. 4. 12 : rekken in functie van de tijd voor het proefstuk IF4 
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fig. 4. 13 : rekken in functie van de tijd voor het proefstuk IF6 
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Merk in fig. 4. 12 de vroegtijdige saturatie op van εxx. Bij nadere controle bleek dat 

het rekstrookje aan een te gevoelig kanaal was bevestigd. Vandaar ook de beperkte 

spanning – rek grafiek in fig. 4. 10. 

Bemerk ook het niet – lineaire gedrag van εyy. Dit zal zich veel sterker uiten in de 

grafiek van νxy (zie fig. 4. 14) 

 

De modulus van Poisson voldoet aan volgende vergelijking :  

yy
xy

xx

ε
υ

ε
= −  

Dit geeft volgend resultaat : 
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fig. 4. 14 : modulus van Poisson voor de [0°/90°]2s proefstaven 

Het eerste stuk van de curve komt overeen met het versnellen van de trekbank, en 

is daardoor niet bruikbaar.  Als waarde voor een niet beschadigd proefstuk wordt 

dan gevonden :  

Voor IF4 : νxy = 0,141 

Voor IF6 : νxy = 0,152 

Uit de gegevens van de VUB volgt : 

νxy = 0,162 
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Tot slot worden er nog enkele schadefoto’s gegeven. 

 
foto 1 

 
foto 2 

 
foto 3 

 
foto 4 

 
foto 5 

Bemerk het ontstaan van horizontale breuklijntjes bij de overgang van de eerste 

naar de tweede foto. Bij foto 3 is reeds een delaminatie aan de rand zichtbaar, die 

verder uitgroeit zoals zichtbaar is op foto 4. Zoals duidelijk blijkt op foto 5 is een 

scheur duidelijk niet voldoende om het laminaat te breken. De invloed van de 

0° lagen is dus zeker niet verwaarloosbaar. Er is een duidelijk verschil merkbaar met 

de [90°]8 laminaten (zie schadefoto’s IB2 pagina 23) 
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4.1.4.2. Cyclische beproeving 

Het doel van deze proef is na te gaan of de modulus van Poisson νxy geschikt is om 

de schade op te volgen. Het proefstuk IF3 wordt hiervoor cyclisch belast, aan een 

snelheid van 2 mm/min. Er is voor een hogere snelheid gekozen dan bij de 

quasi – statische proef is gebruikt om er voor te zorgen dat er genoeg cycli konden 

doorlopen worden. De Instron trekbank kan immers slechts een vast aantal 

meetwaarden bijhouden. Voor de numerieke gegevens wordt verwezen naar de 

map ‘cyclisch’ in de map ‘0°90°metingen’ op de cd-rom in bijlage. 

 

De opgelegde maxima en minima bedragen (in kN): 

 

0 → 20 → 1 → 20 

1 → 25 → 1 → 35 

1 → 35 → 1 → 42 

1 → 45 → 1 → 48 

1 → 52,5 (breuk) 

 

Om het effect van een cyclus te onderzoeken, zouden de minima steeds 0 N 

moeten bedragen, zodat men bij de volgende belasting opnieuw met een elastische 

rek van nul percent kan beginnen. Op die manier zou bijvoorbeeld ook de 

degradatie van de modulus van Young Exx kunnen opgevolgd worden. Indien de 

machine, die verplaatsingsgestuurd werkt, echter een overshoot vertoont en 

bijgevolg overgaat naar een drukbelasting, zou de voorspanning verloren gaan, met 

een vrij grote slip in de klauwen tot gevolg.  
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Het inklemmen van een proefstuk bij de Instron trekbank steunt immers op 

wigwerking van de klauwen, zie fig. 4. 15. Hoe dieper de klauwen in de wig 

getrokken worden, hoe hoger de spankracht. Als de trekkracht wegvalt, valt ook de 

spankracht praktisch op nul. 

 

 

fig. 4. 15 : detailopname van de klauw van de Instron trekbank 

 

Door de minima op 1 kN te houden, blijft de voorspanning behouden. Nadeel is dat 

nu slechts een benadering van Exx kan worden genomen, aangezien deze per 

definitie de richtingscoëfficiënt van de raaklijn is aan de spanning – rek curve in het 

punt waar de elastische rek en de bijhorende spanning nul zijn. 

Ook een eventuele permanente rek kan niet exact becijferd worden, aangezien ook 

hiervoor de spanning nul moet zijn. 
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Voor de rek wordt volgende grafiek bekomen : 

IF3

-0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0 500 1000 1500 2000
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fig. 4. 16 : rekken in functie van de tijd voor het proefstuk IF3 

 

Merk op dat εyy na een aantal cycli op het einde van de cyclus lichtjes positief wordt. 

De oorzaak van dit fenomeen ligt hoogst waarschijnlijk in de 90° lagen, aangezien 

de breuksterkte van deze lagen veel lager ligt dan die van de 0° lagen. Een 

mogelijkheid is dat de breuklijnen een herverdeling van de thermische spanningen, 

die eigen zijn aan het gebruikte productieproces, toelaten. 

Een andere mogelijkheid is het schademechanisme van de epoxy – matrix. Door de 

schade zal de brosse epoxy verbrokkelen en als deze partikels een andere positie 

innemen dan voordien, dan zal dit steeds meer plaats in nemen. Bijgevolg zal het 

laminaat op het einde van de ontlasting breder zijn dan bij een onbeschadigd 

proefstuk, wat neerkomt op een rek in de breedterichting.  Dit verschijnsel treedt pas 

op bij hogere belastingen, aangezien er dan pas voldoende schade is. Eventueel is 

het een combinatie van beide effecten. 

 

In de grafiek van de modulus van Poisson zal dit verschijnsel zich uiten in een 

negatieve waarde. 
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Voor de modulus van Poisson wordt  het volgende verkregen : 
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fig. 4. 17 : νxy in functie van de tijd voor het proefstuk IF3 

 

Als gevolg van het verschil in treksnelheden tussen de cyclische beproeving en de 

statische, kunnen beide grafieken niet rechtstreeks met elkaar vergeleken worden. 

De verwachting is echter dat in het geval van gelijke treksnelheden, de maxima van 

de cyclische grafiek op de curve van de statische grafiek zullen liggen, zodat aan de 

hand van de statische curve, de resterende levensduur van het laminaat kan 

voorspeld worden. Bij gebrek aan meetgegevens kan hierover echter geen 

definitieve uitspraak gedaan worden, er bestaat enkel een vermoeden. 

Bovendien is het tijdsafhankelijk karakter van de grafieken niet echt praktisch. De 

mogelijke invloed van de treksnelheid zou er voor zorgen dat er per belastingsgeval 

een nieuwe statische curve moet bepaald worden. Om hieraan te verhelpen, wordt 

de modulus van Poison uitgezet in functie van de opgelegde εxx. De bekomen 

grafiek wordt dan vergeleken met de grafieken, bekomen uit de statische proeven.   
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fig. 4. 18 : vergelijken van de verschillende grafieken van νxy 

 

De lussen zijn duidelijk zichtbaar.  Merk op dat de omhullende van de  curve van de 

cyclische proef praktisch samenvalt met de grafieken van de statische proeven, op 

een kleine spreiding na.  De waarde van de νxy blijft voor een gegeven schade ook 

nagenoeg constant en gelijk aan zijn waarde op het ogenblik dat de spanning 

overgaat van stijgen naar dalen, en dit zolang εxx boven 0,0075 blijft.  

Bijgevolg is de modulus van Poisson in  gebied εxx > 0,0075 zeker bruikbaar als 

parameter om de schade te karakteriseren. Eens de modulus van Poison bepaald 

is,  is het voldoende om te kijken met welke rek deze waarde correspondeert op de 

statische curve en kan er bepaald worden hoeveel reserve er nog rest tot de 

breukrek. Gezien het licht stijgende karakter van νxy in het gedeelte van de lus waar 

de spanning toeneemt, zal het reserve eerder aan de pessimistische en dus veilige 

kant liggen.  
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4.2. Bepaling van het gedrag in afschuiving 

In wat nu volgt, wordt een korte beschrijving gegeven van enkele van de 

beschikbare methoden om het gedrag in afschuiving te observeren. Eventuele voor- 

en nadelen ten opzichte van andere werkwijzen worden aangehaald. Bij de 

gebruikte beproevingen worden ook  de metingen gegeven. 

4.2.1. Iosipescu en Asymmetrical Four Point Bending (AFPB) 
methode 

Bij deze test worden er 2 of 4 V-vormige kerven aangebracht in het balkvormig 

proefstuk. Bedoeling van deze proeven is dat de sectie tussen de kerven het in 

afschuiving begeeft. 

In het algemeen wordt een 0° setup gebruikt, terwijl de rekstrookjes in de rosette 

opstelling gekleefd worden. Voor de opstelling zie fig. 4. 19. 

 

 

fig. 4. 19 : de Iosipescu opstelling, met twee kerven [12] 
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Er is echter gebleken dat behalve schuifspanningen, er ook niet uniforme 

normaalspanningen ontstaan in de sectie, evenals spanningsconcentraties in de 

kerftip. Bovendien kunnen er ook te grote spanningen aan de inklemming ontstaan. 

Tot slot is deze proef ook moeilijk te modelleren in eindige elementen. Desondanks 

is deze test heel goed voor het bepalen van afschuivingskarakteristieken en is hij in 

1993 in de ASTM normen opgenomen (ASTM D 5379 – 93) [12] Voor een opname 

van de schade, zie fig. 4. 20. 

 

fig. 4. 20 : schade bij Iosipescu [12] 

 

Wegens de beschreven gebreken is deze methode niet gebruikt voor deze scriptie. 

4.2.2. Rail Shear Test 
Afhankelijk van de aard van de bevestiging maakt men volgend onderscheid. 

4.2.2.1. Two rail shear test 

Het proefstuk wordt in trek belast tot breuk. Om de glijmodulus te bepalen, volstaat 

een rekstrookje dat in het centrum van het proefstuk gekleefd wordt, onder 45° met 

de lengte – as [5]. Voor de berekeningswijze wordt verwezen naar [5] of [13]. 
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fig. 4. 21 : Two rail shear test [13] 

4.2.2.2. Three rail shear test 

Het proefstuk wordt normaal in druk belast (zoals op de fig. 4. 22) maar trek is 

eveneens mogelijk. Het onderste stuk moet in dit geval ook aan de trekbank 

bevestigd worden. Ook hier geldt dat, als de glijmodulus bepaald moet worden, er 

enkel rekstrookjes in het centrum van de testsectie, onder 45° moeten worden 

bevestigd [5]. 

Voor de berekeningswijze wordt opnieuw naar [5] of [13] verwezen. 

 

fig. 4. 22 : Three rail shear test [13] 
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In beide gevallen zijn er moeilijkheden met de bevestiging van het composiet. De 

kracht moet immers door wrijving overgebracht worden, zodat voor een voldoend 

hoge wrijvingcoëfficiënt moet worden gezorgd. Hiervoor wordt meestal een extra 

plaat tussen het composiet en de klauw geplaatst, om de coëfficiënt kunstmatig te 

verhogen. Verder moeten er ook gaten in het composiet geboord worden, wat niet 

triviaal is. Enerzijds zorgt glasvezel voor een grote slijtage aan de werktuigen en 

anderzijds zorgen gaten voor spanningsconcentraties, die het spanningsbeeld ter 

hoogte van de testsectie kunnen beïnvloeden. 

Als gevolg van de moeilijkheden, wordt ook deze methode niet gebruikt voor deze 

thesis. 
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4.2.3. Torsietest 
Bij torsie zijn er verschillende mogelijkheden [4]. 

 

Bij het gebruik van een balkvormig proefstuk kunnen de glijmoduli Gyz en Gxz 

bepaald worden (de z – as is de lengte – as van de balk). 

 

Wordt er een circulaire snede in de balk gemaakt, dan kan de afschuifsterkte τzx
ult 

worden bepaald. 

 

Met een dunwandige buis worden zowel de glijmodulus Gθz als de afschuifsterkte 

τzθ
ult bepaald. 

 

Met de torsie van een plaat tenslotte kan de glijmodulus Gxy bepaald worden. 

 

Het probleem bij torsie situeert zich vooral bij de inklemming. Het is vrijwel 

onmogelijk om een moment over te brengen, zonder bijkomende spanning te 

introduceren, wat tot gevolg geeft dat het proefstuk niet zuiver in afschuiving wordt 

belast, zodat er fouten ontstaan in de meetresultaten, zie [3] en [4].  Bovendien is 

het ook een hele dure onderneming. 

 

Voor de berekeningswijze, zie [5]. 

 

Wegens deze moeilijkheden is deze proef niet gebruikt voor dit proefschrift. 
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4.2.4. [±45°]2s composiet 
Met deze proef wordt het gedrag in afschuiving bestudeerd aan de hand van een 

trekproef op een [±45]2s laminaat. Voor een uitvoerigere beschrijving van de 

trekproef wordt verwezen naar paragraaf 4.1. 

Uit de meting worden de afschuifsterkte S, evenals de glijmodulus G12 bepaald. 

Voor de norm, zie [7]. Ook hier wordt zowel quasi – statisch als cyclisch belast, om 

de invloed van schade op de G12 te bestuderen. 

4.2.4.1. Quasi – statische beproeving 

Voor deze proef worden er vier proefstukken beproefd, namelijk IG2, IG3, IH3 en 

IH4. IH3 is aan 1 mm/min vervormd, maar dit bleek een te lage snelheid. De 

beschikbare bufferruimte voor de meetresultaten was opgebruikt voor het einde van 

de proef. De overige zijn aan 2 mm/min beproefd. 

De gegevens van de instron voor IG3 zijn door een technisch defect verloren 

gegaan, zodat hiervoor geen glijding – afschuiving curve kon worden bepaald. 

Voor de numerieke gegevens wordt er verwezen naar de map ‘quasistatisch’ in de 

map ‘45°metingen’  op de cd-rom in bijlage.  

Volgende resultaten worden bekomen : 
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fig. 4. 23 : τ12 in functie van γ12 voor het proefstuk IH3 
saturatie van het dwarse rekstrookje 
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Door het sterk niet – lineaire karakter is de calibratiefactor van het dwarse 

rekstrookje te gevoelig gekozen, daarom is in fig. 4. 23 de schuifspanning slechts 

weergegeven tot γ12 = 0,023. 
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fig. 4. 24 : τ12 in functie van γ12 voor het proefstuk IG2 
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fig. 4. 25 : τ12 in functie van γ12 voor het proefstuk IH4 
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Uit bovenstaande grafieken wordt nu de glijdingsmodulus G12 bepaald. Dit is 

namelijk de richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan de curve. 

Volgende waarden worden bekomen :  

Voor IH3 : G12 = 5289,3 MPa. 

Voor IH4 : G12 = 5093,3 MPa. 

Voor IG2 : G12 = 4666,4 MPa. 

Analoog aan de redenering gevolgd in paragraaf 4.1.1 kan ook de G12 bepaald 

worden door het delen van de richtingscoëfficiënten van de raaklijnen aan de 

schuifspanning, respectievelijke de glijding in functie van de tijd. Dit geeft volgend 

resultaat 

Voor IH3 : G12 =  4868,9 MPa. 

Voor IH4 : G12 =  5112,0 MPa. 

Voor IG2 : G12 = 3858,5 MPa. 

Uit de resultaten van de VUB volgt : 

G12 = 5130 MPa. 

Merk op dat de waarden voor IG2 veel sterker afwijken dan de overige, zeker voor 

de bepaling via de tijdscurven. Dit is te verklaren door het feit dat het derde 

rekstrookje niet volgens de buitenste vezellaag is gekleefd, maar loodrecht erop (zie 

ook hierboven, paragraaf 3. 2. 2). Dit is ook het geval bij IG3. 

De positie van de rekstrookjes ten opzichte van de buitenste vezellaag heeft dus 

duidelijk zijn invloed op het verloop van de spanningen. 

 

Behalve de glijdingsmodulus kan ook de sterkte in afschuiving bepaald worden. Dit 

levert volgende waarden op :  

 

Voor IH3 : S > 69  MPa bij γ12 > 0,023 

Voor IH4 : S =  69,2 MPa bij γ12 > 0,067 

Voor IG2 : S =  70,95 MPa bij γ12 > 0,073 

 

De ultieme afschuiving kon niet worden bepaald door de saturatie van de 

rekstrookjes, voor IH3 kon ook de sterkte niet worden bepaald, aangezien de meting 

niet tot breuk werd geregistreerd. 
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Voor de rekken ε11, ε22 en de glijding γ12 worden volgende grafieken verkregen :  
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fig. 4. 26 : rekken in functie van de tijd voor het proefstuk IG2, v = 2 mm/min 
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fig. 4. 27 : rekken in functie van de tijd voor het proefstuk IG3, v = 2 mm/min 



Studie van het afschuivingsgedrag van composieten Ives De Baere 

 

 

 

 

 

44
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fig. 4. 28 : rekken in functie van de tijd voor het proefstuk IH3, v = 1 mm/min 
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fig. 4. 29 : rekken in functie van de tijd voor het proefstuk IH4, v = 2 mm/min 

Merk op dat de rek ε11 net als de rek ε22 heel beperkt blijven, in vergelijking met de 

glijding γ12. Dit is een belangrijk punt voor de modellering. 

 

Tot slot worden er nog enkele schadefoto’s gegeven, evenals een overzicht met de 

bekomen resultaten (tabel 4. 2) 
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foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 

Foto 1 geeft het onbeschadigd proefstuk weer. Foto 2 is genomen na 3 mm 

verplaatsing. Er zijn reeds scheurtjes opgetreden doorheen het hele proefstuk. Foto 

3 is genomen iets voor de breuk, na 16 mm verplaatsing. De laatste foto werd 

genomen na breuk. 

Opnieuw blijkt dat bij een geschikte stapelvolgorde, het laminaat nog een heel grote 

vervorming kan ondergaan nadat de eerste scheuren zichtbaar zijn.  

 

Oorsprong G12 (MPa) S (MPa) γ12
ult 

VUB 5130   

IG2 tijd 

IG2 τ12-γ12 

3858,5 

4666,4 

70,95 > 0,073 

IH3 tijd 

IH3 τ12-γ12 

4868,9 

5289,3 

> 696 > 0,023 

IH4 tijd 

IH4 τ12-γ12 

5112 

5093,3 

69,2 > 0,067 

tabel 4. 2 : eigenschappen in afschuiving bij [±45°]2s 

                                                 
6 Voor IH3 kon de sterkte niet worden bepaald, aangezien de meting niet tot breuk werd 
geregistreerd. 
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4.2.4.2. Cyclische beproeving 

Voor deze proef worden in eerste instantie twee proefstukken IG1 en IH6 beproefd, 

beiden aan een snelheid van 2 mm/min.  

Aan IG1 worden volgende cycli opgelegd (waarden in kN): 

0 → 6 → 1 → 6 

1 → 6 → 1 → 6 

1 → 7,5  → 1 → 8,5 

1 → 9,5 → 1 → 9,5 

1 → 10,5 

Het proefstuk is niet gebroken in de laatste cyclus, maar het dwarse rekstrookje ging 

in saturatie.  Bij controle bleek dit te gevoelig ingesteld. Bijgevolg is deze proef 

vroegtijdig stopgezet. 

 

Aan IH6 worden volgende maxima en minima opgelegd (waarden in kN) 

0 → 8 → 1 → 8 

1 → 8,5 → 1 → 8,5 

1 → 9 → 1 → 9 

1 → 9 → 1 → 9 

1 → 9 → 1 → 9 

1 → 9,5 → 1 → 9,5 

 

Voor de numerieke gegevens wordt verwezen naar de map ‘cyclisch’ in de map 

‘45°metingen’ op de cd-rom in bijlage.  

Het is in eerste instantie niet duidelijk hoe groot het aandeel van de permanente rek 

zal zijn in de totale rek. Daarom worden bij de eerste proef, IG1, de waarden van de 

maxima laag gehouden. Als immers de permanente rek te snel zou toenemen,  

zouden de rekstrookjes reeds na een beperkt aantal cycli satureren, zodat er 

onvoldoende gegevens uit de proef kunnen gehaald worden.  Bij de volgende proef, 

op IH6, worden de maxima hoger gekozen. 

Het is overigens niet de bedoeling om honderd en meer cycli te halen, een tiental is 

ruimschoots voldoende. Vermoeiingsproeven vallen buiten het bestek van dit 

proefschrift. 
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Volgende grafieken worden bekomen voor τ12 in functie van γ12 : 
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fig. 4. 30 : τ12 in functie van γ12 voor het proefstuk IG1 
vroegtijdig stopgezet door de saturatie van het dwarse rekstrookje 
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fig. 4. 31 : τ12 in functie van γ12 voor het proefstuk IH6 
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Voor de rekken ε11, ε22 en de glijding γ12 worden volgende grafieken verkregen : 
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fig. 4. 32 : rekken in functie van de tijd voor het proefstuk IG1 
vroegtijdig stopgezet door de saturatie van het dwarse rekstrookje. 
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fig. 4. 33 : rekken in functie van de tijd voor het proefstuk IH6 
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Merk op dat ook hier de rekken  ε11 en ε22 beperkt blijven in vergelijking met de 

glijding γ12. Dit is, zoals reeds vermeld, een belangrijk punt bij de modellering. 

 

Bovendien is er geen sprake meer van een een – eenduidig verband tussen de 

spanning en de rek (zie [3]). Belasten en ontlasten van het laminaat gebeurt niet 

langs dezelfde weg, met lussen tot gevolg. 

De oppervlakte van deze lussen (zie fig. 4. 31) is een maatstaf voor de energie die 

is verbruikt. Deze energie gaat hoofdzakelijk naar de aangroei van de schade, wat 

zich uit in een aangroei van de permanente rek. Een kleine fractie kan echter in 

warmte omgezet worden. 

Dergelijk visco – elastisch gedrag is typisch voor een thermoplast, maar wordt bij 

een thermoharder, zoals de voor dit proefstuk gebruikte epoxy, eigenlijk niet 

verwacht.  

 

IG1 (zie fig. 4. 30) wordt vooral aan lage belasting onderworpen, vandaar dat de 

lussen praktisch op elkaar liggen en de energie in een vrij beperkte schade wordt 

omgezet. De eerste vier lussen (tot 6 kN) zijn nauwelijks te onderscheiden. 

De oppervlakte van de lussen bij een lager spanningsniveau is ook heel wat kleiner 

dan bij hogere belasting. 

 

Bij IH6 (zie fig. 4. 31) ligt het spanningsniveau beduidend hoger en gaat een groter 

deel naar de aangroei van de permanente rek. Merk overigens op dat bij lussen 

tussen hetzelfde spanningsniveau, de aangroei van de permanente rek niet 

constant is per lus, maar afneemt. Vermoedelijk zal een regimeaangroei ontstaan, 

maar daarvoor zouden eerder vermoeiingsproeven moeten uitgevoerd worden en dit 

valt buiten het kader van dit proefschrift. 

 

Zoals reeds vermeld in paragraaf 4.1.4.2 zou telkens tot 0 N moeten worden ontlast 

om een representatieve waarde van de glijmodulus G12 te kunnen bepalen.  Ook 

hier wordt echter slechts ontlast tot 1 kN en dit om de voorspanning in de klauwen te 

blijven behouden. Bijgevolg kan hier slechts een benadering van de glijmodulus 

bepaald worden. 
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Een bijkomend probleem is de bepaling van de rechte, waarvan de 

richtingscoëfficiënt representatief is voor de glijmodulus. Zowel in [14] als in [15] 

wordt de rechte door het minimum van de lus en het snijpunt bovenaan de lus 

gebruikt. Hier kan toch de vraag worden gesteld wat het verband is tussen dat 

snijpunt en het maximum van voorgaande lus. 

 

Een andere mogelijkheid is om de raaklijn in het minimum te nemen van elke lus, 

rakend aan het gedeelte waar de schuifspanning stijgt. Aangezien het minimum niet 

nul is, is dit ook slechts een benadering voor de glijmodulus. Bovendien rijst dan de 

vraag waarom het gedeelte van de curve waar de spanning stijgt, wordt genomen 

en niet dat waarin de belasting afneemt. 

 

De auteur stelt voor om de rechte door het maximum van de vorige lus met het 

minimum van de volgende lus te nemen als representatieve rechte (zie fig. 4. 34). 

Het is immers het gedeelte van minimum tot maximum van de voorgaande lus dat  

voor de schade in het volgende minimum zorgt. De richtingscoëfficiënt van deze 

rechte is niet de glijmodulus, de rechte is immers geen raaklijn, maar ze is wel 

typerend voor de toename van de schade. 

In de modellering zal de degradatie van de glijmodulus beschreven worden door 

volgende formule : 
0

12 12 12(1 )G G D= −  

 

Hierin is G12
0 de glijmodulus van een onbeschadigd proefstuk, dus de rechte aan de 

spanning – glijding curve in de oorsprong. D12 wordt dan bepaald aan de hand van 

de richtingscoëfficiënt van de hierboven besproken rechte. 

 

De permanente rek wordt benaderd door de totale rek in het minimum, aangezien 

daar de elastische rek bijna nul is. De toename van de permanente rek in 

opeenvolgende cycli is dan de afstand tussen twee minima van die cycli. 
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fig. 4. 34 : voorstelling van de representatieve rechten voor de schade – evolutie 

 

Merk op dat de richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan het vlakke gedeelte van de 

statische curve (vb. fig. 4. 25, voor γ12 > 0,03) niet representatief is voor de 

glijmodulus van het beschadigde laminaat. Dit zou betekenen dat het laminaat 

praktisch geen stijfheid meer bezit in afschuiving.  Bijgevolg zou dan bij het 

belasten, nadat de spanning eerst is weggenomen, de curve praktisch horizontaal 

liggen en het spanningsniveau van 40 MPa zou niet meer bereikt worden. Dit is 

duidelijk niet het geval, zoals blijkt uit fig. 4. 31. 

 

De reden van het vlakke stuk zit in de permanente rek. Voor de schuifspanning telt 

immers enkel het elastisch gedeelte van de glijding en in de figuren is steeds de 

totale glijding uitgezet. Voor de spanning geldt aldus : 

12 12 12 12( )totaal permanentGτ γ γ= −  

Hoe groter de permanente glijding wordt, hoe groter de totale glijding moet zijn om 

eenzelfde spanningsniveau te halen met dezelfde waarde voor G12, wat neerkomt 

op een vlak verloop van de statische curve. 

Ook dit is een belangrijk punt voor de modellering. 
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Een laatste eigenaardigheid zit in de overgang van de lussen van 8,5 kN naar de 

lussen van 9 kN enerzijds en de overgang van de lussen van 9 kN naar 9,5 kN 

anderzijds. Bij de laatste is de helling groter, wat doet vermoeden dat het materiaal 

stijver wordt.  Een dergelijk mechanisme treedt op bij thermoplasten, maar 

normaalgezien niet bij thermoharders. Een mogelijke verklaring is dat door vrij grote 

verlenging van het proefstuk, de vezels niet meer onder 45 ° liggen, maar onder een 

iets kleinere hoek, waardoor de vezels meer in de langsrichting worden belast, 

zodat het composiet stijver wordt. Dit wordt in onderstaande figuur geïllustreerd. 

 
Gezien het grote aantal vraagtekens dat volgt uit het gebruik van 1kN als minimum, 

worden nog twee bijkomende proeven uitgevoerd. De proefstukken IH2 en IG4 

worden beproefd aan een snelheid van 2 mm/min, om de resultaten te kunnen 

vergelijken met de eerder besproken proeven op het [±45°]2s laminaat. 

Voor IH2 wordt na elke cyclus de proef gestopt, de kracht tot nul herleid en 

gecontroleerd of de klauwen nog voldoende aangespannen zijn. Daarna wordt een 

volgende cyclus gestart. Door het stoppen wordt een mogelijke invloed van 

traagheidskrachten bij het omkeren van de bewegingszin in het minimum 

verhinderd. Het maximum wordt na elke cyclus verhoogd, dit met als doel te 

controleren of de statische curve de omhullende is. 
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Dit geeft dan volgende cycli : 

 

0 → 8,5 → 0 → 8,7 

0 → 8,9 → 0 → 9,1 

0 → 9,3  → 0 → 9,5 

0 → 9,7 → 0 → 9,9 

0 → 10,1 → 0 → 10,3 

0 → 10,5 → 0 → 10,7 

0 → 14,03 (breuk)7 

 

De voorspanning blijft steeds behouden en slip treedt niet op. Daarom wordt IG4 

beproefd zoals IG1 en IH6 zijn beproefd, dat wil zeggen zonder stoppen. Het 

minimum wordt in eerste instantie op 0 N gezet, maar de computer ziet dit als 

signaal om de data – acquisitie stop te zetten. De trekbank stopt echter niet. 

Vandaar dat dit steeds gepaard gaat met een verlies aan informatie. Na de tweede 

cyclus wordt het minimum op 50 N ingesteld. De verloren gegevens worden 

geïnterpoleerd vanaf het stijgende deel van de volgende cyclus tot aan de laatst 

geregistreerde waarde van de vorige cyclus. Voor de eerste cyclus zijn er echter te 

veel waarden verloren gegaan en is de interpolatie niet betrouwbaar genoeg. Deze 

zijn in de grafiek dan ook weggelaten. Voor de tweede cyclus gaat het over een 

tiental waarden, zodat de invloed van de fout heel gering is, aangezien er in totaal 

een duizend zeshonderd samples zijn. 

 

Voor de maxima van IG4 worden dezelfde waarden als bij IH2 gekozen, maar er 

wordt gestart vanaf 9,7 kN en dit om het effect van voorgaande cycli te 

onderzoeken, zowel op de breuksterkte als op permanente rek en schade. 

                                                 

7 ,max
1 1 14,03 72,5
2 2 33,35 .2,9xx

kNbreukspanning MPa
mm mm

σ= = =  
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Dit geeft volgende cycli 

 

0 → 9,7 → 0 → 9,9 

0 → 10,1 → 0,05 → 10,3 

0,05 → 10,5 → 0,05 →12,9 (breuk)8 

 

Merk op dat de opgelegde minima niet steeds door de trekbank worden gehaald. Dit 

is een gevolg van de beperkte resolutie van de loadcell van 100 kN. Gezien het 

grote bereik aan krachten van de cel is deze minder nauwkeurig bij waarden lager 

dan 1 kN. Eigenaardig genoeg worden de minima van 0,05 kN beter gehaald dan de 

minima van 0 N. 

Overigens ligt de breuksterkte bij IG4 lager dan bij IH2. Laatstgenoemde begeeft het 

bij immers bij 72,5 MPa, terwijl eerstgenoemde het al begeeft bij 67 MPa. De 

waarde van IH2 is overigens ook de grootste van alle geregistreerde waarden, 

terwijl de breukspanning van IG4 de kleinste is (zie ook tabel 4. 2). 

Op de sterkte zit steeds een zekere spreiding, maar hier is het verschil dermate 

groot dat het al dan niet optreden van lussen toch voor een ander breukgedrag 

zorgt. Om echter te besluiten of het materiaal verstevigt of juist verzwakt door de 

lussen, moeten nog enkele experimenten uitgevoerd worden. Bovenstaande 

waarnemingen spreken elkaar immers tegen. 

 

Voor de numerieke gegevens wordt verwezen naar de map ‘cyclisch’ in de map 

‘45°metingen’ op de cd-rom in bijlage. 

 

Voor de schuifspanning – glijding worden volgende grafieken bekomen : 

                                                 

8 ,max
1 1 12,9 67
2 2 33,2 .2,9xx

kNbreukspanning MPa
mm mm

σ= = =  
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fig. 4. 35 : τ12 in functie van γ12 voor het proefstuk IH2, met de rechten voor de modellering 
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fig. 4. 36 : τ12 in functie van γ12 voor het proefstuk IG4, met de rechten voor de modellering 
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Hieronder wordt de grafiek van IH2 nogmaals gegeven, maar de vergelijkingen zijn 

nu die van de raaklijn in het minimum. Bovendien wordt ook de quasi – statische 

curve van de proef op IH4 toegevoegd, om te controleren of de curve van een 

quasi – statische proef de omhullende is van de grafiek van de cyclische proef. Dit 

blijkt het geval te zijn, op een kleine spreiding van de meetresultaten na. 
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fig. 4. 37 : τ12 in functie van γ12 voor het proefstuk IH2, met de raaklijnen in het minimum. 
De curve van IH4 dient als referentie voor de omhullende 

 

Bemerk het verschil in richtingscoëfficiënt tussen de raaklijnen en de maximum – 

minimum rechten. Door dit verschil en gezien het feit dat de maximum – minimum 

rechten eerder de richting van de lus volgen, worden laatstgenoemde gebruikt bij de 

modellering. Op die manier kan een materiaalparameter die het visco – elastisch 

gedrag beschrijft, eventueel worden vermeden. 

De vergelijkingen staan bovendien in de juiste volgorde, de bovenste vergelijking 

hoort bij de eerste lus, etc. Het verloop van de glijmodulus is dus niet strikt dalend, 

zoals wordt verwacht, maar vertoont af en toe een afwijkende waarde, bijvoorbeeld 

bij de overgang van lussen 4, 5 en 6. Ook dit is een reden waarom deze rechten niet 

gebruikt worden bij het opstellen van het model. 
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Aangezien de curve van het proefstuk IH2 nog steeds lussen vertoont, kan dit dus 

niet te wijten zijn aan traagheidskrachten, noch aan de trekbank, aangezien er 

tijdens het experiment in elk minimum een pauze wordt ingelast. 

Bijgevolg kan bij toekomstige proeven de meting continu worden uitgevoerd, 

hetgeen de verwerking van de meetgegevens aanzienlijk vereenvoudigt. 

 

Voor verder onderzoek van dit visco – elastisch gedrag stelt de auteur voor om de 

proeven opnieuw uit te voeren, maar bij een veel lagere belastingssnelheid. Op die 

manier kan het laminaat geleidelijker ontspannen, wat zijn weerslag kan hebben op 

de oppervlakte van de lussen. 

 

Voor de rekken worden volgende grafieken bekomen : 
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fig. 4. 38 : rekken in functie van de tijd voor het proefstuk IH2 

 

Opmerking : bij IH2 is de ε11 negatief (zie fig. 4. 38). De oorzaak ligt in de data  van 

het rekstrookje dat onder een hoek van 45° is bevestigd. Bij vergelijking van deze 

waarden met alle andere metingen op het [±45°]2s laminaat zijn die van IH2 

merkelijk groter. Mogelijk was de verlijming niet goed genoeg of zat er een fout in 

het rekstrookje. 

Dit heeft echter geen invloed op de berekening van de glijding, aangezien hiervoor 

enkel εxx en εyy nodig zijn en deze een normaal verloop hebben. 

De waarden van zowel ε11 als ε22 zijn echter onbetrouwbaar. 
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fig. 4. 39 : : rekken in functie van de tijd voor het proefstuk IG4 

 

 

Tot slot worden nog de grafieken van de schadeparameter D12 en de permanente 

glijding γ12
p
 gegeven. 

 

Zoals zichtbaar op fig. 4. 40 en fig. 4. 41 ligt de curve van de proef op IG4 tussen de 

overige, zodat de evolutie van D12 en γ12
p niet afhangt van het al dan niet ondergaan 

van lussen met een lager maximaal spanningsniveau, op een zekere spreiding van 

de meetresultaten na. 
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fig. 4. 40 : schadeparameter D12 in functie van de glijding  
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fig. 4. 41 : permanente rek γ12
p in functie van de glijding 
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4.2.5. Off – Axis Test 
Bij deze test wordt een trekproef uitgevoerd op een unidirectioneel composiet, 

waarvan alle vezels onder een welbepaalde kleine hoek met de belastingsrichting 

liggen. Er is geen specifieke norm voor off – axis test, men gebruikt algemeen de 

ASTM Standard D 3039 – 76 : Test method for tensile properties of fiber – resin 

composites  [5], [12]. Er zijn echter wel reeds een aantal publicaties over deze proef. 

[5], [12], [16 – 20]. 

Voor een algemeen beeld van de proef, zie fig. 4. 42. 

 

 

fig. 4. 42 : de off – axis test [12] 



Studie van het afschuivingsgedrag van composieten Ives De Baere 

 

 

 

 

 

61

Aangezien de stijfheden in de 1 en 2 richting aanzienlijk verschillen, heeft een 

dergelijke stapeling een aanzienlijke neiging om als parallellogram te vervormen. 

Wordt het proefstuk gewoon ingeklemd, dan ontstaan er extra reactiekrachten en 

momenten, die bijkomende spanningen induceren (fig. 4. 43). Het proefstuk wordt 

dan niet meer zuiver in afschuiving belast. [5], [12], [16 – 18]. 

Deze test biedt echter het voordeel dat hij veel goedkoper is dan bijvoorbeeld de 

Iosipescu test, terwijl de resultaten van eenzelfde goede kwaliteit zijn [12]. 

 

 

fig. 4. 43 bijkomende reactiecomponenten door de inklemming 
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Waarom wordt er gekozen voor 10° ? Dit blijkt uit het volgende (zie [18], [19]). Als 

aan het proefstuk een spanning σxx wordt aangelegd, ontstaat volgende 

spanningsverdeling, in de veronderstelling dat σyy = σxy = 0 (zie appendix A) : 
2

11
2

22

12

cos

sin
sin cos

xx

xx

xx

σ σ θ

σ σ θ
σ σ θ θ

=

=
= −

 

 

Voor θ = 10° worden volgende waarden verkregen : 

11 22 120,9698       0,0302       0,1710
xx xx xx

σ σ σ
σ σ σ

= = = −  

 

Voor het met glasvezel versterkte epoxy werden volgende sterktes gevonden (zie 

tabel 4. 1 en tabel 4. 2) : 

 

Xt = 863 MPa        Yt = 35 MPa        S = 69 MPa 

 

Om de afschuifsterkte S te bereiken, volstaat σxx = 404 MPa. 

Om de treksterkte volgens de vezel te bereiken, is een σxx = 890 MPa noodzakelijk. 

Om de treksterkte loodrecht op de vezel te bereiken, is een σxx = 1159 MPa vereist. 

 

Het is aldus duidelijk dat het proefstuk het in afschuiving zal begeven, ver vooraleer 

de kritische waarden volgens of loodrecht op de vezels bereikt worden. 

 

Aangezien de breuk parallel met de vezel zal lopen, moet er wel voor gezorgd 

worden dat de breuklijn niet onder de tabs doorloopt. Dit wordt eenvoudig 

gerealiseerd door het proefstuk lang genoeg te maken. Onder normale 

omstandigheden zal het proefstuk mooi in de testsectie breken. 
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4.2.5.1. Het inklemmen van het proefstuk 

Om het probleem van extra reactiecomponenten op te lossen, wordt er een speciaal 

soort afgeschuinde tabs gebruikt. De afschuining wordt zo berekend dat de schuine 

rand samenvalt met het verplaatsingsveld [16]. Dit geeft volgende formule  
*

16
*

11

Scotg  = -
S

ϕ  

Voor de definities van de hoeken, zie fig. 4. 44.  

 

fig. 4. 44 definities van de hoeken 

 

Voor de berekening van de hoek ϕ wordt verwezen naar appendix B. Er werd 

gebruik gemaakt van de materiaalkarakteristieken, verstrekt door de VUB. Voor dit 

materiaal en een vezelrichting θ = 10° is een hoek ϕ =  54,1 ° vereist. 

Deze hoek moet vrij nauwgezet gevolgd worden. Een afwijking van 3° geeft nog 

geen significante spanningsconcentraties, maar een fout van 7° geeft 

spanningsconcentraties hoger dan wanneer er rechte tabs zouden gebruikt worden 

[20]. 
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In paragraaf 4.2.4.2 is reeds de afname van de glijmodulus G12 besproken. Het 

gevolg is dat bij hogere spanningen, de afschuiningshoek van de tabs, ϕ, niet meer 

overeenkomt met de waarde corresponderend met het verplaatsingveld, aangezien 

in de berekening gebruik gemaakt wordt van de glijmodulus van het onbeschadigd 

materiaal (zie appendix B). 

 

In fig. 4. 45 wordt de evolutie van de hoek ϕ weergegeven in functie van de 

degradatie van de glijmodulus. Hieruit blijkt dat voor een variatie van 7°, de 

glijmodulus slechts mag afnemen met ongeveer 824 MPa9, hetgeen naar alle 

waarschijnlijkheid zal gebeuren (zie degradatie bij [±45°]2s laminaat, 

paragraaf 4.2.4.2) 

Als gevolg van de degradatie zouden dan toch parasitaire spanningen geïnduceerd 

worden. 
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fig. 4. 45 : evolutie van de hoek ϕ in functie van G12 

 

                                                 

9 12
7 823,5

0,0085 0,0085
G ϕ∆

∆ = = =  



Studie van het afschuivingsgedrag van composieten Ives De Baere 

 

 

 

 

 

65

Rest nog de materiaalkeuze voor de tabs.  

In [18] wordt vastgesteld dat tabs uit composietmateriaal beter zijn dan hun 

soortgenoten uit aluminium.  De waarneming is dat een hogere afschuifsterkte wordt 

gemeten bij het gebruik van vezelversterkte materialen. 

Er werd gekozen voor tabs uit [±45°]2s materiaal wegens de lagere longitudinale 

stijfheid, zoals in [18] wordt vermeld. Bovendien heeft dit type materiaal een hogere 

sterkte in afschuiving. 

Deze keuze werd overigens ook gemaakt in [20]. 

 

4.2.5.2. Het aanbrengen van de tabs 

In de literatuur wordt aangeraden om de tabs met een epoxy – lijm te verlijmen.  Dit 

is echter een lastige opgave, aangezien de tabs heel nauwkeurig gepositioneerd 

moeten worden en de epoxy al gauw vierentwintig uur moet uitharden. 

 

Daarom is er geëxperimenteerd met gewone secondelijm10, met goede resultaten. 

Uit een trekproef op een [0°]8 composiet blijkt dat de lijm het begeeft in afschuiving 

bij een trekkracht van ongeveer 76 kN. Het gezamenlijke oppervlak van de tabs is 

2 x 31 x 29 = 1798 mm². Aldus blijkt de secondelijm een afschuifsterkte van een 

42 MPa te hebben, wat meer is dan de epoxy – lijm. Laatstgenoemde haalt 

maximum 26 MPa en dit is voor aluminium op aluminium. Voor kunststoffen ligt 

deze waarde rond de 7 MPa. 

 

Het oppervlak van zowel het proefstuk als de tabs wordt eerst lichtjes afgeschuurd 

(schuurpapier nr. 120). Er wordt voor gezorgd dat het oppervlak dat niet onder de 

tabs zit, niet beschadigd wordt om geen vervalsing van de resultaten te hebben door 

de gecreëerde spanningconcentraties in de kerfjes. 

Daarna worden de stukken ontvet in aceton. Dit proces verbetert de hechting. 

 

                                                 
10 LOCTITE 401 
categorie 40183 
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Aangezien secondelijm wel degelijk binnen een paar seconden voor een vaste 

verbinding zorgt, is het nauwkeurig positioneren van de tabs ook hier geen sinecure.  

 

Volgende werkwijze is aan te raden.  

 

Breng de lijm aan zoals op fig. 4. 46 is geïllustreerd. Door eerst de schuine zijde in 

de lijm te duwen, wordt voorkomen dat er luchtbellen onder deze rand ontstaan, 

zodat de hoek ϕ beter gerespecteerd kan worden. Laat nu voorzichtig de tab op de 

lijm drijven, positioneer hem en oefen dan een lichte druk uit. De lijm zal naar de 

rand lopen en eens alle lucht verwijderd is, ontstaat een zeer hechte binding. 

Let bij het plaatsen van de tab aan de keerzijde dat de schuine zijdes zo goed 

mogelijk samenvallen, om het spanningsbeeld niet te beïnvloeden. 

Nadien nog eens langslopen met de diamantzaag en het composiet is een stap 

dichter bij de beproevingsfase. 

 

 

fig. 4. 46 : het lijmspoor 
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Op foto 1 is de volledige proefstaaf te zien, foto 2 is een detailopname van de tab. 

De pijl op foto 1 duidt de vezelrichting aan. Merk op dat op foto 2 duidelijk de 

[±45°]2s structuur van de tabs te zien is. 

 

 
foto 1 

 
foto 2 
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4.2.5.3. Quasi – statische beproeving 

Voor deze proef worden de proefstukken IC3 en IC4 beproefd, beiden aan een 

vervormingssnelheid van 1 mm/min. Voor de numerieke waarden wordt verwezen 

naar de map ‘10°metingen’ op de cd-rom in bijlage. Volgende grafieken worden 

verkregen : 

IC3

y = 5823.7x - 3.0463
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fig. 4. 47 : τ12 in functie van γ12 voor het proefstuk IC3 

IC4

y = 4673.7x - 1.8502

0

10

20

30

40

50

60

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025glijding

schuifspanning 
(MPa)

 

fig. 4. 48 : τ12 in functie van γ12 voor het proefstuk IC4 
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Op analoge wijze als in paragraaf 4.2.4.1 hierboven worden de glijmoduli bepaald : 

Op basis van de richtingscoëfficiënt aan de τ12-γ12 curve worden volgende waarden 

gevonden : 

Voor IC3 : G12 = 5823,7 MPa. 

Voor IC4 : G12 = 4673,7 MPa. 

 

Op basis van de richtingscoëfficiënten aan de curven in functie van de tijd wordt 

volgend resultaat verkregen :   

Voor IC3 : G12 = 6645 MPa. 

Voor IC4 : G12 = 5491MPa. 

 

Uit de resultaten van de VUB volgt : 

G12 = 5130 MPa. 

 

Voor de sterkte in afschuiving geldt : 

 

Voor IC3 : S = 48 MPa bij γ12 = 0,017 

Voor IC4 : S = 53,8 MPA bij γ12 = 0,022 

 

Merk dus op dat het [10°]8 laminaat zich stijver in afschuiving gedraagt, maar wel 

vroeger breekt dan het [±45°]2s laminaat. Dit laatste is eenvoudig als volgt te 

verklaren. Als bij het [10°]8 proefstuk een scheur ontstaat in een van de lagen, is er 

geen enkele andere laag die de twee scheuroppervlakken bij elkaar houdt, 

aangezien alle vezels volgens 10° liggen. Het materiaal heeft de mogelijkheid om te 

splijten. Bij het [±45°]2s proefstuk daarentegen houdt de +45 laag de -45 laag bij 

elkaar en omgekeerd. 

De splijtbreuk is bovendien duidelijk te zien op de schadefoto’s : 
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Foto 1 geeft het begin van de proef aan. Op foto 2 zijn reeds een aantal breuklijnen 

loodrecht op de vezels zichtbaar. Dit is niet het verplaatsingsveld, aangezien de 

verplaatsing loodrecht op de afschuinde zijde van de tabs gebeurt. Merk op dat er 

geen S vorm (zie fig. 4. 43) zichtbaar is, zodat de tabs wel degelijk hun functie 

vervullen. Op de laatste foto is duidelijk te zien dat de eerste breuklijn meteen 

voldoende is om het volledig proefstuk te laten splijten. Merk op dat hoewel de 

eerste breuklijnen loodrecht op de vezelrichting ontstonden, de uiteindelijke breuk 

toch het gevolg is van afschuiving, zoals werd voorspeld in paragraaf 4.2.5   

 

 
foto 1 

 
foto 2 

 
foto 3 
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Voor de rekken worden volgende grafieken gevonden : 
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fig. 4. 49 : rekken in functie van de tijd voor het proefstuk IC3 

IC4

-0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

0 50 100 150 200 250 300

tijd (s)

rek 11 rek 22 2xrek 12

 

fig. 4. 50 : rekken in functie van de tijd voor het proefstuk IC4 

Merk op dat ook hier de rekken ε11 en ε22 relatief klein blijven in vergelijking met γ12, 

zij het hier in mindere mate dan het geval was bij het [±45°]2s laminaat. 
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De rek ε22 benadert de breukrek, die 0,0025 bedraagt. Hier gaat het echter om  druk 

en de breukrek is normaliter hoger in druk dan in trek, zodat het proefstuk nog 

steeds is gebroken doordat de afschuifsterkte wordt bereikt. 

 

Oorsprong G12 (MPa) S (MPa) γ12
ult 

VUB 5130   

IC3 tijd 

IC3 τ12-γ12 

6645 

5823,7 

48 0,017 

IC4 tijd 

IC4 τ12-γ12 

5491 

4673,7 

53,8 0,022 

 

tabel 4. 3 : eigenschappen in afschuiving bij [10°]8 

4.2.5.4. Cyclische beproeving 

Aangezien het 10° laminaat breekt zodra er enige schade optreedt, zijn er geen 

cyclische proeven uitgevoerd op dit materiaal. 

De verwachting is namelijk dat bij te hoge maxima in de cycli het composiet 

onmiddellijk zou breken, zoals gebeurde bij de statische proeven. Indien de maxima 

laag zouden worden gehouden, zodat nagenoeg geen schade wordt geïnduceerd in 

het composiet, zou deze proef waarschijnlijk geen extra informatie verschaffen. De 

eventuele lussen zouden over elkaar liggen en er zou geen degradatie in de 

glijmodulus zichtbaar zijn. Vermoedelijk zou ook de permanente rek niet aangroeien. 

Dit bleek ook uit de proef op IG1 (zie hoger) 

Merk op dit slechts een voorspelling is. Om uitsluitsel te geven, moeten zeker nog 

een aantal cyclische proeven worden uitgevoerd, zowel met lage als met hoge 

maxima in de cycli. Hier is nog verder onderzoek mogelijk. 
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4.3. Overzicht  

 

Tot slot wordt nog een overzicht gegeven van alle bekomen waarden. 

Ter herinnering :  

IA3 IA5 IB2 IB6 IG2 IH3 IH4 IC3 IC4 

[0°]8 [0°]8 [90°]8 [90°]8 [±45°]2s [±45°]2s [±45°]2s [10°]8 [10°]8 

 

oorsprong E11  

MPa 

E22  

MPa 

Xt  

MPa 
ε11

ult Yt  

MPa
ε22

ult ν12 ν21 

VUB 38 900 13 300     0,258 0,0882

IA3 tijd 

IA3 σ11-ε11 

43 677 

42 372 

 939 0,025   0,259  

IA5 tijd 43 563  863 >0,015   0,245  

IB2 tijd 

IB2 σ22-ε22 

 13 279 

14 183 

  35,4 0,0025  0,0984

IB6 tijd 

IB6 σ22-ε22 

 15 653 

14 697 

  37,7 0,0026  0,124 

 

Oorsprong G12 (MPa) S (MPa) γ12
ult 

VUB 5130   

IG2 tijd 

IG2 τ12-γ12 

3858,5 

4666,4 

70,95 > 0,073 

IH3 tijd 

IH3 τ12-γ12 

4868,9 

5289,3 

> 69 > 0,023 

IH4 tijd 

IH4 τ12-γ12 

5112 

5093,3 

69,2 > 0,067 

IC3 tijd 

IC3 τ12-γ12 

6645 

5823,7 

48 0,017 

IC4 tijd 

IC4 τ12-γ12 

5491 

4673,7 

53,8 0,022 



Studie van het afschuivingsgedrag van composieten Ives De Baere 

 
74

Hoofdstuk 5 : Modellering en simulatie 

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een model opgesteld op basis van de gegevens en besluiten 

die bekomen zijn uit de experimentele fase, beschreven in hoofdstuk 4.  

Dit model wordt dan geïmplementeerd in een eindige – elementen pakket, waarna 

het aan de hand van een aantal simulaties wordt beoordeeld op zijn 

overeenkomsten met de werkelijkheid. 

In het laboratorium zijn er een tweetal numerieke pakketten voor  

eindige – elementen simulaties ter beschikking : Abaqus en Samcef. Ten opzichte 

van Abaqus heeft Samcef het voordeel dat het beter geschikt is om met 

composieten te werken. Het pakket heeft het nadeel dat dynamische berekeningen, 

onder andere voor impactproeven, nagenoeg onmogelijk zijn. Dit laatste is echter 

niet van toepassing voor deze scriptie. Ook gezien het feit dat er binnen de 

vakgroep reeds heel wat ervaring is opgedaan bij het implementeren van 

materiaalmodellen in Samcef, wordt dit pakket voor deze scriptie gekozen. 

 

In volgende paragrafen wordt eerst nader ingegaan op het gebruik van Samcef en 

de voor de simulatie noodzakelijke inputfiles. Vervolgens wordt het materiaalmodel 

opgesteld en tot slot worden de resultaten van de simulaties besproken en 

vergeleken met het experiment. 

 

5.1. De inputfiles 

In Samcef zijn er twee mogelijkheden om alle gegevens in te voeren. Enerzijds kan 

gebruik gemaakt worden van de grafische interface van de pre – processor. Hierin 

kan de geometrie getekend worden en kunnen ook de randvoorwaarden 

gedefinieerd worden. Anderzijds kan Samcef ook een datafile inlezen, waarin 

geometrie en randvoorwaarden geprogrammeerd zijn. Deze laatste methode is 

moeilijker, aangezien ze minder aanschouwelijk is, maar indien goed opgesteld, laat 

ze een veel grotere flexibiliteit toe ten aanzien van het aantal elementen. Zo kan 

eerst een proefberekening gemaakt worden met een grove mesh, om deze nadien 

te verfijnen door enkele parameters te veranderen. Met de grafische interface zou 

alles opnieuw getekend moeten worden. 

Bovendien definieert de gebruiker nu de knopen en hun nummers, zodat opvolging 

van een bepaalde knoop veel eenvoudiger is.  
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Overigens is het implementeren van een eigen materiaalmodel enkel mogelijk via de 

datafile. In de grafische interface kan enkel gebruik gemaakt worden van bestaande 

materiaalmodellen, terwijl het voor dit proefschrift de bedoeling is om een eigen 

model op te stellen en te testen. 

 

Aangezien er in de experimentele fase zowel [±45°]2s als [10°]8 laminaten in 

afschuiving beproefd zijn, worden er twee inputfiles opgesteld. Een voor het [±45°]2s 

laminaat en een voor het [10°]8. Wegens het eigenaardige vervormingspatroon van 

de off – axis test is het immers niet mogelijk om een datafile te schrijven die voor 

beiden kan gebruikt worden. In de volgende drie paragrafen wordt iets dieper 

ingegaan op de bijzonderheden van de files. Voor de volledige files, met bijhorende 

commentaar, wordt naar de map ‘Samcef‘ op de cd-rom in bijlage verwezen. 

5.1.1. Datafile : algemene opbouw 
 

De algemene opbouw van de files gebeurt als volgt. Eerst worden de knopen 

gedefinieerd. Door met parameters te werken voor de lengte, breedte, dikte en het  

aantal elementen in de respectievelijke richting, wordt het zeer eenvoudig om 

nadien een fijnere of grovere mesh te verkrijgen. 

 

Vervolgens worden de knopen samengenomen tot volume – elementen. Aan deze 

elementen wordt dan een hypothese toegevoegd, zodat Samcef weet welk type 

elementen het zijn. Zo moet er voor composietelementen onder andere rekening 

gehouden worden met het anisotrope gedrag. Bovendien wordt ook ingegeven of er 

met eerstegraads of tweedegraads elementen gewerkt wordt. Hier worden 

overigens ook de eigenschappen van het materiaal ingegeven, evenals het te 

gebruiken materiaalmodel. 

 

Nadien kunnen de verschillende lagen en hun vezelrichting gedefinieerd worden.   

 

Daarna worden de randvoorwaarden opgelegd. Het is de bedoeling dat het deel van 

het proefstuk dat niet in de klauwen zit, gesimuleerd wordt. De ene zijde zit 

onbeweeglijk in de klauwen, aan de andere zijde wordt een verplaatsing 

opgedrongen. De concrete bespreking wordt gegeven bij de voorstelling van de 

gebruikte mesh.  
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Vervolgens worden de parameters ingegeven die kenmerkend zijn voor de 

berekening. Het gaat onder andere over de te nemen tijdstappen, welk type iteratie 

moet gebruikt worden, welke nauwkeurigheid geëist wordt… 

 

Tot slot volgt er nog een stuk dat zorgt voor de opslag van de gegevens. Na een 

berekening kunnen deze gegevens dan gevisualiseerd worden in de 

post – processor. De berekende schuifspanning en glijding in functie van de tijd 

worden samen met de tijdsschaal bovendien opgeslagen in een tekstbestand, dat 

nadien met Excel kan geopend worden. Deze tekstbestanden zijn handig wanneer 

de experimentele data met de numerieke worden vergeleken. 

 

In volgende paragrafen worden er enkele voorbeelden van invoer gegeven. Voor 

meer informatie in verband met de gebruikte commando’s wordt naar de handleiding 

van Samcef verwezen. 
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5.1.2. Datafile voor het [±45°]2s laminaat 
 

Dit is het eerste bestand dat geschreven wordt.  Er wordt gewerkt met tweede 

graadselementen en acht gausspunten per element. 

Voor de definitie van de vezelrichting komt er 

 
.PLI AN 45 MAT 1 T (%LAYERTHICK) PLI 1 A 3 PAS 2 

       AN -45 MAT 1 T (%LAYERTHICK) PLI 2 A 4 PAS 2 

       AN -45 MAT 1 T (%LAYERTHICK) PLI 5 A 7 PAS 2 

       AN 45 MAT 1 T (%LAYERTHICK) PLI 6 A 8 PAS 2 

 

Merk op dat bij dit bestand kan gesteund worden op de symmetrie van het 

proefstuk, zodat slechts de helft ervan moet gemodelleerd worden. Dit heeft het 

voordeel dat met hetzelfde aantal elementen, de nauwkeurigheid veel groter is, 

aangezien de elementen dan kleiner zijn. Toch wordt dit niet gedaan, enerzijds om 

de experimentele proef te kunnen visualiseren in de post – processor en anderzijds 

omdat dit bestand nu voor een groot stuk kan hergebruikt worden voor de tweede 

datafile. 

Tot slot wordt nog een figuur gegeven van de voor de simulatie gebruikte mesh en 

worden de randvoorwaarden besproken : 

 

fig. 5. 1 : de 45° mesh voor de simulatie 

 

Opmerking : voor het werkelijk assenstelsel valt de oorsprong samen met het 

hoekpunt linksonder van de mesh. Voor de duidelijkheid is het assenstelsel hier een 

beetje verschoven. 

 

Volgende randvoorwaarden worden opgelegd : aan de beide randen wordt de 

y – component van de verplaatsing vastgehouden. In werkelijkheid wordt deze 

verplaatsing immers belemmerd door de klauwen. 
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Aan de stilstaande zijde wordt ook de x – component vastgehouden, terwijl aan de 

andere zijde een verplaatsing in functie van de tijd wordt opgelegd in de x – richting. 

Om een starre verplaatsing in de z – richting te verhinderen, wordt de 

z – component van de verplaatsing van een rij knopen van een bepaalde laag aan 

beide zijden vastgehouden. De overige moeten vrij kunnen bewegen, aangezien het 

proefstuk ook in werkelijkheid kan insnoeren in de dikterichting. 

 

Er zijn in totaal 5 x 23 x 8 elementen en met 8 gausspunten per element wordt er 

dus gerekend in 7360 gausspunten. 

 

5.1.3. Datafile voor het [10°]8 laminaat 
 

Zoals reeds vermeld bij het experimentele gedeelte, moet er rekening gehouden 

worden met het vervormingspatroon van de off – axis proef. Daarom moet de 

afschuining van de tabs mee gemodelleerd worden. Dit is ook de reden waarom niet 

slechts de helft van het proefstuk kan gemodelleerd worden. Door het in rekening 

brengen van het verplaatsingsveld, moet het uiteinde automatisch worden 

afgeschuind, zodat het beter is om meteen het hele proefstuk te nemen. 

Voor de opbouw van de mesh, wordt het proefstuk in drie gedeeld : twee 

trapeziumvormige stukken en een rechthoekig stuk, zie fig. 5. 2. 

 

 

fig. 5. 2 : illustratie van de mesh voor het [10°]8 laminaat 

 

In dit voorbeeld is a, het aantal elementen in de breedte van een trapeziumvormig 

stuk, gelijk aan twee,  b, het aantal elementen in de breedte van het rechthoekig 

stuk, gelijk aan vijf en c, het aantal elementen over de hoogte, gelijk aan twee. 
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Voor het rechthoekige stuk wordt het corresponderende deel van de file van de 

[±45°]2s overgenomen. Wel wordt de nummering aangepast. Als er voor gezorgd 

wordt, dat de knopen op de schuine randen van de [10°]8 dezelfde nummers hebben 

dan de knopen op de randen van de [±45°]2s mesh, dan kunnen de 

randvoorwaarden en opgelegde verplaatsing gewoon worden overgenomen. 

In de datafile wordt dit voor het rechthoekige stuk : 
 

.NOE I (1000 + %A) X 0.0 Y 0.0 Z 0.0 

          I    1 X (%LVE)  R (%B) 

          I ((%NEL_LENGTH)+1) Y (%LEL_WIDTH) Q (%NEL_WIDTH)      $ 

                                                                               A ((%NEL_LENGTH)+1) 

          I 1000 Z (%LAYERTHICK) Q (%NLAYERS) $ 

            A (((%NEL_LENGTH)+1)*((%NEL_WIDTH)+1)) 

 

Ook het trapeziumvormig gedeelte kan met parameters opgesteld worden. Eerst 

worden de knopen op de rand van het trapezium bepaald, daarna kan met een 

commando de oppervlakte van het trapezium gevuld worden. 

De richting van de schuine zijde is gekend, via de afschuiningshoek van de tabs, ϕ. 

De vergelijking van de rechte kan dan bepaald worden. In onderstaande figuren 

wordt de opbouw van het trapeziumvormige stuk weergegeven. Hierin zijn de 

parameters a en c gelijk aan vier. 

fig. 5. 3 : opbouw van het trapeziumvormig stuk van de mesh voor het [10°]8 laminaat 
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In de datafile wordt de opbouw van het trapezium : 

 
ABRE '%AANTAL' '((%A)-1)' 

.NOE I 1000 X -(%LVE) Y 0.0   Z 0.0 

     I 1            X ((%LVE):(%A))           R ((%A)-1) 

     I (1000 + ((%NEL_LENGTH)+1)*(%NEL_WIDTH)) $ 

                X -(((%WIDTH)+(%LVE)*(%T)):((%T))) Y (%WIDTH)  Z 0.0 

     I 1   X  (((%WIDTH)+(%LVE)*(%T)):((%A)*(%T))) R ((%A)-1) 

     I 1000 J (1000 + ((%NEL_LENGTH)+1)*(%NEL_WIDTH)) $ 

                       K ((%NEL_LENGTH)+1)   B (%AANTAL) 1 

     I 1000 Z (%LAYERTHICK) Q (%NLAYERS) $ 

                                                 A (((%A)+1)*((%NEL_WIDTH)+1)) 

 

Er is een analoog stuk voor het trapezium aan het ander einde. De parameter T in 

dit stuk is de tangens van de hoek ϕ, nodig voor de richtingscoëfficiënt van de 

rechte. 

 

Voor de definitie van de vezelrichting komt er : 

 
.PLI AN -10 MAT 1 T(%LAYERTHICK) PLI 1 A (%NLAYERS) 

 

Er wordt gewerkt met eerstegraads elementen, aangezien de tweedegraads 

elementen niet wilden convergeren. Bij nader onderzoek bleek het probleem te 

verhelpen door de dikte van de elementen groter te nemen, maar dit is in dit geval 

geen optie aangezien de dikte van het proefstuk constructief vastligt. Ook hier zijn er 

acht gausspunten per element. Nadeel van de eerste graad is dat de berekende 

waarden nu in de post – processor worden geïnterpoleerd over slechts acht knopen 

per element, namelijk een op elk hoekpunt, daar waar dit bij de tweede graad over 

veel meer knopen per element gebeurd, afhankelijk van het voor de berekening 

gebruikte type interpolatie. 

Zo heeft een het Serendipity element 20 knopen en een kwadratisch Lagrange 

element 27. Door het hoger aantal knopen is een vloeiender verloop van 

spanningen mogelijk. 

 

Voor meer informatie over de verschillende soorten elementen enerzijds en de 

eindige – elementen methode in het algemeen anderzijds, wordt er verwezen naar 

[21]. 
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Tot slot wordt nog een figuur gegeven van de in de simulaties gebruikte mesh : 

 

 

fig. 5. 4 : de 10° mesh voor de simulatie 

 

Hierin is a = 2, b = 7 en c = 3.  Er zijn dus 3 x 11 x 8 elementen en 2112 

gausspunten. 

 

Ook hier is het assenstelsel voor de duidelijkheid verschoven. De oorsprong van het 

werkelijk assenstelsel ligt  in het hoekpunt linksonder van de geometrie. 

Als randvoorwaarden gelden dezelfde als voor het [±45°]2s laminaat. Ter 

herinnering : aan de linkse zijde wordt zowel de x – als de y – component  

vastgehouden, terwijl van een rij knopen de z – verplaatsing wordt verhinderd. Aan 

de andere zijde gelden dezelfde voorwaarden voor de y – en z – component, maar 

aan de x – component wordt de verplaatsing opgelegd. 

 

5.2. Het materiaalmodel 

Zoals reeds in hoofdstuk 4 vermeld wordt, worden in het model volgende 

betrekkingen gebruikt voor de schuifspanning : 
0

12 12 12 12 12(1 )( )totaal permanentG Dτ γ γ= − −  

De evolutie van D12 en de permanente rek γ12
p worden gehaald uit de cyclische 

proeven, beschreven in hoofdstuk 4. 

In onderstaande figuren wordt de schadeparameter D12 en de permanente rek γ12
p 

uitgezet in functie van de totale rek die bereikt is in het maximum van de 

corresponderende cyclus, γ12
tot.  

Voor de berekening van γ12
p wordt de totale glijding in het onderste punt van de 

cyclus genomen. Om D12 te bepalen wordt op volgende formule gesteund : 
* 0
12 12 12(1 )G G D= −  

of 
*
12

12 0
12

1 GD
G

= −  
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Hierin is G12
* de richtingscoëfficiënt van de rechte die het maximum van de vorige 

cyclus met het minimum van de volgende verbindt. Voor meer informatie wordt naar 

hoofdstuk 4, paragraaf 4. 2. 4. 2 verwezen. Voor G12
0 wordt de waarde 5130 MPa 

aangenomen. Dit geeft dan de grafieken van fig. 5. 5 en fig. 5. 6 : 
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fig. 5. 5 : schadeparameter D12 in functie van de totale glijding γ12
tot 
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fig. 5. 6 : γ12
p in functie van de totale glijding γ12

tot 
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5.2.1. De schadeparameter D12 
 

Om een vorm zoals in fig. 5. 5 te bereiken, wordt er geëxperimenteerd met een 

exponentiële wet. Er wordt aangenomen dat de schade ontstaat door een toename 

van het elastisch deel van de glijding. Dit geeft volgende formule 

( )12
1 2 12

12

.exp .elas
dD c c D
dγ

=  

Hierin zijn c1 en c2 materiaalconstanten die nog moeten worden bepaald. Rekening 

houdend met het feit dat de totale rek de som is van de elastische en de 

permanente, wordt dit, uitgedrukt in eerstegraads eindige differenties : 

12 12 12
elas totaal permγ γ γ= −  

( )( ), , , ,
12 12 1 2 12 12 12 12 12.exp .nieuw oud oud totaal nieuw perm nieuw totaal oud perm oudD D c c D γ γ γ γ= + − − +  

 

Hierin staat het superscript ‘nieuw‘ voor de in deze iteratie berekende waarde en het 

superscript ‘oud‘ voor de waarde uit de vorige iteratie. Aangezien in het 

[±45°]2s laminaat de glijding per laag van teken verandert, wordt er met absolute 

waarden gewerkt. 

Merk op dat de permanente glijding in deze iteratie reeds als gekend wordt 

beschouwd. De γ12
p zal dus vóór de D12 moeten berekend worden. 

Nog een bijkomende voorwaarde is dat de schadeparameter niet kan afnemen. De 

net berekende waarde van D12 wordt vergeleken met die van de vorige iteratie en de 

grootste wordt opgeslagen. Bij de simulatie van een gewone trekproef is deze 

voorwaarde niet nodig, aangezien D12 dan steeds zal aangroeien. Indien echter een 

stuk ontlast wordt, zoals in het experiment gedaan is bij de cyclische proeven, moet 

deze voorwaarde er zeker bij, aangezien D12 anders zou afnemen, hetgeen fysisch 

niet mogelijk is. 

D12 kan ook niet groter worden dan 1. Als maximum waarde wordt 0,995 opgelegd. 

Door de wrijving kan immers nog een kleine schuifspanning overgedragen worden. 

Als de schuifspanning de afschuifsterkte bereikt, wordt de waarde van D12 ook op 

0,995 gezet. Het spreekt voor zich dat de gebruiker met deze waarde kan 

experimenteren.  
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5.2.2. De permanente glijding 
 

Het ligt voor de hand om de toename van de permanente glijding γ12
p ook toe te 

schrijven aan een toename van de elastische glijding. Dit geeft echter een impliciete 

eindige differentie vergelijking, aangezien de elastische rek afhangt van de 

permanente rek. Bovendien ontstaat er dan een stel gekoppelde vergelijkingen voor 

D12 en γ12
p. Het is mogelijk om een dergelijk model in Samcef te implementeren, 

maar dit is heel wat ingewikkelder dan wanneer er gewerkt wordt met ontkoppelde 

vergelijkingen. Daarom wordt vooropgesteld dat een toename van de permanente 

glijding te wijten is aan een toename van de totale glijding. 

Om dezelfde reden, namelijk de gekoppelde vergelijkingen, wordt ook niet gewerkt 

met een γ12
p die afhankelijk is van D12. Dit laatste is echter wel veel eenvoudiger 

fysisch te bevatten. 

 

Om ervoor te zorgen dat bij een gelijke toename van de totale rek, de permanente 

glijding γ12
p meer toeneemt naarmate deze groter wordt, zoals op fig. 5. 6 te zien is, 

wordt de totale glijding als factor voor de exponentiële geschreven. Op die manier 

wordt exponentiële functie afgezwakt als γ12
totaal klein is. 

Volgende formules worden dan bekomen : 

( )12
3 12 4 12

12

. exp .
perm

totaal perm
totaal

d c c
d
γ γ γ
γ

=  

De parameters c3 en c4 moeten ook nog bepaald worden. Omgezet naar eindige 

differenties wordt dit  

3 4
, , ,, , ,. exp . .12 12 12 12 12 12

perm nieuw perm oud perm oudtotaal nieuw totaal nieuw totaal oudc cγ γ γ γ γ γ   = + −     
 

De superscripten ‘nieuw‘ en ‘oud‘ hebben dezelfde betekenis als bij de wet voor D12. 

Ook hier wordt er met absolute waarden gewerkt. Na deze stap wordt aan de 

nieuwe permanente glijding het teken gegeven van de totale glijding. Er moet ook 

op gelet worden dat γ12
p niet kan afnemen, zodat het maximum van de oude glijding 

en de net berekende wordt genomen als resultaat van de iteratie. 

 



Studie van het afschuivingsgedrag van composieten Ives De Baere 

 
85

5.2.3. Bepaling van de materiaalconstanten 
Om de meest geschikte waarden van de materiaalconstanten c1, c2, c3 en c4 te 

bepalen, wordt het wiskundeprogramma Matlab ingeschakeld. Beide bovenstaande 

vergelijkingen worden in eindige differenties in Matlab geprogrammeerd. De 

waarden van de constanten ci, i=1..4,  kunnen dan manueel worden ingesteld om de 

bekomen curve zo dicht mogelijk de experimentele te laten benaderen. Gezien het 

feit dat D12 afhankelijk is van γ12
p zullen de waarden van c3 en c4 echter de waarden 

van c1 en c2 beïnvloeden. Een manuele optimalisatie is bijgevolg geen sinecure. 

 

Matlab beschikt echter over een functie ‘lsqcurvefit‘ die de waarden van parameters 

in een vergelijking kan bepalen, zodat deze laatste de experimenteel bekomen 

waarden zo dicht mogelijk benadert. Hiervan is dan ook handig gebruik gemaakt. 

De gegevens van de meting op IH4 worden gebruikt als experimentele waarden. 

De curve wordt echter geëxtrapoleerd tot de waarde van de schuifspanning waarbij 

het composiet breekt. Hiervoor wordt het verloop van de schuifspanning  voor 

glijdingen vanaf 0,06 tot 0,07 gewoon verder gezet. Dit geeft een steiler verloop dan 

in het gebied tussen γ12 =  0,03 tot 0,06, maar indien deze laatste helling zou 

gevolgd worden, zou dit tot onnatuurlijk hoge glijding bij breuk leiden. Om te 

controleren of deze extrapolatie aanvaardbaar is, wordt gekeken naar het verloop 

van de trekkracht in functie van de tijd. Aangezien de treksnelheid constant is, geeft 

het verloop van deze curve een indicatie van het spanning – rek diagram. 

 

De kracht in functie van de tijd geeft volgende grafiek 
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fig. 5. 7 : kracht in functie van de tijd voor het proefstuk IH4 
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Volgend verloop voor de schuifspanning wordt aldus verkregen : 
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fig. 5. 8 : geëxtrapoleerde curve van meting IH4 

 

Volgende waarden worden dan bekomen voor de materiaalconstanten : 

 

c1 =  34,02 

c2 =  - 1,9454 

c3 =   39,81 

c4 = - 21,61 

 

Voor meer informatie over het gebruik van de functie ‘lsqcurvefit‘ in het kader van dit 

proefschrift, wordt verwezen naar appendix E. 
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5.2.4. De schadeparameters D11 en D22 
 

Dit zijn parameters die de schade respectievelijk volgens en loodrecht op de vezels 

beschrijven. In het voor deze scriptie gebruikte materiaalmodel wordt er geen 

verloop aan D11 en D22 gegeven. De reden hiervoor is dat de rekken ε11 en ε22 

steeds klein zijn in vergelijking met de glijding γ12, zoals vermeld in hoofdstuk 4 bij 

de bespreking van de experimenten. 

Ze moeten echter wel worden geïmplementeerd, om te voorkomen dat de spanning 

volgens of loodrecht op de vezelrichting de breuksterktes overschrijdt. Aangezien 

een gebroken vezel nog een kleine spanning kan overdragen door de wrijving, wordt 

de waarde niet op 1 maar op 0,995 gezet. Het spreekt voor zich dat de gebruiker 

hiermee kan experimenteren. 

Voor de eenvoud wordt aangenomen dat de sterkte in druk gelijk is aan de 

breukspanning in trek. Bijgevolg kan de absolute waarde van de spanning worden 

vergeleken met de breukspanning.  

Voor het model komt er dan : 

 

( )11 11 0,995tif X then Dσ > =  

( )22 22 0,995tif Y then Dσ > =  



Studie van het afschuivingsgedrag van composieten Ives De Baere 

 
88

5.2.5. Samenvatting 
 

Voor de permanente glijding : 

, , ,, , ,39,81 exp 21,6112 12 12 12 12 12
perm nieuw perm oud perm oudtotaal nieuw totaal nieuw totaal oudγ γ γ γ γ γ  = + − −    

, , ,max ,12 12 12
perm nieuw perm nieuw perm oudγ γ γ =  

 
 

( ), ,
12 12
perm nieuw totaal nieuwteken tekenγ γ  = 

 
 

Voor de schade : 

( )( ), , , ,
12 12 12 12 12 12 1234, 02 exp 1,9454nieuw oud oud totaal nieuw perm nieuw totaal oud perm oudD D D γ γ γ γ= + − − − +

( )( )12 12 12min max , ,0,995nieuw nieuw oudD D D=  

( )12 12 0,995nieuwif S then Dσ > =  

Overige parameters : 

( )11 11 0,995tif X then Dσ > =  

( )22 22 0,995tif Y then Dσ > =  

 

Tijdens de simulaties zijn de voorwaarden voor breuk echter in commentaar gezet. 

De waarden van deze sterktes volgen immers uit het experiment. Het is aan de 

gebruiker om deze waarden in te stellen, rekening houdend met de nodige 

veiligheidsfactoren. 

 

Bovendien worden er in de eerste plaats trekproeven gesimuleerd. Voor alle 

elementen geldt dan een gelijkaardige spanningstoestand en bijgevolg zal de 

waarde van een bepaalde spanning, bijvoorbeeld σ22, voor alle elementen ongeveer 

gelijktijdig de treksterkte bereiken. 

 

In buiging is dit niet het geval. De onderste elementen worden in trek belast, terwijl 

de bovenste in druk worden beproefd. Bovendien verschilt de waarde van de 

spanning van laag tot laag. Bijgevolg zal de breukspanning niet voor alle elementen 

gelijktijdig bereikt worden en zal de ene laag het reeds vroeger begeven dan de 

overige, met een herverdeling van de spanning tot gevolg. In dit geval kan het dus 

wel noodzakelijk zijn om de breukcriteria te gebruiken. 
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Ook bij vermoeiingsproeven, waar de schade heel geleidelijk zal aangroeien, is het 

noodzakelijk om de breukcriteria te gebruiken, aangezien de schadeparameter niet 

voor alle elementen gelijktijdig zijn maximale waarde zal bereiken. Eens een 

element geen stijfheid in afschuiving meer bezit, zal er een herverdeling van de 

schuifspanning ontstaan waarbij de naburige elementen nu een hogere 

schuifspanning moeten opnemen dan voordien. Zoals reeds eerder is vermeld, 

vallen vermoeiingsproeven buiten het bestek van dit proefschrift. 

 

Een echte breuk simuleren is overigens niet mogelijk in Samcef. Indien alle 

‘breukvoorwaarden‘ voor een bepaald element bereikt zijn, vallen de stijfheden in 

alle richtingen  van dat  element op een heel kleine waarde, zodat convergentie niet 

meer mogelijk is. 

 

Doel van de simulaties is vooral om te kijken tot welke tijdsstap Samcef  nog 

convergeert en of de waarden de werkelijkheid benaderen. 

 

Voor de code van dit model wordt verwezen naar het bestand ‘ovex01.f’ in de map 

‘Samcef’ op de cd-rom in bijlage. 

 

Opmerking : tijdens het opstellen van het model werd er ook met een lineair, een 

parabolisch, een derdegraads en een vierdegraads verloop van de permanente 

glijding in functie van de totale glijding geëxperimenteerd. Dit werd dan 

gecombineerd met een lineair of parabolisch verloop van de schadeparameter. Ook 

werden combinaties geprobeerd van de hierboven besproken exponentiële wetten 

en de veeltermfuncties.  

 

Er was echter geen enkele combinatie die de geëxtrapoleerde curve zo dicht 

benaderde dan de exponentiële wetten. De Matlabbestanden van al deze modellen 

staan ook op de cd-rom in bijlage, in de map ‘optimalisatie1‘ in ‘Matlab’. 
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5.3. De simulaties 

5.3.1.  [±45°]2s laminaat 
 

Hieronder wordt eerst in een aantal figuren de resultaten van de simulaties met 

Samcef gegeven voor het [±45°]2s laminaat. Om een duidelijker beeld van de 

vervorming te hebben, is deze met een factor twee verschaald.  

Voor de verplaatsingen is de eenheid mm, voor de spanning MPa. 

 

Een eerste berekening wordt gedaan met een mesh van 3 bij 11 elementen. Uit de 

resultaten rijst het vermoeden dat deze mesh niet fijn genoeg is. Op fig. 5. 9 is 

immers een duidelijke insnoering te zijn na het tweede element en dit aan beide 

kanten. Een dergelijke insnoering is heel vaak te wijten aan een te grove mesh, 

vandaar de berekening opnieuw wordt uitgevoerd, ditmaal met een mesh van 5 bij 

23 elementen (zie fig. 5. 1). 

Voor de gegevens van deze eerste simulatie wordt verwezen naar de map ‘451’ in 

de map ‘simulaties’ op de cd-rom in bijlage. 

  

 

fig. 5. 9 : verplaatsing in de x – richting voor het [±45°]2s laminaat, grove mesh 

 

De tijdsstap van de hierna getoonde waarden is de laatste waarbij nog convergentie 

optrad. De schuifspanning heeft de afschuifsterkte nog net niet bereikt. Ter 

herinnering, voor het [±45°]2s laminaat was dit 69 MPa. De gekozen tijdsstap is dan 

0,66 en de maximaal optredende schuifspanning bedraagt 67 MPa. Voor de 

gegevens wordt verwezen naar de map ‘452’ in de map ‘simulaties’ op de cd-rom in 

bijlage. 
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De lijnen van constante verplaatsing in de x – richting (fig. 5. 10) liggen praktisch 

verticaal. Zou dit niet het geval zijn, dan is er mogelijk iets misgegaan tijdens de 

berekening. 

 

Merk op dat desondanks het gebruik van de fijnere mesh, er nog steeds een 

insnoering optreedt. De locatie van de insnoering is net dezelfde als bij de fijnere 

mesh (fig. 5. 9). De insnoering is dus blijkbaar niet te wijten aan de fijnheid van de 

mesh. Mogelijk ligt de oorzaak in de randvoorwaarden. Langs de uiterste randen is 

de verplaatsing in de y – richting volledig verhinderd om de klauwen te simuleren, 

maar bij het experiment is een lichte insnoering van het laminaat in de klauwen 

waargenomen. Bij nadere controle blijkt dat bij sommige experimenten ook een 

lichte inkerving is opgetreden in het stuk net buiten de klauwen, zodat de 

werkelijkheid nog beter benaderd wordt dan aanvankelijk gedacht. 

 

 

fig. 5. 10 : verplaatsing in de x – richting voor het [±45°]2s laminaat, fijne mesh 

De verplaatsing volgens de y – richting moet symmetrisch zijn ten opzichte van de 

horizontale as van symmetrie en ook dat is het geval (fig. 5. 11). 

 

 

fig. 5. 11 : verplaatsing in de y – richting voor het [±45°]2s laminaat 
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Er treedt nauwelijks insnoering op in de z – richting, hetgeen merkbaar is aan de 

hele kleine verplaatsingen (fig. 5. 12). Merk op dat de figuur niet symmetrisch is, 

hoewel er symmetrie zou moeten zijn, zowel ten opzichte van de verticale als de 

horizontale as van symmetrie. De waarden zijn echter dermate laag, in de 

grootteorde van een µm, dat de asymmetrie hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan 

numerieke onnauwkeurigheid. Dit is dan ook geen reden om de simulatie als onjuist 

te beschouwen. 

 

 

fig. 5. 12 : verplaatsing in de z – richting  voor het [±45°]2s laminaat 

 

Voor de weergave van de spanningen, moet in Samcef eerst de laag worden 

gekozen waarvan de resultaten gewenst zijn. Hier is voor de tweede laag gekozen, 

aangezien daar de glijdingen positief zijn. Bij het [±45°]2s laminaat wisselt het teken 

van de schuifspanning τ12 per laag.  Voor de tweede laag liggen de vezels van 

linksboven naar rechtsonder. (zie tekst uit de .dat file in paragraaf 5.1.2, 

vezelrichting) 

 
fig. 5. 13 : σ11 voor het [±45°]2s laminaat 
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Bemerk de hoge waarden van σ11 (fig. 5. 13) in de hoekpunten linksboven en 

rechtsonder. De reden hiervoor is de vezelrichting : in die richting kan het laminaat 

de grootste spanning opnemen. Om dezelfde reden is de spanning in de overige 

hoekpunten lager. Loodrecht op de vezel is het composiet veel minder stijf en kan 

bijgevolg geen hoge waarden van de spanning opnemen. De waarden zijn echter 

niet alarmerend hoog, de breuksterkte is immers 863 MPa 

 

In tegenstelling tot de verplaatsing in de 3 – richting (of z – richting) zijn de 

spanningen σ33 wel vrij symmetrisch (zie fig. 5. 14). De waarden zijn bovendien vrij 

laag. 

 

fig. 5. 14 : σ33 voor het [±45°]2s laminaat 

 

De schuifspanningen zijn mooi symmetrisch verdeeld ten opzichte van de 

horizontale en verticale as (zie fig. 5. 15). Merk ook op dat de hoogste optredende 

waarden van de schuifspanning zich niet beperken tot een enkele zone, maar bijna 

het volledige proefstuk beslaan. Dit is dan ook de reden waarom vaak proeven op 

laminaten, die een ±45° laagdefinitie hebben, worden uitgevoerd om het gedrag in 

afschuiving te karakteriseren. 

 

fig. 5. 15 : τ12 voor het [±45°]2s laminaat 
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Door de symmetrie van de schuifspanningen (zie fig. 5. 15), zou het spanningsbeeld 

van σ22 de spiegeling om de horizontale as van symmetrie van het spanningsbeeld 

van σ11 moeten zijn. Alleen zijn de waarden van de spanning lager. Er geldt immers 

(zie appendix A) : 

 

σxx = σ11 cos²α + σ22 sin²α - 2 τ12 sinα cosα 

 

In dit geval is α = 45°. 

τ12 is voor punten symmetrisch ten opzichte van de horizontale as gelijk. Met een 

hoge waarde van σ11 correspondeert er bijgevolg een lage waarde voor σ22 en 

omgekeerd. Dit is dan ook het geval (fig. 5. 16). Merk echter wel op dat naar de 

randen toe de waarden de breuksterkte van 35 MPa aanzienlijk overtreffen. Dit is 

dus tegenstrijdig met de werkelijkheid. De reden dat dergelijke hoge waarden 

kunnen bereikt worden, is dat de voorwaarde dat D22 = 0,995 als de breuksterkte 

wordt bereikt, in commentaar is gezet, zoals in paragraaf 5.2.5 is vermeld. 

 

 

fig. 5. 16 : σ22 voor het [±45°]2s laminaat 

 

De hoge spanningen treden echter enkel aan de rand op en zijn mogelijk een gevolg 

van de randvoorwaarde. In het centrum van het proefstuk ligt de spanning net onder 

de breuksterkte en het is daar dat bij het experiment steeds breuk optrad, dus voor 

de verdere interpretatie van de resultaten, meerbepaald voor de schuifspanning, 

speelt σ22 slechts een ondergeschikte rol. 

 

Merk op dat de spanningsverdelingen in het centrum van de mesh mooi homogeen 

verdeeld zijn. Vandaar dat voor de numerieke gegevens, het element centraal in de 

mesh wordt gekozen. Dit is het element met nummer 2057. De numerieke gegevens 

worden in paragraaf 5.3.3 besproken. 
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Tot slot wordt nog een grafiek gegeven van de rekken in functie van de tijdsstap 

voor deze simulatie. 
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fig. 5. 17 : rekken in functie van de tijdsstap voor de simulatie op het [±45°]2s laminaat 

 

Merk op dat ε11 en ε22 praktisch hetzelfde verloop hebben. Enkel in de numerieke 

waarden is er een verschil te zien. 

 

Deze grafiek komt vrij goed overeen met wat in het experiment gemeten wordt (zie 

hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.4.1) De reële γ12 vertoont ook een heel lichte s – vorm. 

De werkelijke ε22 neemt echter iets sneller toe dan ε11 en beiden nemen in 

werkelijkheid sneller toe dan in de simulatie. 
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5.3.2. [10°]8 laminaat 
 

Hieronder wordt in een aantal figuren de resultaten van de simulaties met Samcef 

gegeven voor het [10°]8 laminaat. Om een duidelijker beeld van de vervorming te 

hebben, is deze met een factor tien verschaald. 

Voor de verplaatsingen is de eenheid mm, voor de spanning MPa. 

 

Net als bij de simulatie op het [±45°]2s laminaat is ook hier de tijdsstap gekozen 

waarbij de schuifspanning de afschuifsterkte net niet bereikt. Voor het [10°]8 

laminaat bedraagt deze 48 MPa. De gekozen tijdstap is dan 0,2. 

 

Merk op dat er een lichte S – vorm in het proefstuk zit (weliswaar na uitvergroting 

van de vervorming met factor 10). Om deze vervorming te voorkomen, worden bij de 

experimenten de afgeschuinde tabs gebruikt (zie hoofdstuk 4 paragraaf 4. 2. 5). 

Bovendien zijn de zones met een constante verplaatsing in de x – richting niet 

evenwijdig met de afschuining van de mesh (zie fig. 5. 18). 

 

fig. 5. 18 : verplaatsing in de x – richting voor het [10°]8 laminaat, met aanduiding van de 
vezelrichting 

 

Het optreden van dit verschijnsel is onverwacht, aangezien de afschuining mee is 

gemodelleerd. De oorzaak moet gezocht worden in de evolutie van de schade. Ook 

in werkelijkheid zal door de optredende schade de ogenblikkelijke glijmodulus niet 

meer overeenstemmen met G12
0 zodat ook hier een S – vorm optreedt. Merk op dat 

deze in de simulatie slechts zichtbaar wordt na een verschaling met factor tien, 

zodat het vrij logisch is dat deze vervorming niet zichtbaar was tijdens het 

experiment. Als gevolg van de schade correspondeert de met G12
0 berekende hoek 

ϕ niet met het verplaatsingsveld, zoals duidelijk blijkt uit fig. 5. 18. Om steeds het 

verplaatsingsveld te volgen, zou de afschuining van de tabs continu moeten 

variëren, hetgeen uiteraard niet te verwezenlijken is. 
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Het verplaatsingsveld volgens de y – richting (fig. 5. 19) is volledig symmetrisch ten 

opzichte van het middelpunt van de mesh, hetgeen ook verwacht wordt. 

 

 

fig. 5. 19 : verplaatsing in de y – richting voor het [10°]8 laminaat 

 

Ook hier zijn de verplaatsingen in de z – richting (fig. 5. 20) heel beperkt. 

 

 

fig. 5. 20 : verplaatsing in de z – richting voor het [10°]8 laminaat 

 

 

Voor weergave van de spanningen maakt de laag hier weinig uit, aangezien de 

vezelrichting in alle lagen dezelfde is. Gemakshalve is er voor de eerste laag 

gekozen. 
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Voor σ11 (fig. 5. 21) geldt dezelfde opmerking als bij het [±45°]2s laminaat, namelijk 

dat het materiaal volgens de vezel veel stijver is en dus hogere spanningen 

opneemt dan loodrecht erop. Ter herinnering, de vezels lopen van linksboven naar 

rechtsonder. De waarden liggen ver beneden de breuksterkte van 863 MPa. 

 

 

fig. 5. 21 : σ11 voor het [10°]8 laminaat 

 

De waarden van σ22 (fig. 5. 22) zijn veel lager dan dat het geval was bij het [±45°]2s 

laminaat, maar ook hier wordt de breuksterkte reeds bereikt in de hoekpunten. Merk 

op dat het proefstuk hierdoor niet zal breken, gezien de ligging van de vezels (zie 

fig. 5. 18). Het enige wat uit deze breukspanning zou volgen, is dat van de 

rechterboven- en de linkeronderhoek een klein stukje zou afbreken (omcirkeld). Het 

volledige proefstuk zal echter nog steeds breken als gevolg van de schuifspanning, 

zoals ook in het experiment is waargenomen (zie Hoofdstuk 4, paragraaf 4. 2. 5. 3).  

 

 

fig. 5. 22 : σ22 voor het [10°]8 laminaat 

 

De vraag stelt zich echter waarom dergelijke hoge waarden van de spanning 

optreden, hoewel de hiervoor benodigde σxx (zie paragraaf 4. 2. 5) nog lang niet 

bereikt is. 
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In de redenering van de vermelde paragraaf wordt ondersteld dat σyy = σxy = 0. Deze 

veronderstelling gaat zeker op voor het midden van het proefstuk. Hier zijn de 

waarden van de spanning σ22 dan ook laag. Aan de schuine randen echter gaat 

deze onderstelling niet meer op. Het insnoeren van het proefstuk wordt verhinderd 

door de afgeschuinde tabs, zodat hier zeker σyy ≠  0. Uit de formule, afgeleid in 

appendix A, volgt nu :  
2 2

11

2 2
22

12

cos sin

sin cos

sin cos sin cos

xx yy

xx yy

xx yy

σ σ θ σ θ

σ σ θ σ θ

σ σ θ θ σ θ θ

= +

= +

= − +

 

 

Aangezien sin210 = 0,03 wat dus heel klein is, maakt het voor σ11 weinig uit of σyy al 

dan niet nul is. Voor σ22 maakt dit echter een wezenlijk verschil uit, aangezien 

cos²10 = 0,97. Vandaar de hogere spanningen in de buurt van de afschuiningen. 

 

Net als bij het [±45°]2s laminaat geldt ook hier dat de waarden van σ33 (fig. 5. 23) 

verwaarloosbaar zijn. De waarden zijn overigens van dezelfde grootteorde als bij het 

[±45°]2s laminaat. 

 

 

fig. 5. 23 : σ33 voor het [10°]8 laminaat 
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Op het spanningsbeeld van τ12 (fig. 5. 24) tenslotte is mooi te zien waar de breuk in 

afschuiving zal initiëren. Dit komt vrij goed overeen met het werkelijke gedrag. 

 

 

fig. 5. 24 : τ12 voor het [10°]8 laminaat 

 

Tot slot wordt nog een grafiek gegeven van ε11, ε22 en γ12 voor deze simulatie. 

Ter herinnering, reeds op tijdsstap 0,2 wordt de afschuifsterkte bereikt zodat enkel 

het deel tussen de tijdsstappen 0 en 0,2 van de gesimuleerde curve van toepassing 

is. In fig. 5. 25 wordt enkel het relevant stuk gegeven. 
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fig. 5. 25: rekken in functie van de tijdsstap voor de simulatie op het [10°]8 laminaat 
het zinvolle gedeelte 

 

De werkelijkheid (zie hoofdstuk 4, paragraaf 4. 2. 5. 3) wordt dus vrij goed 

benaderd.  



Studie van het afschuivingsgedrag van composieten Ives De Baere 

 
101

5.3.3. Numerieke gegevens 
 

Hieronder worden de numerieke gegevens van de simulatie vergeleken met de 

waarden, bekomen uit het experiment. Deze gegevens zijn geldig voor het element 

2016 voor de 10° mesh en element 2057 voor de 45° mesh. Dit is in beide gevallen 

het centrale element van de tweede laag. 

Voor de numerieke waarden van zowel onderstaande grafieken als de curves van 

fig. 5. 17 en fig. 5. 25 wordt verwezen naar de map ‘simulatie‘ op de cd-rom in 

bijlage. 

 

Zoals uit fig. 5. 26 blijkt, benadert de τ12-γ12 curve heel goed de werkelijkheid. 

De curve voor het [10°]8 laminaat wijkt meer af van de werkelijke voor deze 

stapeling, maar de experimenteel bepaalde grafieken van het [±45°]2s laminaat doen 

dit evenzeer. Bij de experimenten werd reeds vastgesteld dat het [10°]8 laminaat 

een hogere glijmodulus had dan dat met [±45°]2s stapeling. 
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fig. 5. 26 : τ12 in functie van γ12 voor de simulaties en de quasi – statische experimenten 
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De reden dat de simulatie voor de 10° zo ver doorloopt, is reeds gegeven. De 

voorwaarden van breuksterkte in het model stonden immers als commentaar. Om 

de curve te laten samenvallen, hoeft de gebruiker gewoon een hogere waarde voor 

G12 te implementeren en de voorwaarden voor breuk uit commentaar te halen. 

 

Dat de curve voor het [±45°]2s laminaat meer afwijkt van die van het [10°]8 laminaat 

heeft twee oorzaken. Enerzijds is de mesh voor eerstgenoemde behoorlijk fijner en 

anderzijds zijn andere tijdsstappen genomen. Bij het  [10°]8 laminaat is er met 

constante tijdsstappen van 0,001 gewerkt, maar voor de fijne mesh van het [±45°]2s 

laminaat gaf dit problemen. De computer moet, door het hoger aantal elementen, 

veel meer gegevens opslaan en telkens was er plaats tekort op de harde schijf van 

de computer, waardoor de simulatie mislukte. Daarom is er bij deze stapeling 

gebruik gemaakt van ‘automatic time stepping’ waarbij Samcef zelf de optimale 

tijdstap bepaalt opdat de berekening zo juist mogelijk zou gebeuren. Om de 

simulatie niet te lang te laten duren, wordt een 0,001 als laagste waarde van de 

tijdstap ingevoerd. De gegevens worden nu slecht opgeslagen om de 0,02 

eenheden in plaats van om de 0,001, wat een aanzienlijke besparing van 

schijfruimte oplevert. 

 

Tot slot worden de modelparameters D12 en γ12
p

 van de simulatie nog vergeleken 

met de werkelijke waarden. 
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fig. 5. 27 : schadeparameter D12 van de simulatie en de experimenten in functie van γ12 
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Merk op dat de overeenkomst hier merkelijk minder is dan bij het τ12-γ12 verloop. Het 

minder sterk toenemen van D12 voor grotere waarden van γ12
tot

 is te wijten aan de 

grote, negatieve waarde van materiaalconstante c2. De τ12-γ12 curve is echter heel 

gevoelig voor de waarde van deze constante. Om de grafiek van D12 te laten 

samenvallen met het werkelijke verloop, is een relatief grote verandering nodig van 

c2 zodat de τ12-γ12 grafiek absoluut niet meer overeenkomt met de werkelijkheid, 

zeker niet voor grotere waarden van γ12
tot. Daar wordt de spanning zelfs negatief, als 

gevolg van een te grote waarde voor D12.  Wordt de toename van D12 op een zekere 

waarde van γ12
tot begrensd, dan heeft deze curve een discontinue eerste afgeleide, 

wat neerkomt op een sprong in de τ12-γ12 grafiek. 

Bovenstaande kan geverifieerd worden met de Matlabbestanden op de cd-rom in 

bijlage. 

 

Merk ook op dat op de tijdsstap 0,2 de glijding 0,025 is (zie fig. 5. 25). Hiermee 

correspondeert een D12 die reeds behoorlijk afwijkt van de werkelijke (zie fig. 5. 27). 

Bijgevolg zal de G12
* ook niet met de werkelijke waarde overeenkomen, zodat het 

vermoeden van de foutieve hoek ϕ in paragraaf 5.3.2 wel degelijk juist is. 

 

Voor de permanente glijding komt er :  
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fig. 5. 28 : γ12
p voor de simulatie en de experimenten in functie van de γ12 
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Het verloop van γ12
p benadert de werkelijkheid een stuk beter. De waarde ligt wel 

iets hoger voor γ12 > 0,02, wat te verwachten was, aangezien de waarde van D12 

dan lager ligt en beide parameters hetzelfde effect op de τ12-γ12 curve hebben. 

Ter herinnering : 

 
0

12 12 12 12 12(1 )( )totaal permanentG Dτ γ γ= − −  

 

Dus een toename van D12 of een toename van γ12
permanent zorgt voor een daling van 

τ12 bij dezelfde γ12
elastisch. 
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5.4. Validatie van het model 

5.4.1. Inleiding 
 

In paragraaf 5.3 is het materiaalmodel getoetst aan de werkelijkheid door middel 

van simulaties van quasi – statische trekproeven. Het is echter op basis van de 

gegevens, bekomen uit de experimentele trekproeven, dat het materiaalmodel is 

opgebouwd.  

Het is dan ook niet meer dan logisch dat een model de resultaten van de 

experimenten die aan de basis van haar ontstaan liggen, kan voorspellen. Een 

echte test voor een materiaalmodel is een belastingsvorm die niet is gebruikt bij het 

opstellen ervan. 

Voor deze scriptie is gekozen voor een driepuntsbuigproef op het [±45°]2s laminaat, 

aangezien deze vrij eenvoudig op de Instron trekbank kan worden uitgevoerd (zie 

fig. 5. 29) en deze ook relatief gemakkelijk te modelleren is in Samcef. 

 

 

fig. 5. 29 : buigproef op de Instron trekbank 

 

Andere opties om een materiaal te belasten in afschuiving zijn reeds vermeld in 

hoofdstuk 4. 

In de volgende paragraaf wordt de opbouw van de datafile voor Samcef besproken. 

Daarop worden dan de experimenteel en numeriek bekomen waarden met elkaar 

vergeleken. 
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5.4.2. Datafile voor de buigproef 
 

Voor deze file kan reeds een groot stuk van de code voor de trekproef op het 

[±45°]2s laminaat worden gebruikt. Zo is de opbouw van de mesh, de implementatie 

van het materiaal en de oriëntatie van de lagen volledig analoog. Voor meer 

informatie hierover wordt dan ook verwezen naar paragrafen 5.1.1 en 5.1.2. 

Om de realiteit zo goed mogelijk te benaderen, moeten de randvoorwaarden 

zorgvuldig  gekozen worden. De eenvoudigste oplossing bestaat erin om aan beide 

zijden van het proefstuk een rij knopen onderaan vast te houden, overeenkomstig 

met de plaats waar het proefstuk ondersteund wordt. Aan de bovenzijde wordt aan 

de centrale rij knopen een verplaatsing opgelegd. Bij de werkelijke proef zal het 

composiet echter naar binnen schuiven naarmate de indrukking dieper wordt. Met 

de hiervoor vermelde randvoorwaarden kan dit echter niet gesimuleerd worden. 

 

Daarom is er gekozen om ook de roloplegging te simuleren. Er is gebruik gemaakt 

van oneindig lange rollen, aangezien bij eindige rollen steeds 

convergentieproblemen optreden. Hierbij worden er drie knopen aangemaakt, twee 

onderaan op de plaats van de oplegging en een bovenaan, waar de verplaatsing 

opgelegd wordt. Aan elk van die knopen wordt een oneindige rol toegekend. Door 

middel van contactelementen weet Samcef waar de rollen contact maken met de 

mesh. Eventueel kan ook de wrijving op de rollen gemodelleerd worden, maar van 

deze functie is voor dit proefschrift geen gebruik gemaakt. 

In het databestand komt er dan : 

 

 Voor de knopen 

 
ABRE '%DIAMSTEUN' '5' 

ABRE '%OVERSPANNING' '170' 

ABRE '%STEUNROL' '(((%LENGTH_LP)-(%OVERSPANNING)):2)' 

ABRE '%HALF' '((%LENGTH_LP):2)' ! halve lengte 

.NOE I   1 X ((%HALF) - ((%OVERSPANNING):2)) Y 10 Z -(%DIAMSTEUN) 

     I 101 X ((%HALF) + ((%OVERSPANNING):2)) Y 10 Z -(%DIAMSTEUN) 

     I 201 X (%HALF) Y (%WIDTH-10)  Z ((%HEIGHT) + (%DIAMSTEUN)) 
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 Voor de contactelementen 

 
.SEL GROUPE 10 NOE  

     BOITE STRUCTURALE XI (%OVERSPANNING) $ 

                       XS ((%OVERSPANNING)+(%STEUNROL)+8) ZI 0. ZS 0.      

.SEL GROUPE 11 NOE 

     BOITE STRUCTURALE XI 0. XS ((%STEUNROL)+8) ZI 0. ZS 0. 

.SEL GROUP 30 FACES ORIEN 0 0 1 

     GROUP 31 NOEUDS TRANSFORMATION 30 

 

 Voor de rolloplegging 

 
.MDS I 1 N 1 GROUP 11  

     SURF RCYL 5 

     V11 1 V12 0 V13 0 

     V21 0 V22 0 V23 1   

     OPTION 2 LT 0    

.MDS I 2 N 101 GROUP 10                

     SURF RCYL 5 

     V11 1 V12 0 V13 0 

     V21 0 V22 0 V23 1    

     OPTION 2 LT 0  

.MDS I 3 N 201 GROUP 31    

     SURF RCYL 5 

     V11 1 V12 0 V13 0 

     V21 0 V22 0 V23 1    

     OPTION 2 LT 0  
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De uiteindelijke mesh wordt gegeven in fig. 5. 30. Er zijn 40 x 5 x 8 elementen en 

met 8 gausspunten per element, wordt er dus gerekend met 12800 gausspunten. 

Een dergelijk hoog aantal elementen is nodig omdat anders de contactelementen 

problemen geven bij de convergentie. 

Opmerking : het centrum van het assenstelsel valt samen met de knoop linksonder, 

maar voor de duidelijkheid is het op enige afstand getekend. 

 

fig. 5. 30 : de 45° mesh voor de simulatie van de driepuntsbuigproef 

 

Voor de post – processor worden zowel de verplaatsing als de reactiekracht in de 

centrale rol opgeslagen. Deze worden eveneens opgeslagen in een tekstbestand, 

zodat de gesimuleerde waarden achteraf met Excel verwerkt kunnen worden. 

 

Het materiaalmodel is wel aangepast voor deze buigproef. Het model is immers 

opgebouwd om het gedrag in trek te simuleren. Over hoe het materiaal zich in druk 

gedraagt, is niets geweten aangezien er geen experimenten in druk zijn uitgevoerd. 

Het zou dan ook niet eerlijk zijn om het model te beoordelen op zijn gedrag in druk. 

 

Bij een buigproef treden echter drukspanningen op, meerbepaald aan de bovenzijde 

van het proefstuk. Daarom is het bestand ‘ovex01.f’ lichtjes aangepast. Zo wordt in 

elk gausspunt eerst de waarde van de rek ε11 gecontroleerd. Is die groter of gelijk 

aan nul, wat betekent dat het corresponderende element aan een trekbelasting is 

onderworpen, dan wordt het materiaalmodel aangeroepen. Is de waarde van de rek 

ε11 strikt negatief, wat een drukbelasting betekent, dan wordt er gewoon lineair 

elastisch gerekend. 

 

Een bijkomend feit dat bovenstaande aanpassing rechtvaardigt, is dat tijdens het 

experiment geen schade werd waargenomen aan de bovenzijde van het proefstuk. 
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De breukvoorwaarden zijn niet gebruikt. Het is achteraf aan de gebruiker om deze in 

te stellen, rekening houdend met eventuele veiligheidsfactoren. Hier wordt enkel 

gekeken tot welke tijdsstap Samcef convergeert en of de berekende waarden de 

werkelijke benaderen. 

 

Voor het volledige bestand wordt verwezen naar ‘buig.dat’ in de map ‘Samcef’ op de 

cd-rom in bijlage. 
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5.4.3. Meting en simulatie 
 

Voor de experimentele curve is het proefstuk IH1 belast met een snelheid van 

2 mm/min. Na een doorbuiging van 35 mm is het proefstuk aan dezelfde snelheid 

ontlast, om te kijken hoeveel permanente doorbuiging het vertoont en of er sprake is 

van hysteresis. Dit blijkt ook het geval, zoals zichtbaar op fig. 5. 31. Na ontlasten is 

er een permanente doorbuiging van 6 mm. Merk op dat ook hier een sterk 

niet – lineair gedrag optreedt. Daarom is deze proef zeker geschikt als validatie voor 

het materiaalmodel. 

 

Bij de simulatie is enkel het belasten gesimuleerd. Het is immers aanvankelijk niet 

duidelijk tot welke tijdsstap de simulatie zou convergeren. De kans is immers zeer 

groot dat de berekening zou stoppen vooraleer een doorbuiging van 35 mm is 

bereikt. Voor de numerieke gegevens van de simulatie wordt verwezen naar de map 

‘buiging’ in de map ‘simulaties’ op de cd-rom in bijlage. 
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fig. 5. 31 : kracht in functie van de doorbuiging voor het experiment en de simulatie 

 

Het gesimuleerde verloop van de kracht in functie van de verplaatsing volgt het 

experimentele verloop vrij goed tot een doorbuiging van 20 mm, zoals op fig. 5. 31 

te zien is. Hierna loopt er blijkbaar iets fout. 
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Bij nader onderzoek blijkt de oorzaak van de knik in de curve te vinden in de 

definitie van de contactelementen.  Op fig. 5. 32 is te zien dat het laminaat doorheen 

de roloplegging geduwd wordt. Deze figuur werd genomen op de eerste tijdsstap 

nadat een daling in de kracht is waargenomen. In de vorige tijdsstappen gedragen 

de contactelementen zich zoals het hoort. 

 

fig. 5. 32 : detailopname van het contact tussen de roloplegging en het laminaat 

 

Mogelijk is dit op te lossen door een verfijning van de mesh ter hoogte van de 

roloplegging. De volledige mesh verfijnen is echter geen alternatief, aangezien er 

dan problemen zijn met de beschikbare schijfruimte voor het wegschrijven van de 

resultaten. Er was echter geen tijd meer ter beschikking om de datafile aan te 

passen en de simulatie opnieuw te laten lopen. 

In fig. 5. 33 wordt het experiment vergeleken met de simulatie. De waarde van de 

kracht bedraagt voor de foto’s op de eerste rij, 35 N en voor de tweede rij 135 N. 

35 N 

135 N 

fig. 5. 33 : overeenkomst experiment – simulatie. 
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Tot slot wordt in fig. 5. 34 de verdeling van de schuifspanning τ12 in de onderste laag 

van het laminaat gegeven.  De onderste laag wordt immers het sterkst in trek belast. 

 

fig. 5. 34 : τ12 voor de onderste laag van het laminaat van de simulatie van de buigproef 

 

Bemerk het grote verschil qua verdeling met fig. 5. 15, waar de verdeling van τ12 

wordt gegeven voor de trekproef. Daar waar bij de trekproef de schuifspanning over 

een groot deel van het proefstuk uniform verdeeld is, is dat bij de buigproef zeker 

niet het geval. Merk op dat de schuifspanning zelfs van teken verandert. Daarom is 

deze proef niet geschikt om het gedrag in afschuiving te bestuderen. Als validatie 

voor het model is hij daarentegen zeker geschikt, gezien het niet – lineaire verloop 

van de kracht in functie van de doorbuiging (fig. 5. 31), zoals reeds eerder is 

vermeld.  



Studie van het afschuivingsgedrag van composieten Ives De Baere 

 
113

Hoofdstuk 6 : Mogelijkheden voor verder onderzoek 
 

Om het model, beschreven in hoofdstuk 5, te optimaliseren, werd er vooral naar de 

τ12-γ12 curve gekeken en minder naar de eigenlijke schadewetten. Het doel van deze 

optimalisatie is bereikt, want de gesimuleerde grafiek valt praktisch samen met de 

curve die volgt uit het experiment. 

 

De grafieken van D12 en γ12
p zijn een gevolg van de optimalisatie. Zoals in hoofdstuk 

5 vermeld, is de overeenkomst minder goed, vooral voor de schadeparameter D12.  

 

Om een meer natuurgetrouw model te verkrijgen, moet de optimalisatieprocedure 

worden aangepast. Als nog steeds van de veronderstelling wordt uitgegaan dat de 

schadeparameter D12 evolueert door een toename van de elastische glijding, dan is 

de wet in eindige differenties voor D12 nog steeds afhankelijk van de wet voor γ12
p, 

zoals is opgemerkt in hoofdstuk 5.  De evolutie van de permanente glijding wordt 

echter niet beïnvloed door de schadeparameter D12 als γ12
p afhankelijke is van de 

totale rek. 

 

Volgende optimalisatieprocedure wordt voorgesteld. 

Optimaliseer eerst de wet voor de permanente glijding met de bekomen 

experimentele gegevens. Vervolgens kan de schadewet voor D12 geoptimaliseerd 

worden, gebruik makend van de experimentele gegevens voor D12 en de reeds 

vastgelegde wet voor γ12
p. 

Gebruik makend van dezelfde exponentiële wetten als in hoofdstuk 5, wordt het 

volgende verkregen : 

( )12
12 12

12

32. exp 32.
perm

totaal perm
totaal

d
d
γ γ γ
γ

= −  

 

Het resultaat van deze wet is weergegeven in fig. 6. 1. In vergelijking met de curve, 

bekomen in hoofdstuk 5, liggen de gesimuleerde waarden nu lager. 
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fig. 6. 1 : permanente glijding γ12
p in functie van de glijding voor de Matlabsimulatie en de 
cyclische experimenten 

 

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 5 lagen de waarden van D12 te laag om fysisch 

juist te zijn. Volgende wet wordt nu bekomen. 

( )12
12

12

39.exp 1,55.elas
dD D
dγ

= −  

Het resultaat wordt gegeven in fig. 6. 2. De waarden benaderen de experimenteel 

bekomen gegevens nu veel beter. Merk op dat de materiaalconstanten niet heel 

veel afwijken van die in het model van hoofdstuk 5. Dit toont nogmaals aan dat het 

verloop van D12 heel gevoelig is aan variaties in de materiaalconstanten. 
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fig. 6. 2 : schadeparameter D12 in functie van de glijding voor de Matlabsimulatie en de 

cyclische experimenten 
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Tot slot kan dan het τ12-γ12 verloop gesimuleerd worden. Dit geeft fig. 6. 3. Zoals 

verwacht, valt de curve niet exact samen met die bekomen uit het experiment, maar 

de afwijking is aanvaardbaar, zeker in het licht van het feit dat het materiaalmodel 

nu fysisch de werkelijkheid veel beter benadert. Het lichtjes dalende verloop voor 

γ12 > 0,06 kan niet worden vermeden zonder dat de overeenkomst elders minder 

goed is. Merk op dat dergelijke grote glijdingen in een constructie niet getolereerd 

zullen worden en dat de overeenkomst voor glijdingen kleiner dan 0,05 heel goed is, 

zodat dit nieuwe model veelbelovend is. 
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fig. 6. 3 : τ12 in funcite van γ12 voor de Matlabsimulatie en de quasi – statische experimenten 

 

De optimalisatie is handmatig uitgevoerd. De hier bekomen oplossing is een 

compromis tussen een goede fysische overeenkomst van het model en een 

aanvaardbare τ12-γ12 curve. De procedure, beschreven in hoofdstuk 5 gaf minder 

goede resultaten voor de τ12-γ12 grafiek, maar benaderde het verloop van D12 en γ12
p 

iets beter. Hierbij moet echter de opmerking worden gemaakt dat bij experiment 

voor het opstellen van de curven van D12 niet steeds tot 0 kN werd ontlast, zodat het 

aanvaardbaar is om hier lichtjes van af te wijken om een beter verloop van de 

schuifspanning te bekomen. 
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Bovenstaand model moet nu natuurlijk nog in Samcef geprogrammeerd worden om 

te controleren of bovenstaande voorspelling wel degelijk juist is. Wegens de duur 

van een simulatie in Samcef, kon dit echter niet meer uitgevoerd worden. Een 

numerieke berekening voor het [±45°]2s laminaat duurt al gauw drie dagen. 

 

Voor de numerieke gegevens van bovenstaande figuren, wordt verwezen naar de 

map ‘optimalisatie2’ in de map ‘matlab’ op de cd-rom in bijlage 

 

Bijkomende verificaties, zoals een buigproef, of eventueel een torsieproef, kunnen 

dan alsnog experimenteel en numeriek uitgevoerd worden, om de juistheid van het 

aldus bekomen materiaalmodel te evalueren. 
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Appendices 

Appendix A : transformatieformules 

Beschouw twee assenstelsels zoals op figuur 1. Bij een UD materiaal ligt de 1 – as 

volgens de vezels, de 3 – as ligt volgens de dikte en de 2 – as ligt zodanig dat een 

rechtshandig assenstelsel bekomen wordt. De x – as ligt volgens de 

belastingsrichting, de z – as valt samen met de 3 – as, en de y – as ligt zodat 

opnieuw een rechtshandig assenstelsel wordt bekomen. De hoek θ wordt 

gedefinieerd zoals op de figuur en de positieve zin is van de x – as naar de 1 – as. 

 

figuur 1 : rotatie van het assenstelsel [3] 

Om de transformatiematrix op te stellen, worden de projecties van de 

eenheidsvectoren van het oude 123 – assenstelsel op de eenheidsvectoren van het 

nieuwe xyz – assenstelsel bepaald. Die vormen de kolommen van de 

transformatiematrix. Het volgende wordt bekomen :  

 

cos sin 0
( ) sin cos 0

0 0 1
T

θ θ
θ θ θ

− 
 =  
 
 

 

 

De spannings- en rektensor in het nieuwe assenstelsel voldoen dan aan volgende 

formules :  

 

[σ]xy = T(θ)T[σ]12T(θ) 

[ε]xy = T(θ)T[ε]12T(θ) 
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Merk op dat er met de rektensor wordt gewerkt, dat wil zeggen dat de rek ε12 wordt 

gebruikt in plaats van de glijding γ12 = 2ε12 . In dit laatste geval moet de 

transformatiematrix aangepast worden [3]. 

 

Aangezien bij de proefstukken de dikte veel kleiner is dan de andere afmetingen, is 

het aanvaardbaar om met vlakspanningstoestand te rekenen. Dit wil zeggen dat :  

 

σ13 = σ23 = σ33 = 0 

 

en wegens de wet van Hooke geldt ook : 

 

ε13 = ε23 = 0 en ε33 = S13 σ11 + S23 σ22 

 

Volledig uitgewerkt geldt dan voor de rek :  

 

2 2
11

2 2
22

2 2
12

cos sin 2sin cos
sin cos 2sin cos

sin cos sin cos cos sin

xx

yy

xy

ε εθ θ θ θ
ε θ θ θ θ ε

θ θ θ θ θ θ εε

   −  
    =    
    − −    

 

 

En een analoge formule voor de spanningen. Voor de inverse transformatie volstaat 

het om θ door -θ te vervangen. 

Voor meer informatie over rek en spanning in het algemeen wordt verwezen naar 

[11], voor meer info met betrekking tot composieten naar [3]. 
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Appendix B : bepaling van de hoek ϕ bij de 10° off axis test. 

Zoals hierboven vermeld, moet de hoek ϕ voldoen aan volgende vergelijking : 

 
*

16
*

11

S
cotg  = -

S
ϕ  

 

waarbij de S11
* en S16

* in het xy – assenstelsel gedefinieerd zijn. In [3] worden de 

volgende formules opgesteld : 

 

S11
* = S11 cos4θ + S22 sin4θ + 2 S12 cosθ sinθ + S66 cos2θ sin2θ 

S16
* = 2 S11 cos3θ sinθ - 2 S22 cosθ sin3θ + 2 S12 (cosθ sin3θ - cos3θ sinθ) 

 + S66 (cosθ sin3θ - cos3θ sinθ) 

 

Hierin is S11 = 1/E1 , S12 = -ν12/E1 , S22 = 1/E2 en S66 = 1/G12. De hoek θ is de hoek 

van de vezels met de x – as en bedraagt dus 10°. 

 

Voor de berekening worden de waarden, bepaald door de VUB, gebruikt :  

 

E1 = 38 900 MPa 

E2 = 13 300 MPa 

G12 = 5 130 Mpa 

ν12 = 0,258 

 

Zo wordt er achtereenvolgens bekomen  

 

S11
* = 2,9561111 . 10-5 

S16
* = -2,1441578 . 10-5 

ϕ = 54,045475° 
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Appendix C : verwerking van de meetgegevens. 

De gegevens van de rekstrookjes 

 

• Het *.tim bestand 

Dit bestand geeft de tijdsduur van de meting in absolute tijd weer in drie 

kolommen. De eerste kolom is het uur, de tweede de minuten en de derde de 

seconden. Eens geopend in Microsoft Excel, wordt uit het aantal rijen afgeleid  

hoeveel samples er ter beschikking zijn. Om de tijd per sample te bepalen, 

wordt de totale tijd, omgezet naar seconden, gedeeld door het aantal samples. 

In een extra kolom wordt de tijd, relatief ten opzichte van het begin van de 

meting, bepaald door telkens bij de voorgaande tijd, de tijd per sample bij te 

tellen. 

 

• Het *.dat bestand 

Dit bestand geeft de rekken weer, gemeten in volt. Om die om te zetten naar 

rek (dimensieloos), wordt er vermenigvuldigd met de corresponderende 

calibratiefactoren, ingesteld bij de gevoeligheid. Tijdens de meting wordt er 

genoteerd welk rekstrookje aan welk kanaal hangt. Let er dus op dat de juiste 

kolom met het juiste getal wordt vermenigvuldigd, want om de rekstrookjes 

optimaal te benutten, zijn de gevoeligheden in de verschillende richtingen 

verschillend gekozen. 

Ter controle wordt geverifieerd of er evenveel samples zijn als in het omgezette 

*.tim bestand (het is vanzelfsprekend dat dit bestand eerst is omgezet naar een 

Microsoft Excel bestand) 

De gegevens van de INSTRON trekbank 

 

Deze gegevens bevinden zich in een *.mad bestand dat werd gemaakt op de 

computer bij de trekbank. Soms geeft deze extensie problemen, in die zin dat 

Windows het bestandstype verkeerdelijk herkent als een Microsoft Acces module. 

Indien dit het geval is, wordt dit bestand naar een *.txt bestand gekopieerd, waarna 

het probleemloos kan worden geopend met Microsoft Excel. 

De gegevens in dit document staan in inch en lbf. Er geldt : 

1 inch = 25,4 mm en 1 lbf = 4,448222 x 10-3 kN. 
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In dit document wordt geen tijd, maar het nummer van de sample opgegeven. 

De opgegeven bemonsteringsfrequentie is echter niet correct. Ze is bovendien niet 

constant gedurende de meting. Om toch de tijd van elke sample te bepalen, wordt 

volgende werkwijze gevolgd. 

In een extra kolom wordt het verschil tussen twee opeenvolgende verplaatsingen 

berekend. Deze waarden in een grafiek, in functie van de samplenummers geeft 

een trapvormige functie. Door te kijken bij welk punt de curve verspringt, wordt 

bepaald waar de sample – rate verandert. 

Om de tijd te bepalen, wordt het samplenummer met de totale verplaatsing bij 

eenzelfde sample – rate (te bepalen zoals hierboven) vermenigvuldigd. Vervolgens 

wordt dit gedeeld door de snelheid in mm/min en door het aantal samples bij 

constante bemonsteringsfrequentie. Nog vermenigvuldigen met 60 om naar 

seconden om te zetten. Hierbij wordt de laatste waarde van de tijd voor dat de 

sample – rate verandert, bijgeteld om een continu verloop te krijgen. 

Ter controle wordt in een grafiek de verplaatsing in functie van de tijd uitgezet. Dit 

met een rechte zijn, in het geval van een quasi – statische meting, of een zaagtand 

in het geval van een cyclische meting. 

 

Voor meer duidelijkheid of voorbeelden wordt verwezen naar de meetgegevens op 

de cd-rom in bijlage. 
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Appendix D : spanning – rek diagram 

Om de spanning in functie van de rek te kennen, of de schuifspanning in functie van 

de glijding, moeten de beide waarden gecorreleerd zijn. Zoals uit appendix C blijkt, 

hebben de rekken een andere tijdsbasis dan de spanningen. Bovendien is de 

tijdsbasis van de spanningen niet constant, aangezien de sample – rate verandert. 

Het is bijgevolg niet mogelijk om de spanning onmiddellijk in functie van de rek uit te 

zetten in een grafiek. Eerst moeten beide gegevensreeksen op eenzelfde tijdsbasis 

gezet worden. Aangezien de metingen van de rekstrookjes een constante 

sample – rate hebben, wordt deze als basis gekozen. 

 

Het principe wordt weergegeven in onderstaande figuren. 

In figuur 2 worden de waarden weergegeven, zoals zij worden bekomen uit het 

omgezette *.mad bestand. Het is vanzelfsprekend dat enkel de relevante waarden 

worden genomen. Zo wordt het spanningsverloop na breuk weggelaten.  
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figuur 2 

Door deze punten wordt de best passende curve geïnterpoleerd, figuur 3. Van deze 

curve worden dan de waarden genomen, die corresponderen met het tijdsverloop 

van de rekstrookmetingen, zoals bekomen uit het *.tim bestand. Ook hier worden 

enkel de relevante waarden genomen. Het opspannen van het proefstuk, 

de waarden na breuk, saturatie of lossen van het rekstrookje worden buiten 

beschouwing gelaten. Dit geeft dan figuur 4 als resultaat. 
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figuur 3 
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figuur 4 

 

Bovenstaande procedure wordt niet manueel gedaan. Bepaalde wiskundepakketten, 

zoals ondermeer Mathcad en Matlab ondersteunen deze functies. Voor dit 

proefschrift wordt Matlab gekozen. 

Eerst worden de relevante waarden uit het Excelbestand opgeslagen in tekstvorm. 

Dit geeft een bestand met de tijdsschaal (vb. IC3tijd.txt) en een bestand met de tijd 

en de spanning van de Instron (vb. IC3instron.txt). Onderstaand programma wordt 

dan gebruikt om de geïnterpoleerde waarden te verkrijgen, ook weer onder een 

tekstbestand (vb. IC3correct.txt). Deze gegevens worden dan gecombineerd met de 

rek om het spanning – rek diagram te verkrijgen. 

 
[hulp]=textread('IC3instron.txt'); 

[tijd2]=textread('IC3tijd.txt'); 

[waarden1]=hulp(:,2); 

[tijd1]=hulp(:,1); 

[waarden2]=interp1(tijd1,waarden1,tijd2,'spline'); 

save IC3correct waarden2 -ASCII 
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Appendix E : optimalisatie van het model 

Voor de eenvoud wordt een procedure geschreven die alles zelfstandig doet, zonder 

dat nog verdere input van de gebruiker nodig is. 

Eerst wordt het te optimaliseren materiaalmodel in een Matlab – functie 

geprogrammeerd. Voor het besproken model wordt dit : 

 
function [tau]=exponentieel (x,gamt) 

aantal=length(gamt); 

for i=1:1:(aantal) 

     if (i<1.5) 

        gamtoud=0; 

        gampoud=0; 

        D12oud=0; 

    else gamtoud=gamt(i-1); 

        gampoud=gamp(i-1); 

        D12oud=D12(i-1); 

    end 

    een(i)=1; 

    gamp(i)=gampoud+x(1)*gamt(i)*exp(x(2)*gampoud)*(gamt(i)-gamtoud); 

    D12(i)=D12oud+x(3)*exp(x(4)*D12oud)*(gamt(i)-gamp(i)-gamtoud+gampoud); 

end 

tau=5130*(een'-D12').*(gamt-gamp'); 

 

Om de schuifspanning in functie van de glijding, evenals het verloop van de 

schadeparameter, D12, en de permanente rek, gamp, te tekenen in afzonderlijke 

grafieken, moeten de volgende regels nog worden toegevoegd. Deze zijn echter niet 

nodig voor het optimaliseren. 
 

plot(gamt,tau) 

figure 

plot(gamt,D12) 

figure 

plot(gamt,gamp) 

 

Vervolgens wordt de functie aangeroepen, met in de parameterlijst de 

geoptimaliseerde coëfficiënten enerzijds en de absciswaarden, zelf gegenereerd of 

die van het experiment, anderzijds.  
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Vervolgens kan de optimalisatieprocedure geschreven worden. 

 

In eerste instantie worden de experimentele gegevens ingelezen. Er moet dan wel 

voor gezorgd worden dat dit bestand aanwezig is. Eventuele fouten kunnen 

optreden door het feit dat Matlab een komma als een scheiding van kolommen ziet 

in plaats van het decimaalteken. Er dient voor gezorgd te worden dat het 

decimaalteken een punt is. Dit is echter afhankelijk van het besturingssysteem van 

de computer. Het wordt best in een tekstverwerker gecontroleerd en eventueel 

kunnen alle komma’s automatisch door punten worden vervangen. 

 

Vervolgens worden alle opties ingesteld, nodig voor het gebruik van de functie 

‘lsqcurvefit’. Het gaat onder meer over de startwaarde van de coëfficiënten, de 

grens waartussen wordt gezocht, de nauwkeurigheid… Voor meer informatie wordt 

naar de helpbestanden van Matlab verwezen. 

Het is aangewezen om na een eerste iteratie, de optimalisatieprocedure nogmaals 

te doorlopen, maar nu met de gevonden coëfficiënten als startwaarde. Op die 

manier worden nauwkeurigere waarden bekomen. Vandaar dat voor de eigenlijke 

optimalisatie een for-lus wordt gebruikt, zodat de gebruiker niet steeds de procedure 

moet aanroepen. 

 

Tot slot worden dan de geoptimaliseerde coëfficiënten, de met het model bekomen 

grafiek en een curve, waarin het verschil van de experimentele waarde en de 

bekomen waarde, weergegeven. Deze laatste geeft een goed idee van de 

nauwkeurigheid en is handig wanneer verschillende modellen met elkaar worden 

vergeleken. Voor de optimalisatie van het experimenteel materiaalmodel wordt het 

Matlab bestand dan : 

 
% inlezen van de meetwaarden 

hulp=textread('IH4opti.txt'); 

gammatot=hulp(:,1); 

taumeet=hulp(:,2); 

 

% kiezen van de startwaarden voor de iteratie 

x0expexp=[39.6586 -21.542 34.3098 -1.9675]; 

%gamp : x(1)*gamt*exp(x(2)gamp) en D12 : x(3)*exp(x(4)D12) 
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% instellen van de parameters voor de lsqcurvefit 

% grenzen waartussen hij zoekt 

low4=[-1000 -1000 -1000 -1000]; 

up4=[2000 2000 2000 2000]; 

options=optimset('MaxFunEvals',inf,'TolFun',1e-20,'MaxIter',1e7,'TolX',1e-

7,'LargeScale','on','tolPCG',1e-6); 

 

% bepalen van de modelwaarden en de bekomen tau 

for i=1:1:4 

    [xexp,resnormexp,residualexp]=lsqcurvefit(@exponentieel,x0expexp,gammatot, 

    taumeet,low4,up4,options); 

    x0expexp=xexp; 

    i   % uitschrijven van de iteratie, om het verloop te kunnen volgen 

end 

xexp 

resnormexp 

tauexp=exponentieel(xexp,gammatot); 

 

% plotten van de uiteindelijke curve en de gemeten 

% kleurcode :  

%       zwart = oorsponkelijke 

%       groen = exponentiele 

plot(gammatot,taumeet,'k',gammatot,tauexp,'g') 

figure 

plot(gammatot,residualexp,'r') 

 

Zoals vermeld zijn er meerdere modellen uitgeprobeerd. Voor deze bestanden wordt 

naar de map ‘optimalisatie1‘ in de map ‘Matlab’ op de cd-rom in bijlage verwezen. 

Daarop staan de oorsponkelijke bestanden, evenals de commentaar, die in deze 

tekst niet is opgenomen, omdat zij geen toegevoegde waarde hebben.  
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Appendix F : de cd-rom 

 

Op deze cd-rom bevinden zich : 

 Deze tekst in pdf formaat. 

 Het PowerPoint bestand van de thesispresentatie. 

 Een volledige beschrijving van het productieproces in Plaatprotocol.pdf 

 Meetresultaten van IA3, IA5, IB2, IB6 in de map Statische karakterisatie 

 Een map 0°90°metingen met daarin enerzijds een map quasistatisch die de 

meetresultaten bevat van IF4 en IF6 en anderzijds een map cyclisch met de 

meetresultaten van IF3. 

 Een map 45°metingen met daarin enerzijds een map quasistatisch die de 

meetresultaten bevat van IH3, IH4, IG3 en anderzijds een map cyclisch met 

daarin de meetresultaten van IG1, IG4, IH2 en IH6. 

 Een map 10°metingen met daarin de meetresultaten van IC3, IC4. 

 Een map Matlab met daarin enerzijds een map optimalisatie1, die alle Matlab 

bestanden met betrekking tot het gebruikte model bevat en anderzijds een 

map optimalisatie2, die alle bestanden bevat met betrekking tot het 

voorgestelde model van hoofdstuk 6. 

 Een map Samcef met daarin enerzijds de *.dat bestanden voor de opbouw 

van de mesh en anderzijds de bestanden ovex01.f en ives.txt voor het 

materiaalmodel. 

 Een map simulatie, met daarin alle gegevens die uit de simulaties zijn 

bekomen. Ze zijn onderverdeeld in een map 10graden, een map 45graden en 

een map buiging. 
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