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ABSTRACT 

 

Study of the formation of ice flower defects in multilayer PVB films 

M. Demaret 

 

This bachelor thesis aims to study the formation of ice flower defects. These defects occur with 

multilayer polyvinyl butyral (PVB) films. PVB films are used in glass for the automotive and architectural 

industries. PVB sits between two glass plates and improves the properties of the glass. Examples of this 

include glass for car windshield which is highly resistant to objects that may hit it while driving, and 

bulletproof glass that is used in a bank building. There are monolayer PVB films and multilayer PVB 

films. This bachelor thesis focuses on multilayer PVB films, specifically acoustical trilayer PVB films, but 

a monolayer PVB film is used for reference. 

 

A trilayer PVB film consists of two outer layers and one inner layer. The outer layers are called the ‘skin 

layers’, the inner layer is the ‘core layer’. Both types of layers have a composition of resin and plasticizer. 

This composition differs from species to species. The core layer contains increasingly more plasticizer 

than the skin layer. 

 

If a defect is present in the PVB, this can result in ice flowering. This bachelor thesis examines the 

conditions under which ice flowers are formed. A number of observations can be made from the research 

that can provide basic information for subsequent studies, such as the correlation between the amount 

of air in an applied opening and the size of the later ice flower. Due to limitations from COVID-19, these 

findings are minor. Further research will be needed to fully understand the causes for the formation of 

ice flowers. 

 

Keywords: multilayer PVB-films, ice flower defects  
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AFKORTINGENLIJST 

 

Afkorting Betekenis 

PVB Polyvinylbutyral 
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VERTALENDE WOORDENLIJST 

 

Woord Betekenis 

Iceflower Defect gevormd in gelaagd glas 

Embossing 

Een reliëfpatroon aanbrengen aan de PVB-film om 

lucht een kanaal te geven om langs daar verwijderd 

te worden uit het laminaat 

UV stabilizer 
Verbinding die UV gevoelig is zodat geen schade 

wordt aangebracht aan het materiaal 

Scrap 

PVB met een verkeerde dikte of ruwheid. Dit is nog 

goed product, maar om verder gebruikt te worden, 

moet het opnieuw het extrusieproces doorlopen 

Resin Hars 

Plasticizer Weekmaker 

Monolayer PVB laag die uit 1 laag bestaat 

Trilayer PVB laag die uit 3 lagen bestaat 
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INLEIDING 

 

In deze bachelorproef wordt onderzocht onder welke omstandigheden iceflowers gevormd worden en 

hoe die evolueren in tijd. De vorm van de iceflowers wordt niet onderzocht. Iceflowers zijn ongewenste 

defecten die voorkomen in gelaagd glas. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in figuur 1. Door 

laminaten te maken, 2 glasplaten met daartussen een laag van het polymeer polyvinylbutyral (PVB), zal 

getest worden onder welke condities die defecten worden gevormd. De druk en temperatuur op het 

laminaat tijdens het fabricatieproces, de dikte van het glas en de soort PVB worden aangepast voor 

verschillende experimenten om zo verscheidene omstandigheden te kunnen onderzoeken.  

 

 
 

Figuur 1 Voorbeeld iceflower 

 

Eerst wordt onderzocht bij welke omstandigheden iceflowers gevormd worden. Dit gebeurt a.d.h.v. het 

doorboren van de PVB-tussenlaag met variërende openingen. Door deze opening te maken wordt 

bewust een defect in de PVB gemaakt. Dit defect zorgt ervoor dat op die specifieke plaats een iceflower 

ontstaat en de verdere ontwikkeling ervan gevolgd kan worden. Eerst wordt de geschikte opening 

bepaald om testen uit te voeren. A.d.h.v. deze resultaten wordt verder gegaan met de meest geschikte 

opening in de PVB-film of met verschillende openingen om vergelijkingen te kunnen maken. Het effect 

van de verschillende keren dat een laminaat in de oven geplaatst wordt na het autoclaveren om de 

iceflower te laten groeien, wordt bekeken. Ook aan de autoclaafcyclus en de glasdikte worden 

aanpassingen gedaan zodat het effect op het vormen van de iceflowers duidelijk wordt. Vergelijkingen 

worden gemaakt tussen verschillende cycli en verschillende omstandigheden waaraan de laminaten 

onderworpen worden.  

 

Voorafgaand aan het praktische gedeelte wordt het productieproces voor PVB besproken, gevolgd door 

de techniek van het maken van laminaten. Diktemetingen op het laminaat worden uitgevoerd met het 

toestel van Lumetrics. De werking hiervan wordt als derde onderdeel besproken. Verder wordt het 

polymeer PVB besproken en als laatste komen de resultaten die bekomen zijn uit het onderzoek en 

bijhorende conclusies aan bod. 
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1 VOORSTELLING STAGEPLAATS 

 

Eastman (figuur 2) is een chemisch bedrijf met vestigingen over de hele wereld. Elke vestiging heeft 

een eigen specifieke toepassing zoals PVB-films, landbouw, voedingsindustrie… In België bevinden zich 

vijf vestigingen, verspreid over Antwerpen en Gent. In de vestiging Gent Zuid werd de stage uitgevoerd. 

Hier werken een 350-tal mensen verdeeld over de productie, het labo en de administratieve afdeling. 

Bij Eastman Gent Zuid worden verschillende PVB-films geproduceerd die een onderdeel vormen van 

gelaagd glas. Deze PVB-films zorgen voor verbeterde eigenschappen van glas zoals scherven bijeen 

houden na glasbreuk of de kans op doorvallen reduceren. Dit glas wordt voornamelijk gebruikt voor 

architecturale toepassingen en in de auto-industrie. [1] [2] 

 

 
 

Figuur 2 Logo Eastman [3] 

 

Eastman Gent Zuid, waarvan het gebouw afgebeeld is in figuur 3, verwerkt grondstoffen tot films. De 

grondstoffen bestaan voornamelijk uit hars en weekmaker, aangevuld met additieven. De films worden 

onder de productnaam Saflex verkocht. Zo bestaan verschillende soorten Saflex voor verschillende 

toepassingen. De film die tussen glas zit in een autoruit is bijvoorbeeld anders dan die in een raam op 

de 10e verdieping van een appartement. De eigenschappen van de film worden steeds aan 

kwaliteitscontroles onderworpen in het labo. De dikte, ruwheid, vochtigheidsgraad en adhesie zijn 

enkele van deze eigenschappen. Ook wordt onderzoek gedaan om betere producten te verkrijgen en 

om de eigenschappen te optimaliseren. 

 

 
 

Figuur 3 Gebouw Eastman Gent Zuid [4] 

 

Het labo is opgedeeld in drie groepen: QC (quality control), CSL (customer service lab) en Technology. 

Deze stage is uitgevoerd bij Technology. Hier worden nieuwe en betere producten ontwikkeld en wordt 

een oplossing gezocht voor problemen die zich voordoen in de bestaande commerciële producten. Dit 

is zowel op vraag van klanten als na marktonderzoek.  
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2 PROBLEEMSTELLING EN OPDRACHT  

 

In deze bachelorproef wordt onderzocht wanneer iceflowers zich vormen in de film van gelaagd glas in 

de Q-reeks. Gelaagd glas bestaat uit minimaal twee glasplaten met daartussen een film zoals afgebeeld 

in figuur 4. De Q-reeks bestaat uit films die steeds opgebouwd is uit drie lagen. De twee buitenste lagen 

worden de skin-laag genoemd, de binnenste laag de core-laag. Deze laatste heeft minder stijve 

mechanische eigenschappen en zorgt daardoor voor een betere akoestische isolatie. De correlatie 

tussen de vorming van iceflowers en de omstandigheden waaronder glaslaminaten geproduceerd 

worden, wordt in dit project dieper geanalyseerd. Ook de reproduceerbaarheid en de evolutie in tijd 

worden bekeken. Deze resultaten geven hopelijk een duidelijk beeld onder welke omstandigheden 

iceflowervorming voorkomt. 

 

 
 

Figuur 4 Gelaagd glas met drie lagen [5] 

 

Om de probleemstelling te begrijpen is enige kennis vereist over laminaten. Een laminaat is een staal 

van twee glaslagen met daartussen een film, dat zich als een geheel gedraagt. Deze film zorgt voor een 

verbetering van de eigenschappen van het glas. Glas bestaat uit siliciumdioxide. Het is een materiaal 

dat veel toepassingen kent doordat het weinig reactief is. Het kan als constructiemateriaal gebruikt 

worden, maar ook om uit te drinken. Een nadeel van glas is de brosheid. Glas breekt snel wanneer een 

vervorming toegebracht wordt. Daarom wordt gelaagd glas gemaakt. Door de filmlaag tussen glas te 

brengen, worden een aantal nadelen van het glas weggewerkt maar blijven de voordelen van glas 

behouden. 

 

Om in het labo testen uit te voeren worden laminaten gemaakt. Deze laminaten zijn kleiner dan 

werkelijke gebruiksvoorwerpen, maar groot genoeg om het effect van een iceflower volledig te kunnen 

onderzoeken. Een laminaat bestaat uit twee glasplaten met daartussen een PVB-film. In deze film wordt 

vooraf een opening gemaakt (een bewuste fout aangebracht) om later het gedrag van de film te 

onderzoeken. Door deze opening komt lucht in het laminaat maar wordt ook een lokale glasdoorbuiging 

veroorzaakt. Gedurende het autoclaafproces ontstaan spanningen in het glas. Daarnaast zal een 

gedeelte van de lucht oplossen in de PVB laag . Bij een latere baketest zal de opgeloste lucht deels 

terug uit oplossing komen en kleine luchtbelletjes veroorzaken. Door de spanning in het glas, trekt het 

glas aan de PVB. De PVB scheurt wanneer deze de kracht niet meer aankan en de initieel kleine 

luchtelletjes groeien uit tot iceflowers. 

 

Door diktemetingen op de PVB kunnen de spanningen onrechtstreeks bepaald worden. De dikte van 

elke laag wordt op verschillende plaatsen gemeten. Deze metingen worden met het Lumetrics-toestel 

uitgevoerd. Door de diktebepaling kan met gebruik van eindige elementen simulaties de doorbuiging en 

de spanning in het glas berekend worden. Ook wordt de grootte van de opening telkens gemeten. 

Laminaten met verschillende eigenschappen geven een verschillend effect op de afmeting van de 

opening en de dikte van elke laag in de film. De grootte van de opening na lamineren toont aan wat 

het gedrag van de film is. Door spanning in glas bestaat de kans dat de aangebrachte film tussen twee 



           

13 

 

glasplaten ongewenst scheurt. Glas is normaal doorzichtig maar door de op deze manier gevormde 

iceflowers wordt het glas onbruikbaar. De invloed van de spanning op het materiaal wordt onderzocht. 
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3 THEORETISCHE ACHTERGROND 

 

3.1 HET EXTRUSIEPROCES 

 

Saflex wordt gemaakt via een extrusieproces. Dit proces bevat enkele stappen die in figuur 5 

weergegeven zijn. De grondstoffen voor het maken van Saflex komen samen en worden gemengd. Na 

een goede menging wordt de massa door de extruder gesmolten en door een mal gestuurd. Hier wordt 

de film getrokken. Daarna wordt de film door enkele baden gestuurd om af te koelen, de krimp te 

bepalen en het vochtgehalte vast te leggen. Dit wordt gevolgd door een eventuele embossing (groeven 

aanbrengen om de te verwijderen lucht een stroomrichting te geven) en controle op fouten voordat de 

film verpakt en verzonden wordt. 

 

 
 

Figuur 5 Productieproces Saflex 

 

 

3.1.1 Grondstoffen 

 

De grondstoffen die nodig zijn om de films te produceren zijn hars en weekmakers. Het hars, PVB, met 

structuurformule weergegeven in figuur 6, is een wit poeder en wordt geproduceerd bij Bayer (Eastman) 

gelegen te Antwerpen. Ook de weekmaker wordt extern geproduceerd en is afkomstig van een ander 

Eastman bedrijf. De weekmaker die gebruikt wordt voor bijna alle Saflex filmen is triethyleenglycol-di-

2-ethylhexanoaat met brutoformule C22H42O6, waarvan de structuur gegeven is in figuur 7. Naast hars 

en weekmaker worden ook nog een aantal andere componenten toegevoegd zoals een UV stabilizer. 
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Figuur 6 Structuurformule PVB [6] 

 

 
 

Figuur 7 Triethyleenglycol-di-2-ethylhexanoaat [7] 

 

 

3.1.2 Menging 

 

Het begin van het proces bestaat uit het mengen van de grondstoffen. De grondstoffen worden 

samengebracht in een blender. De blender zorgt voor een goede menging tussen het hars en de 

weekmaker. Afhankelijk van de eindtoepassing van de film verschilt de hoeveelheid weekmaker die 

toegevoegd wordt. Deze wordt steeds uitgedrukt t.o.v. 100 g hars. Bijvoorbeeld 35 delen weekmaker 

betekent dat er op 100 g hars, 35 g weekmaker toegevoegd wordt. De blender bevat naast nieuwe 

grondstoffen ook resten van reeds gevormde films, scrap genaamd. Hierdoor is het verlies aan materiaal 

minimaal waardoor minder grondstoffen nodig zijn (kostenbesparend) en blijft de afvalberg ook beperkt. 

Scrap wordt toegevoegd om betere stabiliteit te hebben van de extrusie. PVB uit volledig nieuwe 

grondstoffen haalt de beste kwaliteit maar het is duurder en het is hierbij moeilijker om de productielijn 

stabiel te houden voor de extrusie. Na het mengen van de grondstoffen gaat de massa naar de extruder. 

 

 

3.1.3 Extruder 

 

De extruder is een lange koker (ook wel: het huis) met daarin een draaiende schroef. Deze schroef 

brengt de massa die via de vultrechter toekomt, naar de andere kant van het huis. Hoe verder de massa 

in de extruder is, hoe minder plaats de massa heeft. Doordat de ruimte in de extruder voor de massa 

steeds kleiner wordt, verhoogt de druk op de massa. Door de draaiende beweging van de schroef 

verhoogt de temperatuur van de massa en smelt het oorspronkelijke resin/plasticizer-mengsel of 

hars/weekmaker-mengsel. De vloeibare massa wordt door een spuitmond geperst en via een filter naar 

de matrijs of mal gebracht om de film te trekken. Hierdoor zijn alle vaste deeltjes zeker verwijderd. 

 

Afhankelijk van de toepassing worden één of twee extruders gebruikt. Wanneer het gaat over de R-

serie (monolayer), wordt één extruder gebruikt. Hierbij is één soort film nodig. Wanneer een film uit de 

Q-serie nodig is, worden twee extruders gebruikt. De Q-serie zijn trilayers en bestaan uit een skin-laag, 

een core-laag en opnieuw een skin-laag. Beide types lagen hebben een andere samenstelling en worden 
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in een andere extruder gemaakt. De core-laag bevat meer weekmaker dan de skin-laag. Via de mal 

worden de skin- en core-lagen samengevoegd. Ook kan de dikte worden ingesteld.  

 

 

3.1.4 Rollen 

 

Na de extruder wordt de film eerst door een koudwaterbad gestuurd om de film te koelen. Daarna gaat 

de film via een aantal rollen naar een warmwaterbad. Hierbij wordt het vochtgehalte aan de film 

meegegeven en de warme krimp bepaald. Warme krimp is de hoeveelheid dat de PVB krimpt onder 

invloed van temperatuur. Daarna wordt de film door een koudwaterbad gestuurd en wordt de koude 

krimp bepaald. Verdere afkoeling van de film is hiervan een logisch gevolg. Ook wordt het gewenste 

vochtgehalte meegegeven aan de film. Het is belangrijk om dit gehalte te behouden, ook in de volgende 

stappen. 

 

De randen van de film zijn minder egaal dan de binnenkant van de film. Hierdoor worden standaard de 

randen van de film afgesneden met een snijmachine. Dit is scrap. Scrap bevat de juiste samenstelling 

waardoor het teruggestuurd wordt naar de blender. Zo is het verlies aan materiaal minimaal.  

 

 

3.1.5 Drogen 

 

De film is op dit moment nat, wat ongewenst is voor verdere behandeling waardoor de film door 

luchtmessen gedroogd wordt. Het is belangrijk dat het vocht goed verwijderd is omdat het vochtgehalte 

in de film een belangrijke rol speelt. Het vochtgehalte in de film is lager dan de gemiddelde vochtigheid 

in de lucht. Bij het verpakken van de film is het dus belangrijk dat de film afgesloten is van de lucht 

zodat geen vocht in de film opgenomen kan worden. Een te hoog vochtgehalte is negatief voor de 

adhesie tussen glas en de film. Hierbij bestaat de kans dat de lagen na enige tijd loskomen van elkaar. 

Bij een te laag vochtgehalte in de film is de adhesie tussen film en glas te groot waardoor de film zich 

als een derde glasplaat gaat gedragen.  

 

 

3.1.6 Embossing 

 

Voor het maken van laminaten (glas-PVB-glas) is de ruwheid van de film belangrijk. Bij lamineren wordt 

de film tussen twee glasplaten gedrukt. Alle lucht moet tussen de lagen verwijderd worden. Het is dus 

van groot belang dat de lucht op een efficiënte manier verwijderd kan worden. De film heeft een ruw 

en onregelmatig oppervlak. Bij embossing wordt de film over twee paar rollen gestuurd. Het eerste paar 

warmt de film op zodat het tweede paar een reliëfpatroon in de film kan drukken. Het patroon bestaat 

uit evenwijdige lijnen die als stroomrichting voor de lucht zorgen. Ze worden met een hoek van 45 ° op 

de productielijnrichting aangebracht op de PVB. Hierdoor wordt de lucht in het laminatieproces op een 

efficiënte manier verwijderd. 

 

Embossing wordt niet altijd toegepast. Wanneer de random ruwheid of de ruwheid die de film bevat 

voldoende is om de lucht zonder problemen te verwijderen, is embossing niet nodig. Het verschil op 

microscopisch niveau tussen een embossed en een niet-embossed product is weergegeven in figuur 8 

en figuur 9. 
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Figuur 8 Embossed product 

 
 

Figuur 9 Niet-embossed product 

 

 

3.1.7 Controle van de film 

 

Vooraleer de film verpakt en getransporteerd kan worden, worden enkele tests uitgevoerd op de film. 

De dikte van de film wordt gemeten. Deze moet zo dicht mogelijk aanleunen bij de gewenste dikte. Ook 

de ruwheid wordt gemeten. Dit gebeurt a.d.h.v. een naaldje dat met een kleine druk op de PVB gedrukt 

wordt. Door de weerstand die dat naaldje ondervindt, kan een ruwheidsprofiel opgemaakt worden. Bij 

het embossed product geeft dit een profiel van systematisch terugkerende dalen en pieken. 

 

Daarna passeert de film twee camera’s die fouten in de film opsporen. Dit kunnen deeltjes hars zijn die 

niet door de filter werden tegengehouden, kleine scheurtjes, een waterdruppel… De camera’s maken 

beelden van deze onregelmatigheden. De beelden worden doorgestuurd naar de controlekamer waar 

deze bekeken worden. De operator die de beelden bekijkt, beslist of de rol goed- of afgekeurd wordt. 

Afgekeurde rollen worden opnieuw vermalen en terug naar het begin van het proces gestuurd. Hierdoor 

worden ze hergebruikt. Ook het vochtgehalte wordt nog eens gemeten.  

 

 

3.1.8 Verpakking en transport 

 

De gevormde film wordt op rollen gedraaid voor verder transport. Hierbij is de temperatuur een 

belangrijke factor. De verpakking en het transport dienen steeds op lage temperatuur te gebeuren. 

Wanneer een film te warm is, gaat deze “smelten” en aan elkaar kleven. Onder gekoelde 

omstandigheden worden de rollen in polypropyleen verpakt en verder getransporteerd in een koker in 

een aluminium verpakking. De plastic zorgt ervoor dat geen vuil tot bij de film geraakt. De aluminium 

zak zorgt ervoor dat de vochtigheidsgraad behouden blijft. 
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3.2 HET MAKEN VAN LAMINATEN 

 

3.2.1 Laminaten 

 

Voor dit onderzoek werden een groot aantal laminaten gemaakt. Deze werden steeds in het labo met 

de hand gemaakt. Commercieel zijn deze stappen volledig geautomatiseerd. Het maken van laminaten 

vraagt enkele stappen. De stappen die doorlopen moeten worden zijn: 

 

- snijden van het glas; 

- reinigen van het glas; 

- snijden van de PVB-film; 

- perforeren van de PVB-film; 

- conditioneren van de PVB-film; 

- samenvoegen van het glas en de PVB-film; 

- ontluchten van het laminaat; 

- autoclaveren. 

 

De gemaakte laminaten hebben een grootte van 30 cm x 30 cm. Zoals reeds vermeld, is centraal in het 

laminaat een opening gemaakt. Deze opening heeft een variërende grootte van 30 mm, 20 mm of 10 

mm.  

 

 

3.2.2 Glassnijder 

 

Om laminaten te maken zijn twee lagen vlak effen glas nodig. Dit glas heeft een dikte van 2 mm of 4 

mm en wordt in het labo gebruikt om laminaten te maken. Deze platen worden op dezelfde grootte 

gesneden, namelijk 30 cm x 30 cm. Met behulp van een klein mesje wordt een kras in het glas gemaakt. 

Door deze kras zal het glas op de juiste plaats breken wanneer een kracht aangebracht wordt op het 

glas. Hoe dikker de glasplaat, hoe groter de uitgeoefende kracht moet zijn.  

 

Het glas heeft na het snijden een scherpe rand en bramen kunnen voorkomen op de plaats waar 

gesneden is. Voor de experimenten was het niet nodig om deze randen eerst te effenen. Wel is het 

nodig om lederen handschoenen te dragen om snijwonden te voorkomen. 

 

 

3.2.3 Glaswasmachine 

 

Na het snijden van het glas wordt het glas gewassen. Om vlak glas te maken, wordt glas in een tinbad 

gegoten om een perfect glad oppervlak te verkrijgen. Hierdoor zijn nog tindeeltjes aanwezig op het glas 

die zorgen voor de verstoring van de adhesie tussen de glasplaat en de PVB-film. Ook stofdeeltjes of 

andere contaminanten dienen verwijderd te worden. Hoe minder verontreinigingen op het glas, hoe 

beter de hechting tussen glas en de PVB-film.  

 

In de glaswasmachine wordt glas gewassen zodat onzuiverheden verwijderd worden. Beide kanten van 

het glas passeren drie sproeiers en drie borstels. Hierdoor worden de meeste onzuiverheden verwijderd. 

Bij het werken met glas wordt steeds met lederen handschoenen gewerkt. Dit voor de veiligheid, maar 

bovendien tegen contaminatie van deeltjes die aan de handen plakken. Het is belangrijk dat de platen 

langs de zijkant vastgenomen worden. Wanneer ze tegen elkaar gedrukt worden, bestaat de kans dat 

newtonringen ontstaan zoals weergegeven in figuur 10. Nu zijn de glasplaten niet meer uit elkaar te 

halen en kan dat glas niet meer gebruikt worden. 
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Figuur 10 Newtonringen [8] 

 

 

3.2.4 Snijden en perforeren PVB-film 

 

Voor de laminaten worden PVB-films gesneden op een grootte van ongeveer 35 cm x 35 cm. De films 

worden groter uitgesneden dan uiteindelijk nodig zal zijn omdat deze in de conditioneerkast gehangen 

worden. De conditioneerkast staat op een hogere temperatuur dan kamertemperatuur waardoor de film 

krimpt. Ook wordt de film geperforeerd om deze op te kunnen hangen in de conditioneerkast. A.d.h.v. 

een perforator worden drie perforaties aan een zijde van de PVB-film gemaakt. Door de drie perforaties 

wordt een ijzeren staaf gestoken die opgehangen wordt in de conditioneerkast. 

 

Nog voor de films in de conditioneerkast gaan, wordt een opening centraal in de film gemaakt. Deze 

opening varieert naarmate wat getest zal worden. De grootte van de opening werd gewijzigd om zo de 

doorbuiging voor het glas te wijzigen. Voor het merendeel zal deze opening een diameter van 30 mm 

hebben, maar testen met een opening van 20 mm en 10 mm werden ook uitgevoerd. 

 

 

3.2.5 Conditioneerkast 

 

Zowel het adhesieniveau als de vochtigheidsgraad van de PVB zijn belangrijk. Een te hoge 

vochtigheidsgraad beïnvloedt de adhesie naar de hoge kant. Meer waterstofbruggen worden gevormd 

tussen de PVB en het glas waardoor de PVB zich met het glas als één grote glasplaat gaat gedragen. 

Hierdoor gaat de functie van de PVB verloren. Wanneer de vochtigheidsgraad te laag is, worden te 

weinig waterstofbruggen gevormd waardoor de PVB van het glas los kan komen. Door de film een 

bepaalde tijd in de conditioneerkast te plaatsen kan de vochtigheidsgraad en de temperatuur 

gecontroleerd worden.  

 

Voorafgaande aan de conditioneerkast wordt een opening gemaakt in de PVB-film. Dit gebeurt om de 

reactie van de film te kunnen bekijken na het lamineren. De standaardcondities waarbij de PVB-films 

conditioneren is 4 u in een kast van 40 °C met een relatieve vochtigheid van 25,5 à 26 %.  

 

Wanneer de film voldoende lang geconditioneerd is, wordt opnieuw in de conditioneerkast gegaan maar 

nu met de gewassen glasplaten. In de conditioneerkast wordt de eerste fase van het laminaat gemaakt. 

Op een glasplaat wordt een PVB-film gelegd zodat de opening in de film zo centraal mogelijk op het 

glas ligt. Hierna wordt een volgende glasplaat op de film gelegd waarbij de hoeken van de bovenste en 

onderste glasplaat overeen komen. Dit geheel wordt goed aangeduwd met de hand. De volgende stap 

is het ontluchten van het laminaat wat met drie verschillende toestellen gebeurt. 
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3.2.6 Nip-rollen 

 

De nip-rol is een van de methoden om lucht te verwijderen tussen glas en film. De methode bestaat uit 

het uitoefenen van druk van twee walsen op de glasplaat. De walsen duwen de lucht uit het laminaat. 

Het laminaat wordt tweemaal door de nip-rol gestuurd: eens vóór en eens na de infraroodoven. Door 

een laminaat door de nip-rol en infraroodoven te sturen, wordt het laminaat steeds helderder. Pas na 

het doorlopen programma in de autoclaaf is het laminaat volledig helder.  

 

 

3.2.7 Infraroodoven 

 

De infraroodoven wordt gebruikt voor het opwarmen van een laminaat zodat de lucht tussen het glas 

en de PVB-film makkelijk verwijderd kan worden. De lucht kan maar moeilijk verwijderd worden bij 

kamertemperatuur. Daarom wordt de infraroodoven gebruikt. De infraroodoven straalt 

elektromagnetische straling uit waardoor het laminaat opwarmt. Het laminaat komt uit een oven bij een 

temperatuur van 70 °C. Bij deze temperatuur zal de ontluchting bij de nip-rollen beter verlopen. 

Wanneer de temperatuur hoger ligt, wordt de PVB te slap en wordt teveel PVB uit de randen geduwd 

bij de nip-rollen. Bij een te lage temperatuur zal bij de nip-rollen te weinig ontlucht worden. 

 

 

3.2.8 Autoclaaf 

 

De autoclaaf is de laatste stap in het maken van een laminaat. Bij het autoclaveren wordt het laminaat 

volledig doorzichtig. Afhankelijk van de test die uitgevoerd moet worden, kunnen verschillende 

programma’s doorlopen worden. Het standaardprogramma van de autoclaaf duurt 20 minuten zonder 

opwarmen en afkoelen en werkt bij een temperatuur van 143 °C bij een druk van 13 bar. Het verloop 

hiervan is weergegeven in figuur 11. Bij de start van de cyclus stijgt de druk in de autoclaaf onmiddellijk 

naar 13 bar. De temperatuur stijgt hierdoor ook, maar dit gaat trager. Wanneer de autoclaaf op druk 

en temperatuur is, worden deze condities 20 minuten aangehouden. Na deze periode daalt de 

temperatuur tot een bepaalde waarde. Vanaf deze temperatuur wordt de druk van de autoclaaf gelaten 

waardoor deze opnieuw geopend kan worden. Dit is het einde van de cyclus.  

 

 
 

Figuur 11 Verloop standaard autoclaafcyclus 

 

Per cyclus worden zo veel mogelijk laminaten in de autoclaaf geplaatst die dezelfde cyclus moeten 

volgen. Tijdens dit onderzoek waren het vaak 12 laminaten per keer, 3 laminaten per soort PVB, dus 4 
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soorten PVB voor de coronaperiode en 3 soorten PVB tijdens de coronaperiode omdat de productie lager 

lag. Laminaten worden steeds met de lengterichting mee van de autoclaaf geplaatst. Hierdoor wordt de 

warme lucht die langs de achterkant van de autoclaaf ingeblazen wordt, over alle laminaten verdeeld 

en vangt het eerste laminaat niet alle warmte op. 

 

De autoclaaf zelf heeft een volume van 9000 l. Naast de autoclaaf, zijn twee compressoren, een 

vacuümpomp en een drukvat nodig voor de werking van de autoclaaf. Achteraan in de autoclaaf zit een 

ventilator die zorgt voor een homogene verdeling van de warme lucht in de autoclaaf. De compressoren 

zorgen voor de samengedrukte lucht. De eerste compressor wordt steeds gebruikt voor de drukaanvoer. 

De tweede compressor dient als reserve of wordt ingeschakeld voor speciale programma’s. [9] 

 

Het drukvat levert de gewenste druk. Dit vat wordt steeds aangevuld zodat de autoclaaf de gewenste 

druk niet verliest. De lucht die naar de autoclaaf gestuurd wordt, wordt verwarmd door vier verwarmers 

en verspreid over de autoclaaf door de ventilator. [9] 

 

 

3.3 LUMETRICS 

 

3.3.1 Toestel 

 

Het toestel waarmee de dikte van de laminaten gemeten wordt, is de Lumetrics, OPTIGAUGE. Dit toestel 

meet contactloos dus zonder het staal zelf aan te tasten. De Lumetrics bestaat uit een lage coherentie 

interferometer, een computer die de hard- en software bevat, glasvezelkabels, een optische probe en 

bevestigingsmiddelen. De optische probe kan aangepast worden aan verschillende toepassingen zoals 

vlakke en gebogen testobjecten. De dikte van de laminaten worden tot op 0,01 µm gemeten. [10] 

 

 

3.3.2 Werking en gebruik 

 

Een LED-lamp belicht het staal. Wanneer het licht een oppervlak tegenkomt, wordt een deel van de 

lichtbundel weerkaatst. Een ander deel van de lichtbundel gaat verder door het materiaal. Bij een 

volgend oppervlak wordt opnieuw een deel van de lichtbundel weerkaatst. De weerkaatste lichtbundels 

worden door een interferometer naar een coupler gestuurd. Het weerkaatste licht wordt in de coupler 

samengebracht met een laserstraal. Het weglengteverschil tussen de laserstraal en het weerkaatste 

licht wordt berekend. Het is belangrijk om de probe recht te houden. Zo weerkaatsen de laserstralen 

naar de coupler en wordt het weglengteverschil correct gemeten. De juiste manier van meten is 

weergegeven in figuur 12.  

 

 
 

Figuur 12 Meetmethode Lumetrics [10] 

 

De resultaten worden weergegeven op de computer zoals in figuur 13 is weergegeven. Het registreren 

van een nieuw oppervlak wordt weergegeven als een piek. De afstand tussen de pieken is 
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overeenkomstig met de afstand tussen de verschillende oppervlakten. Hierdoor kan de dikte van een 

laag gemeten worden. In figuur 13 zijn zowel de glasplaten als de drie lagen van een Q-serie PVB te 

zien. De twee buitenste lagen en meteen ook de dikste representeren de glasplaten, de middelste drie 

lagen zijn de drie lagen van de PVB. Als voorbeeld is de meting van de eerste glasplaat is aangeduid 

met een dubbele rode pijl in figuur 13. De andere lagen volgen rechts van de eerste glasplaat. De dikte 

van elke meting is bovenaan op het scherm weergegeven. 

 

 
 

Figuur 13 Diktemeting op de computer met Lumetrics 

 

De meetpunten van de probe worden m.b.v. een alcoholstift en een lat op het laminaat gezet. Op de 

markering van de alcoholstift zelf kan niet gemeten worden doordat de IR-straal niet door het 

markeringspunt geraakt. De meting wordt naast de markering uitgevoerd. Om de halve centimeter 

wordt een meetpunt aangebracht. Deze afstand is voldoende om een mooi dikteprofiel te kunnen 

opstellen. Hierbij wordt de meetafstand uitgezet t.o.v. de gemeten dikte.  
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4 MATERIAAL EN METHODEN 

 

4.1 PVB 

 

Uit het polymeer PVB of poly((2-propy-1,3-dioxaan-4,6-diyl)methyleen) worden films gemaakt. De 

structuur van PVB, (C8H14O2)n is weergegeven in figuur 14. PVB is afkomstig van een condensatiereactie, 

weergegeven in vergelijking 1, van polyvinylalcohol met butanal. PVB is een thermoplast en een fijn wit 

poeder. 

 

 
 

Figuur 14 Polymeer PVB [11] 

 

 

𝑝𝑜𝑙𝑦𝑣𝑖𝑛𝑦𝑙𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 + 𝑏𝑢𝑡𝑎𝑛𝑎𝑙 → 𝑝𝑜𝑙𝑦𝑣𝑖𝑛𝑦𝑙𝑏𝑢𝑡𝑦𝑟𝑎𝑙 

 

Vergelijking 1 Reactievergelijking synthese PVB 

 

 

 

De adhesiekrachten tussen PVB en glas zijn groot door waterstofbruggen die gevormd kunnen worden 

door de OH-groep. Hoe minder vreemde moleculen aanwezig zijn, hoe beter de adhesie plaatsvindt. 

Hierdoor is het belangrijk dat zowel de PVB-films en het glas goed gereinigd zijn. Een goede 

voorbereiding is dus gewenst. PVB-films worden getransporteerd in aluminium zakken. Glas wordt 

gewassen in de glaswasmachine. 

 

Binnen de Saflex films worden verschillende soorten geproduceerd. In deze bachelorproef wordt 

gewerkt met RB41, QF41, QS41, QQ51 en QB41. Vergelijkingen zijn voornamelijk gemaakt met RB41, 

QS41 en QQ51. 

 

RB41 is een monolayer met een dikte van 0,76 mm. Dit betekent dat de film uit slechts één laag bestaat. 

Elke laag heeft een specifiek adhesieniveau, uitgedrukt in N/cm. Alle gebruikte producten hebben een 

medium adhesieniveau. Bij Eastman worden ook monolayers gemaakt met een hoger en lager 

adhesieniveau. Het adhesieniveau hangt af van wat verder met het product dient te gebeuren bij de 

klant. RB41 is een niet-embossed product. D.w.z. dat geen groeven gemaakt zijn in de PVB om de lucht 

een kanaal te geven om langs daar verwijderd te worden. RB41 wordt hier verder gebruikt als referentie 

voor de vergelijking tussen R- en Q- serie. 

 

Uit de Q-serie worden QF41 en QS41 gebruikt met beiden een dikte van 0,76 mm. Het verschil tussen 

de twee is dat QF41 embossed is en QS41 niet. Ook wordt QQ51 gebruikt met een dikte van 0,86 mm. 

Dit is een embossed product wat gebruikt wordt voor automotive doeleinden. Daarnaast wordt 

aanvankelijk nog QB41 gebruikt, niet embossed. Omdat QB41 niet in Gent geproduceerd wordt, worden 

slechts een beperkt aantal testen uitgevoerd op QB41.  

 

Zoals eerder vermeld bestaat de film van de Q-serie uit drie lagen. De skin-lagen hebben een hogere 

glastransitietemperatuur dan de core-laag. Dit komt door een hoger gehalte aan plasticizer in de core-

laag, wat een grotere vloei bij opwarming betekent. Ook zal de plasticizer bij opwarming van de core-

laag naar de skin-laag migreren. Na afkoeling diffundeert de plasticizer terug naar de core-laag.  

 

 

4.2 SAFLEX 

 

De PVB-films die Eastman produceert worden verkocht onder de productnaam Saflex. Saflex bestaat uit 

75 % PVB-hars en 25 % weekmaker met een toevoeging van een klein percentage gepatenteerde 

additieven. Intern wordt over resin (hars) en plasticizer (weekmaker) gesproken. Saflex vormt de 
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tussenlaag tussen twee glasplaten om bepaalde eigenschappen te verbeteren. De eigenschappen zijn 

onder andere veiligheid, kleur, zonnewering, UV-werend, verbetering van de akoestische 

eigenschappen… Saflex vindt voornamelijk zijn toepassingen in de auto-industrie en voor architecturale 

toepassingen. Een voorbeeld van hoe de lagen zich tussen glas bevinden is weergegeven in figuur 15. 

[12] 

 

 
 

Figuur 15 Gelaagd glas [13] 
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5 RESULTATEN EN DISCUSSIE 

 

5.1 TESTEN 30 MM 

 

Zoals reeds vermeld, worden laminaten gemaakt waarin een opening in de film gemaakt is om het 

gedrag van de PVB-film te onderzoeken. De bewust gecreëerde opening zorgt ervoor dat de evolutie 

van iceflowers gevolgd en vergeleken kan worden. Als start van het onderzoek worden voor 5 soorten 

films 5 laminaten gemaakt op een grootte van 30 cm x 30 cm met een opening van 30 mm en 

gelamineerd onder standaardomstandigheden. Dit geeft een beeld van hoe de film zich gedraagt. De 

gegevens die hieruit vloeien worden als basis gebruikt voor verdere testen. De films die gebruikt zijn, 

zijn RB41 (monolayer ter vergelijking), QB41, QQ51, QF41 en QS41. In deze testen wordt de 

meetrichting en de reproduceerbaarheid onderzocht. Omdat na de autoclaafcyclus direct iceflowers 

gevormd zijn, worden ook laminaten gemaakt met een diameter van 20 mm en 10 mm. Bij deze opening 

is minder glasspanning, minder glasdoorbuiging en is de hoeveelheid lucht in de opening kleiner. Door 

een vermindering van de spanning en hoeveelheid lucht, zullen iceflowers minder snel gevormd worden. 

De resultaten van de laminaten met opening 20 mm en 10 mm worden besproken in 5.3 en 5.4.  

 

Vergelijkingen die gemaakt worden tussen dezelfde autoclaafcycli zijn meetwaarden van één van de 

laminaten van de onderzochte soort. Wanneer vergelijkingen gemaakt worden tussen autoclaafcycli en 

de daarop volgende baketesten, worden gemiddeldes gebuikt als meetwaarden. Meetwaarden van 

laminaten die niet in de tekst vermeld worden, zijn terug te vinden in de bijlage. 

 

 

5.1.1 Meetrichting 

 

Om te onderzoeken of de meetrichting een invloed heeft op de resultaten van de diktemeting, wordt in 

verschillende richtingen gemeten. Metingen gebeuren vanuit het centrum van het laminaat, zowel 

loodrecht op een zijde als diagonaal naar een van de hoeken zoals in figuur 16 weergegeven. Voor een 

optimale vergelijking tussen de meetrichtingen, worden de resultaten in dezelfde grafiek uitgezet. De 

resultaten voor QS41 zijn weer te vinden in figuur 17. De vergelijking gebeurt voor elke soort film 

namelijk voor RB41, QB41, QQ51, QF41 en QS41.  

 

 
 

Figuur 16 Meetrichtingen 
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Figuur 17 Vergelijking meetrichting QS41 

 

Uit de resultaten in figuur 17 wordt besloten dat de meetrichting geen invloed heeft op de resultaten. 

De dikte van het staal is uniform in elke richting. Verdere diktemetingen worden diagonaal uitgevoerd. 

De reden hiervan is dat op een diagonale lijn meer meetpunten zijn dan op de rechte naar een zijde 

van het laminaat. Meer meetpunten zorgen voor meer gegevens wat voor een nauwkeuriger resultaat 

zorgt. De dikte wordt om de halve centimeter gemeten. 

 

 

5.1.2 Reproduceerbaarheid 

 

Om de reproduceerbaarheid van de laminaten te testen, worden van elke film vijf laminaten gemaakt 

onder dezelfde omstandigheden. Na het autoclaveren wordt de dikte van elke laag gemeten. In figuur 

18 zijn de resultaten van dikte van de PVB weergegeven. 

 

 
 

Figuur 18 Reproduceerbaarheid QF41 

 

Uit figuur 18 valt af te leiden dat de methode reproduceerbaar is. De resultaten liggen dicht bij elkaar 

waardoor dit tot dezelfde conclusies leidt. Voor verdere testen is het dus voldoende om minder 

diktemetingen uit te voeren. 
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Voor bovenstaande gegevens zijn laminaten gebruikt die samen in de autoclaaf gezeten hebben. Het 

zijn dus dezelfde producten die dezelfde cyclus doorlopen hebben. De reproduceerbaarheid is ook getest 

voor de autoclaafcyclus. Wanneer laminaten van dezelfde soort PVB in een andere autoclaafcyclus 

geplaatst worden onder dezelfde omstandigheden, vertonen die net als de bovenstaande waarden een 

grafiek waarbij de meetwaarden erg dicht bij elkaar liggen. Wanneer de vergelijking gemaakt wordt 

tussen de beide autoclaafcycli, valt echter op dat de diktemetingen niet overeenkomen zoals 

weergegeven in figuur 19. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de tijd tussen het laminaat uit de 

autoclaaf halen en de diktemeting uitvoeren verschilt. Bij de eerste reeks heeft de PVB in de laminaten 

tijd gekregen om zich min of meer te herorganiseren voordat gemeten werd. Bij de tweede reeks is de 

dag van het autoclaveren de diktemeting uitgevoerd. Hier was de PVB nog vloeibaarder dan bij de 

eerste reeks. De geringe wachttijd heeft te maken met de beperkte tijd in het labo door de corona-

maatregelen. 

 

 
 

Figuur 19 Vergelijking tussen autoclaafcycli onder dezelfde omstandigheden 

 

 

5.1.3 Iceflowervorming 

 

Alle laminaten van de Q-reeks kunnen iceflowers vormen zowel bij autoclaveren en bij een bijkomende 

warmtebehandeling. Door de warmte en druk die de autoclaaf teweeg brengt, komt spanning op het 

glas wat voor een vervorming zorgt. Door de warmte en de druk in de autoclaaf zal het glas rondom de 

opening doorbuigen en begint de PVB-film te vloeien. Daardoor wordt de opening kleiner en stijgt lokaal 

de druk van de lucht in de opening. De lucht heeft een uitweg nodig en lost op in de film. De combinatie 

van een te grote hoeveelheid opgeloste lucht en de lokale vervorming (spanning) in het glas kan leiden 

tot de vorming van iceflowers. 

 

De R-serie die als referentie dient, vertoont minder of geen iceflowers na autoclaveren. Vervolgens 

wordt een baketest uitgevoerd om de gevoeligheid van het laminaat op iceflower vorming te bepalen. 

 

 

5.1.4 Baketest 

 

Bij een baketest worden laminaten voor een bepaalde tijd in de oven geplaatst. Voor dit onderzoek 

worden de laminaten na het autoclaveren meestal voor 24 u in de oven geplaatst. Dit kan op een 

temperatuur van 80 °C of op een temperatuur van 100 °C. De oplosbaarheid van de lucht daalt met 
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toenemende temperatuur. Bij hogere temperatuur van de baketest zullen dan ook grotere luchtbellen 

worden gevormd. Daarenboven is de elasticiteitsmodulus van de tussenlaag lager bij hogere 

temperatuur waardoor de PVB meer zal vervormen hetgeen leidt tot de vorming van grotere iceflowers. 

De dikte van de PVB blijft op elk moment gelijk op elke plaats uitgezonderd van de plaats waar iceflowers 

zijn. De meetresultaten zijn weergegeven in figuur 20. Na de baketest op 80 °C vertonen alle laminaten 

iceflowers. De iceflowers van laminaten uit de Q-serie zijn allemaal in omvang toegenomen. Initieel 

waren de iceflowers ringvormig rond de opening. Na de baketest hebben de iceflowers eerder het 

uitzicht van een varen. De evolutie hiervan wordt later weergegeven. Ook RB41 vormt hier iceflowers. 

 

 
 

Figuur 20 Laminaat 30 mm baketest 

 

Bij de baketest op 100 °C groeien alle iceflowers. Bij sommige laminaten is minimale verdere groei 

waargenomen wat een vermoeden geeft dat de spanning in het glas grotendeels is verdwenen. Geen 

spanning in het glas wil zeggen dat het glas niet aan de PVB trekt waardoor geen iceflowers gevormd 

worden. De vergelijking van de laminaten na elke stap is weergegeven in figuur 21, figuur 22 en figuur 

23. 

 

 
 

Figuur 21 Laminaat 30 mm 

na autoclaaf 

 
 

Figuur 22 Laminaat 30 mm 

na baketest op 80 °C 

 
 

Figuur 23 Laminaat 30 mm 

na baketest op 100 °C 

 

Voor de laminaten met een doorboring van 30 mm wordt na elke baketest een diktemeting uitgevoerd. 

In figuur 24 wordt de grafiek met de vergelijking van de dikte na de verschillende baketests 

weergegeven. In deze grafiek is duidelijk dat de dikte in het laminaat gelijk blijft over de metingen. 

Enkel in de buurt van de iceflowers is de dikte verschillend hetgeen wijst op een verminderde 

glasdoorbuiging. De dikte van iceflowers wordt niet altijd opgemeten omdat dit niet altijd mogelijk is 

met het gebruikte toestel. 
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Figuur 24 Vergelijking baketests 30 mm 

 

Voor de volgende testen werd gekozen voor dezelfde grootte van laminaten met een afmeting van 30 

cm x 30 cm maar met een kleinere opening in de PVB-film namelijk 10 mm en 20 mm. Omdat bij een 

opening van 30 mm direct iceflowers aanwezig zijn na autoclaveren, wordt op zoek gegaan naar een 

kleinere opening waarbij iceflowers niet direct na het autoclaveren gevormd worden én een significante 

grootte hebben na de eerste baketest. 

 

 

5.2 GROOTTE VAN DE ICEFLOWER BEPALEN 

 

Om de grootte van de gevormde iceflowers met elkaar te kunnen vergelijken, is geëxperimenteerd met 

gekleurde stickers. A.d.h.v. deze stickers kan met het programma Matlab de grootte van de iceflower 

bepaald worden. In Matlab wordt een script geschreven om dit automatisch te laten verlopen. Op de 

laminaten is een gele of groene sticker gekleefd met een gekende diameter. De foto die van de 

laminaten met sticker getrokken wordt, wordt in het script ingelezen. Door het script in Matlab wordt 

de sticker herkend. De diameter van de iceflower wordt vergeleken met de diameter van de sticker. 

Hierdoor kan de werkelijke diameter van de iceflower bepaald worden. Voor zowel de laminaten met 

een groene als met een gele sticker is een verschillend script geschreven zodat de juiste kleur herkend 

kan worden. 

 

Van elk laminaat wordt steeds op dezelfde manier een foto genomen. De foto wordt ingelezen in het 

script in Matlab. Eerst wordt de sticker a.d.h.v. RGB-waarden gezocht en de diameter in pixels bepaald. 

Om dit visueel te maken wordt de cirkel rood gekleurd en blauw omringd. Daarna wordt de afbeelding 

omgezet in grijswaarden en het gebied waarin de iceflower zich bevindt, wordt omgezet in zwart-wit. 

De iceflower wordt door het script met een zo klein mogelijke blauwe cirkel omringd waarin de volledige 

iceflower zich bevindt. Nu wordt ook de diameter van de iceflower aan de hand van pixels bepaald. Het 

aantal pixels van de diameter van de iceflower wordt gedeeld door het aantal pixels van de diameter 

van de sticker. De bekomen waarde wordt met de werkelijke diameter van de sticker vermenigvuldigd. 

Als resultaat wordt de diameter van de iceflower bekomen. De gevolgde stappen worden verduidelijkt 

in figuur 25, figuur 26, figuur 27 en figuur 28 voor de laminaten met een groene sticker. De laminaten 

met een gele sticker worden op een identieke manier behandeld. Alleen wordt nu niet naar de RBG-

waarden van de groene sticker gezocht, maar naar die van de gele sticker. Het voordeel van dergelijke 

methode is dat de diameter van de iceflower altijd op eenzelfde manier wordt bepaald waardoor minder 

spreiding op de resultaten wordt bekomen. 
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Figuur 25 

Afbeelding inlezen 

in Matlab 

 
Figuur 26 Groene 

sticker wordt rood 

ingekleurd 

 
Figuur 27 

Afbeelding in 

grijswaarden 

 
Figuur 28 Zone 

met iceflower, 

omgezet naar 

zwart-wit

 

 

5.3 TESTEN 20 MM 

 

Na het autoclaveren vertonen de laminaten van QQ51, QS41 en QF41 kleine iceflowers, niet groter dan 

2 mm. Bij RB41 en QB41 worden geen iceflowers waargenomen. De opening is gereduceerd van een 

diameter van 20 mm naar ongeveer 2 mm. Ook voor deze laminaten wordt de baketest van 24 u op 80 

°C uitgevoerd. Wanneer de laminaten uit de oven komen vertonen ze allemaal iceflowers. De iceflowers 

van de laminaten van de Q-reeks hebben net geen straal van 1 cm. De iceflowers van RB41 hebben 

een straal, niet groter dan een halve cm. Na de baketest op 80 °C wordt een baketest op 100 °C 

uitgevoerd. Hierbij zijn de iceflowers duidelijk gegroeid. In figuur 29, figuur 30 en figuur 31 worden de 

resultaten van de testen weergegeven met een detailfoto’s in figuur 32, figuur 33 en figuur 34. 

 

 
 

Figuur 29 Laminaat 20 mm 

na autoclaaf 

 
 

Figuur 30 Laminaat 20 mm 

na baketest op 80 °C 

 
 

Figuur 31 Laminaat 20 mm 

na baketest op 100 °C 
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Figuur 32 Laminaat 20 mm na 

autoclaaf detailfoto 

 
 

Figuur 33 Laminaat 20 mm na 

baketest op 80 °C detailfoto 

 
 

Figuur 34 Laminaat 20 mm na 

baketest op 100 °C detailfoto 

 

De bovenstaande afbeeldingen tonen aan dat na het autoclaveren heel kleine iceflowers aanwezig zijn 

en dat deze groeien door de laminaten in de oven te plaatsen. Na de eerste baketest zijn de iceflowers 

duidelijk gegroeid. Na de tweede baketest zijn de iceflowers ook gegroeid, maar minder sterk dan de 

eerste keer. Dit wordt ook afgeleid uit de diametermetingen in Matlab in figuur 35. Wel valt op dat dit 

anders is voor de monolayer RB41. De iceflowers van RB41 groeien sterker bij de tweede baketest dan 

bij de eerste. Hier is de groei van iceflowers dus groter voor de monolayer dan voor de trilayer. De 

tweede baketest heeft aangetoond dat na de eerste baketest nog steeds spanningen aanwezig zijn in 

het glas. Deze spanning is door de tweede baketest vrijgekomen als iceflowers. 

 

 
 

Figuur 35 Vergelijking van de diameters van de iceflowers voor de baketests van laminaten met een 

opening van 20 mm 

 

Uit figuur 35 kan ook de vergelijking gemaakt worden voor het uitvoeren van de baketest van 24 u op 

100 °C wanneer deze gebeurt na de baketest op 80 °C en wanneer deze na het autoclaveren uitgevoerd 

wordt. Het verschil in diameter is te verwaarlozen. De baketest op 80 °C heeft dus geen invloed op de 

groei van de iceflowers wanneer een baketest op 100 °C volgt.  

 

 

5.4 TESTEN 10 MM 

 

Na het autoclaveren van de laminaten met een opening van 10 mm, vertoont geen enkel laminaat 

iceflowers. De opening is gereduceerd tot een ovaal met een diameter variërend van 2 tot 3 mm. Na 

diktemetingen wordt een baketest op 80 °C uitgevoerd. De laminaten hebben kleine iceflowers na deze 
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baketest met een opening die slecht zichtbaar is. De overgang van opening naar iceflower is nu moeilijk 

te onderscheiden. 

 

Ook na de baketest op 100 °C zijn de iceflowers gegroeid maar zijn ze nog steeds erg klein met een 

vlekkerige vorm. Aan deze iceflowers groeien geen takken of zijn geen uitstulpingen. De evolutie van 

de laminaten is weergegeven in figuur 36, figuur 37 en figuur 38 met de detailfoto’s in figuur 39, figuur 

40 en figuur 41. 

 

 
 

Figuur 36 Laminaat 10 mm 

na autoclaaf 

 
 

Figuur 37 Laminaat 10 mm 

na baketest op 80 °C 

 
 

Figuur 38 Laminaat 10 mm 

na baketest op 100 °C

 

 
 

Figuur 39 Laminaat 10 mm 

na autoclaaf detailfoto 

 

 
 

Figuur 40 Laminaat 10 mm 

na baketest op 80 °C 

detailfoto 

 
 

Figuur 41 Laminaat 10 mm 

na baketest op 100 °C 

detailfoto 

 

Na het meten van de diameters van de iceflowers wordt de vergelijking van de diameters opgemaakt 

in figuur 42. Net als bij laminaten met een opening van 20 mm, heeft de eerste oventest gezorgd voor 

een grotere stijging van diameter dan de tweede oventest. Gelijkaardige besluiten kunnen uit deze 

grafiek getrokken worden. Dit geldt niet voor de onderlinge vergelijking van de baketest op 100 °C. Bij 

laminaten met een oorspronkelijke opening van 10 mm is het verschil in diameter groter tussen de 

uitgevoerde baketest op 100 °C na de baketest op 80 °C en het uitvoeren van de baketest op 100 °C 

na de autoclaaf. Waar het verschil tussen de diameters bij laminaten met een opening van 20 mm 

miniem was, is het verschil in diameter groter bij laminaten met een oorspronkelijke opening van 10 

mm. Bij laminaten met een opening van 10 mm is de oververzadiging van lucht in de PVB kleiner dan 

bij laminaten met een opening van 20 mm. Wanneer zowel de baketest op 80 °C en op 100 °C 

uitgevoerd wordt, heeft de lucht iets meer tijd om zich homogeen te verspreiden in het laminaat. 

Hierdoor is de lokale overmaat aan lucht kleiner en zullen de iceflowers iets kleiner zijn. 
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Figuur 42 Vergelijking van de diameters van de iceflowers 

van de baketests voor laminaten met een opening van 10 mm 

 

 

5.5 VERGELIJKING TESTEN 30 MM, 20 MM EN 10 MM 

 

Na de testen van laminaten met een opening van 30 mm worden testen uitgevoerd op laminaten met 

een opening van 20 mm en 10 mm. De dikteprofielen van de PVB van elk van deze laminaten worden 

samengevoegd op een grafiek, weergegeven in figuur 43. Een extra markering duidt de oorspronkelijke 

aangelegde opening aan. Hieruit valt af te leiden dat de grootte van de opening een invloed heeft op 

de dikte van de PVB rond de opening maar niet verder in het laminaat. Hoe verder van de opening, hoe 

minder invloed de opening heeft op de dikte van het laminaat. Wel speelt de grootte van de opening 

een rol. Hoe kleiner de oorspronkelijke opening, hoe dikker de PVB is rond de opening of hoe minder 

steil de helling aan de opening is na autoclaveren. De helling is steiler bij laminaten met een opening 

van 30 mm dan bij laminaten met een opening van 20 mm en 10 mm. Dit betekent dat de doorbuiging 

van het glas kleiner zal zijn naarmate de diameter van de opening kleiner wordt. M.a.w. bij een kleinere 

opening zal er minder spanning in het glas aanwezig zijn na de autoclaafcyclus. Een vergelijking van de 

hellingen bij de verschillende openingen is weergegeven in figuur 44. De vergelijking tussen de groottes 

van de openingen na de autoclaaf zijn weergegeven in figuur 45, figuur 46 en figuur 47.  
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Figuur 43 Vergelijking PVB-dikte 30 mm, 20 mm, 10 mm 

 

 
 

Figuur 44 Vergelijking helling tussen verschillende openingen 

 

 
 

Figuur 45 QS41 opening 30 mm 

 
 

Figuur 46 QS41 opening 20 mm 

 
 

Figuur 47 QS41 opening 10 mm 
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5.6 WEKENTRAJECT 

 

Voor een volgend deel van onderzoek wordt overgegaan naar een traject van laminaten over enkele 

weken heen. Hierbij worden 12 dezelfde laminaten gemaakt per soort PVB met een opening van 20 

mm. Drie laminaten ondergaan de baketest op 80 °C na één dag, drie na een week, drie na twee weken 

en drie na 4 weken. Door tijd tussen te laten heeft de plasticizer in de PVB tijd om van de ene laag naar 

de andere laag te migreren en terug te keren totdat een steady-state-evenwicht bekomen wordt. In de 

tussentijd worden de laminaten horizontaal bewaard in dozen in de opslagruimte of in het labo zelf. Dit 

is een droge omgeving met een relatief constante temperatuur. Figuur 48 is een foto van het laminaat 

na het autoclaveren. Met deze foto kan vergeleken worden in welke mate de iceflowers groeien 

naarmate ze na enige tijd de baketest ondergaan. 

 

Na 1 dag worden de eerste 12 laminaten 24 u in de oven geplaatst op 80 °C. Door de warmte staat het 

glas onder spanning wat resulteert in iceflowers. Deze zijn te zien in figuur 49. Ook wanneer na één 

week, twee weken en vier weken telkens 12 andere laminaten in de oven geplaatst worden, groeien de 

iceflowers. In respectievelijk figuur 50, figuur 51 en figuur 52 is een voorbeeld te zien van QS41.  

 

 
 

Figuur 48 Laminaat 

wekentraject QS41 

na autoclaaf 

 
 

Figuur 49 Laminaat 

wekentraject QS41 na 1 dag 

na baketest op 80 °C 

 
 

Figuur 50 Laminaat 

wekentraject QS41 na 1 

week na baketest op 80 °C 

 
 

Figuur 51 Laminaat wekentraject QS41 

na 2 weken na baketest op 80 °C 

 
 

Figuur 52 Laminaat wekentraject QS41 

na 4 weken na baketest op 80 °C 

 

Voor de vergelijking van de iceflowers wordt gebruik gemaakt van het script in Matlab zoals in 5.2 

beschreven staat. Per soort PVB werden drie laminaten gemaakt. De gemiddelden van de groottes van 

de iceflowers wordt vergeleken in figuur 53. Hieruit blijkt dat de iceflowers groeien wanneer ze in de 

oven geplaatst worden, ook al zit er enige tijd tussen het autoclaveren en de baketest. Wanneer 12 

laminaten na één dag voor 24 u in de oven op 80 °C geplaatst worden, is een sterke groei van de 
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iceflowers waar te nemen. Wanneer deze handeling na één week opnieuw uitgevoerd wordt, is ook hier 

de groei van de iceflowers duidelijk. Aan de grafiek te zien is het duidelijk dat de iceflowers na een week 

minder groot zijn dan wanneer ze na een dag in de oven geplaatst zijn. Deze trend zet zich ook verder 

naarmate meer weken verstrijken. Hoe meer tijd tussen het autoclaveren en de baketest zit, hoe kleiner 

de iceflower is na de baketest. 

 

 
 

Figuur 53 Vergelijking van de diameters van de iceflowers voor het wekentraject 

 

Zoals reeds vermeld, bestaat de core-laag van de PVB uit meer delen plasticizer dan de skin-laag. 

Tijdens het autoclaveren migreert deze plasticizer van de core-laag naar de skin-laag. Wanneer de 

laminaten een week rust krijgen, heeft de plasticizer tijd om terug naar zijn oorspronkelijke toestand 

terug te keren: van de skin-laag naar de core-laag.  

 

Na de autoclaaftest zal een grote concentratie aan lucht rond de opening aanwezig zijn. Bij het uitvoeren 

van de baketest zullen dan ook vooral veel luchtbellen rondom de opening worden gevormd. Naarmate 

de tijd verder loopt zal die grote concentratie aan lucht zich meer homogeen over het laminaat 

verspreiden door diffusie. Dit leidt tot een lokale lagere waarde van verzadiging waardoor bij de baketest 

kleinere of minder luchtbellen worden gevormd. Vandaar dat de grootte van de iceflower afneemt 

naarmate de tijdsduur tussen autoclaaf en baketest langer wordt. 

 

 

5.7 AANPASSING AAN DE AUTOCLAAFCYCLUS 

 

Na verschillende testen uitgevoerd te hebben waarbij de diameter van de oorspronkelijke opening 

aangepast werd, wordt nu verder gegaan met laminaten met een opening van 30 mm. Deze laminaten 

vertonen bij een standaard autoclaafcyclus direct iceflowers. Wanneer een wijziging in de cyclus van de 

autoclaaf gebracht wordt, zal deze direct merkbaar zijn aan de al dan niet gevormde iceflowers. Hiervoor 

worden verschillende condities in de autoclaafcyclus aangepast zoals de temperatuur en de druk. Door 

één conditie per keer aan te passen, kunnen de effecten van de cyclus op het laminaat afzonderlijk 

onderzocht worden. 

 

 

5.7.1 Autoclaafcyclus op 130 °C 

 

Om het effect van de temperatuur na te gaan worden laminaten gemaakt waarbij het autoclaveren 

gebeurt bij dezelfde druk maar bij een temperatuur van 130 °C. Deze temperatuur ligt lager dan de 
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standaard autoclaafcyclus, namelijk 143 °C. De vergelijking van de diktemetingen na twee verschillende 

temperatuurbehandelingen is weergegeven in figuur 54. Het verschil in PVB-dikte aan de opening is 

merkbaar, maar dikte verder in het laminaat geeft geen groot verschil tussen beide autoclaafcycli. De 

grootte van de iceflowers zijn wel verschillend. Bij de standaardcyclus heeft de iceflower een grootte 

van ongeveer 1 cm terwijl de iceflower bij de autoclaafcyclus op 130 °C enkele millimeters groot is. De 

vergelijking tussen beide iceflowers is weergegeven in figuur 55 en figuur 56. 

 

 
 

Figuur 54 Vergelijking autoclaafcycli 130 °C en 143 °C 

 

 
 

Figuur 55 Iceflower standaardautoclaafcyclus 

QS41 

 

 
 

Figuur 56 Iceflower autoclaafcyclus 130 °C 

QS41.130°C

Laminaten die iceflowers vertonen na het autoclaveren worden 24 u in de oven geplaatst op 80 °C voor 

een baketest. Dit geldt voor QF41, QQ51 en QS41. Deze laminaten zullen later ook de baketest op 100 

°C ondergaan. De laminaten van RB41, de laminaten die geen iceflowers vertonen na het autoclaveren, 

worden een weekend in de oven geplaatst op 100 °C om iceflowers uit te lokken. In figuur 57 wordt 

het gemiddelde van de diameters na elke actie weergegeven. Na het autoclaveren zijn de diameters 

van de openingen kleiner dan de oorspronkelijk aangelegde opening. Na de eerste baketest zijn de 

iceflowers goed gegroeid. Bij de tweede baketest is de groei als nog significant maar in mindere mate 

dan de groei na de autoclaaf. De vergelijking tussen de iceflowers van de drie oventesten is 

weergegeven in figuur 58, figuur 59 en figuur 60. 
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Figuur 57 Vergelijking van de diameters van laminaten met autoclaafcyclus op 130 °C 

 

 
 

Figuur 58 QF41 na baketest 

op 80 °C 

 
 

Figuur 59 QF41 na baketest 

op 100 °C 

 
 

Figuur 60 RB41 na weekend 

in de oven op 100 °C 

 

 

5.7.2 Autoclaafcyclus van 6 bar 

 

Ook het effect van de druk wordt onderzocht door de druk in de autoclaafcyclus te verlagen. Bij een 

standaard autoclaafcyclus staat de druk op 13 bar terwijl bij deze testen de druk op 6 bar wordt 

ingesteld. In figuur 61 zijn de resultaten van beide cycli weergegeven. Hier valt op dat de druk geen 

invloed heeft op het dikteprofiel van de PVB. Wel heeft de druk invloed op de gevormde iceflowers. Bij 

de standaardcyclus zijn iceflowers gevormd, bij de cyclus op 6 bar zijn niet bij alle laminaten iceflowers 

aanwezig na het autoclaveren. Deze vergelijking wordt gemaakt via figuur 62 en figuur 63. 
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Figuur 61 Vergelijking autoclaafcycli 6 bar en 13 bar 

 

 
 

Figuur 62 Iceflower standaardautoclaafcyclus 

QS41 

 

 
 

Figuur 63 Iceflower autoclaafcyclus 6 bar 

QS41.6bar

Ook bij deze laminaten worden de laminaten die iceflowers vertonen, dit zijn QF41 en QQ51 voor 24 u 

in de oven geplaatst op 80 °C en daarna op 100 °C. De laminaten die geen iceflowers vertonen (QS41 

en RB41) verblijven een weekend in de oven op 100 °C. De diameter van de iceflowers na elke actie 

zijn samengebundeld in figuur 64. Hier valt op dat de iceflowers in het weekend sterker gegroeid zijn 

dan de iceflowers die 24 u in de oven op 80 °C doorgebracht hebben. Ook de diameter van de iceflowers 

na de baketest op 100 °C is kleiner dan wanneer de laminaten direct na autoclaveren op 100 °C gesteld 

zijn. De vergelijking is voorgesteld in figuur 65, figuur 66 en figuur 67.  
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Figuur 64 Vergelijking van de diameters van laminaten met autoclaafcyclus op 6 bar 

 

 
 

Figuur 65 QQ41.6bar na 

baketest op 80 °C 

 
 

Figuur 66 QQ41.6bar na 

baketest op 100 °C 

 
 

Figuur 67 QS41.6bar na 

weekend op 100 °C 

 

 

5.8 VERDUBBELING GLASDIKTE 

 

Om het effect van de glasdikte en de doorbuiging na te gaan, wordt een reeks laminaten gemaakt met 

glasplaten van 4 mm dik. Deze worden na de autoclaaf 24 u in de oven gestoken op 100 °C. Dit is zowel 

voor laminaten met een opening van 30 mm, 20 mm en 10 mm. De resultaten van deze testen worden 

vergeleken met de resultaten van dezelfde testen maar met een glasdikte van 2 mm. De vergelijking 

van de dikteprofielen voor de opening van 30 mm is weergegeven in figuur 68. 
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Figuur 68 Vergelijking PVB bij verschillende glasdikte: 2 mm en 4 mm 

 

Bij de vorming van iceflowers zijn twee zaken van belang, nl. de mate waarin lucht in een oververzadigde 

vorm in het laminaat aanwezig is en de spanning in het glas. 

 

De mate van oververzadiging van lucht kan worden gerelateerd aan de diameterverandering van de 

opening. De relatie tussen deze twee factoren is weergegeven in figuur 69. De meetwaarden van beide 

glasdikten zijn van onder naar boven de waarden voor laminaten met een opening van respectievelijk 

10 mm, 20 mm en 30 mm. Voor zowel glas van 2 mm als van 4 mm worden gelijkaardige resultaten 

bekomen. De glasdikte heeft dus geen invloed op het volumeverschil in lucht tussen voor en na de 

autoclaaf. Wel kan gesteld worden dat de diameterverandering invloed heeft op de opgeloste lucht in 

de PVB. Hoe groter de verandering in diameter van de opening voor en na de autoclaafcyclus, hoe meer 

lucht opgelost is in de PVB. Hierdoor zullen dus meer luchtbellen ontstaan hetgeen kan leiden tot grotere 

iceflowers. Dit is ook waar te nemen in figuur 69.  

 

 
 

Figuur 69 Correlatie oververzadiging van lucht met de diameterverandering van de opening 

 

Om de correlatie tussen het volumeverschil en de grootte van de iceflowers te staven, is de 

correlatiecoëfficiënt van Pearson berekend. Wanneer deze waarde gelegen is tussen +1 of -1 en 

verschillend van nul is, is het verband tussen beide veranderlijken lineair. D.w.z. dat de ene variabele 
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volledig te voorspellen valt uit de andere variabele via een lineaire relatie. Dit is het geval voor zowel 

de onderlinge relatie tussen de laminaten met openingen van 30 mm, 20 mm en 10 mm bij glasdiktes 

van zowel 2 mm en bij 4 mm als tussen de laminaten met glasdiktes van 2 mm en 4 mm onderling. De 

correlatiecoëfficiënt bedraag telkens precies +1. 

 

De doorbuiging van het glas kan worden gewijzigd door de dikte van het glas te wijzigen. In figuur 70 

is het verband tussen de helling van het dikteprofiel van PVB en de grootte van de iceflower na de 

baketest op 100 °C weergegeven. De meetwaarden van beide glasdikten zijn ook hier van onder naar 

boven de waarden voor laminaten met een opening van respectievelijk 10 mm, 20 mm en 30 mm. Hoe 

steiler de helling, van het dikteprofiel van de PVB is, hoe groter de gevormde iceflowers zullen zijn. 

 

 
 

Figuur 70 Correlatie tussen de helling van het dikteprofiel 

met de diameter van de iceflowers voor twee glasdikten 

 

Ook voor de correlatie tussen de helling en de grootte van de iceflowers wordt de correlatiecoëfficiënt 

van Pearson berekend en ook hier is de waarde +1 voor de correlatie tussen de helling en de 

defectdiametergrootte per glasdikte en tussen de verschillende glasdikten onderling. Het verband tussen 

beide variabelen is dus lineair. 

 

Uit de vergelijking van beide grafieken in figuur 70 volgt dat verandering van helling heel belangrijk is.  

De volgende stap is dan de berekening van de spanningsenergie. 

 

De volgende bewerkingen en conclusies zijn uitgevoerd door de stagementor dr. ir. Pol D’Haene: 

 

Tijdens het autoclaveren is het laminaat onderhevig aan de druk van de autoclaaf. Door deze 

druk vervormt het glas. Ook de PVB ondervindt deze druk en begint te vloeien. De PVB wil weg 

maar vindt geen uitweg. De druk in de autoclaaf is 13 bar waardoor de PVB niet langs de randen 

uit het laminaat loopt. De enige uitweg is dus centraal in het laminaat waar de opening gemaakt 

is. Doordat de PVB naar het midden van het laminaat kruipt, heeft de lucht die in de opening 

zit minder ruimte waardoor de lokale druk verhoogt en de vloei van de PVB vertraagt tot de 

druk in de opening even groot is als de druk in de autoclaaf. De enige weg voor de PVB is het 

glas terug duwen waardoor een wisselwerking van drukken ontstaat tussen het glas en de PVB. 

Door deze wisselwerking verkrijgen het glas en de PVB hetzelfde profiel. Het dikteprofiel van de 

PVB wordt opgemeten en met zekerheid kan gezegd worden dat het glas ditzelfde profiel volgt. 

Door het dikteprofiel van de PVB op te meten, kan ook de kromming van het glas bepaald 

worden. Dit gebeurt via de formule: 
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𝑃𝑉𝐵 𝑑𝑖𝑘𝑡𝑒 𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑑 − 𝑔𝑒𝑚𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑃𝑉𝐵 𝑑𝑖𝑘𝑡𝑒

2
 

 

De dikte aan de rand is de waarde van het plateau dat het dikteprofiel vertoont voorbij 15,00 

cm. Dit wordt voor elk meetpunt verminderd met de gemeten dikte van de PVB. De waarde die 

bekomen wordt, is de vervorming van de PVB en het glas. Deze waarde is voor zowel de 

bovenste glasplaat als de onderste, dus wordt nog gedeeld door 2. Dit is de vervorming van het 

glas voor elk punt. 

 

Zowel de dikte van de PVB als de vervorming van het glas worden uitgezet t.o.v. de afstand 

van het midden tot de rand van het laminaat in figuur 71. De blauwe curve is het dikteprofiel 

van de PVB zoals deze opgemeten is met het Lumetrics-toestel. In het midden van het glas 

(links op de curve) is de vloei van de PVB het grootst waardoor op dat punt de PVB het sterkste 

gewijzigd is van dikte. Zoals vermeld, vervormt het glas mee met de PVB waardoor in het 

midden van het laminaat de vervorming van het glas het grootst is (rode curve, links). Naarmate 

de PVB-dikte stijgt, dus minder is vervormd, zal ook de vervorming van het glas afnemen.  

 

  
 

Figuur 71 Verloop glas en PVB in een laminaat  

 

De vervorming van de glasplaat, de rode curve in figuur 71, wordt uitgezet op een 

vervormingsprofiel, figuur 72. Ook hier is duidelijk zichtbaar dat de vervorming van het glas het 

grootste is centraal in het laminaat op de plaats waar het defect aangebracht is. Uit de 

vervorming worden de spanningen in het glas berekend volgens een eindig elementen model. 

Deze spanningen worden in een spanningsprofiel uitgezet in figuur 73. De vorm van dit profiel 

is gelijkaardig aan de vervorming van het glas of de rode curve in figuur 71. 
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Figuur 72 Vervormingsprofiel 

 

 
 

Figuur 73 Spanningsprofiel 

 

In figuur 73 is de rode kleur de plaats waar de spanning het grootst is. Dit is centraal in het 

laminaat. Dit is ook de plaats waar in figuur 71 de vervorming van het glas het grootst is. Op 

de plaats waar de grootste vervorming is, is de spanning in het glas ook het grootst. 

 

Bij elke vervorming die in het glas aangebracht wordt, gaat energie gepaard. De druk die op 

het laminaat aangebracht wordt, levert een vervorming. Deze kracht ondergaat een verplaatsing 

en levert arbeid. Deze arbeid gaat naar de vervorming van de glasplaat wat aanleiding geeft tot 

energie in de glasplaat. Het is die energie die lokaal wordt berekend en weergegeven is in figuur 

74. 
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Figuur 74 Energieprofiel 

 

Door de energieringen te integreren over het volledige volume van het laminaat wordt de 

energie in het volledige laminaat berekend. Dit gebeurt volgens 

 

𝐸 = ∫
𝜎∗𝜀

2
𝑑𝑉 . 

 

Hierbij is E de energie in het laminaat,  de spanning die gekend is uit het spanningsprofiel en 

 de rek of vervorming. De energie die het laminaat bezit wordt uitgezet t.o.v. de diameter van 

de iceflower na de baketest op 100 °C in figuur 75 voor de glasdikte van 2 mm, wat eigenlijk 

2,2 mm is, en voor de glasdikte van 4 mm.  

 

  
 

Figuur 75 Energie laminaat t.o.v. diameter iceflower 

 

De curve in figuur 75 toont aan dat de diameter van de iceflower bepaald wordt door 

vervormingsenergie van de glasplaat. De energie in de glasplaat wil daar weg en de enige 

manier om dat te kunnen, is door de glasplaat in zijn oorspronkelijke toestand terug te duwen. 

Dit gebeurt door aan de PVB te trekken. De PVB verzet zich hier tegen. Maar wanneer door de 

correlatie iceflower diameter en vervormingsenergie
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baketest de opgeloste lucht terug uit de PVB komt, is de weerstand die de PVB tegen het trekken 

van het glas kan bieden veel kleiner. Door het trekken van het glas en de geringe weerstand 

van de PVB worden iceflowers gevormd. 

 

 

5.9 VERGELIJKING AANPASSINGEN AUTOCLAAFCYCLI  

 

Nu duidelijk is hoe iceflowers gevormd worden, kan de invloed van de aanpassingen aan de 

autoclaafcyclus ook bekeken worden. De vergelijking tussen de diameters van de iceflowers na de 

baketest op 100 °C tussen de verschillende autoclaafcycli is weergegeven in figuur 76. 

 

 
 

Figuur 76 Vergelijking van de diameters van de iceflowers 

bij verschillende omstandigheden na baketest op 100 °C 

 

 

5.9.1 Autoclaafcyclus 130 °C 

 

De verlaging van temperatuur tijdens autoclaveren resulteert in grotere iceflowers na de baketest op 

100 °C. Tijdens het autoclaveren is de druk in de autoclaaf even groot bij 130 °C en bij 143 °C. Bij 130 

°C is de viscositeit van de PVB groter waardoor de PVB minder vloeit en de helling (en daardoor de 

kromming van het glas) groter wordt. De spanning in het glas zal hierdoor groter zijn. Een grotere 

spanning resulteert in grotere iceflowers. 

 

 

5.9.2 Autoclaafcyclus 6 bar 

 

De verlaging van druk resulteert dan weer in kleinere iceflowers na de baketest op 100 °C. Door het 

aanleggen van een lagere druk in de autoclaaf ervaart de PVB minder druk van buitenaf. De druk in het 

laminaat zal sneller gelijkgesteld worden aan de druk in de autoclaaf. Hierdoor zijn minder krachten 

tussen het glas en de PVB nodig tijdens het autoclaveren. De verminderde krachten bij een druk van 6 

bar t.o.v. de krachten bij een druk van 13 bar resulteren in kleinere iceflowers. 
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6 BESLUIT 

 

In deze bachelorproef werd een studie gedaan naar de vorming van de iceflower defecten in multilayer 

PVB-films. Hierin is het productieproces van PVB-films en het maken van laminaten uitgelegd a.d.h.v. 

de gebruikte toestellen, werden de gebruikte producten toegelicht en zijn de resultaten verwerkt. 

 

Tijdens het lopen van de stage werd door de stagementor een script geschreven in het programma 

Matlab. Hierdoor werd het mogelijk om de diameter van de iceflowers te meten a.d.h.v. een sticker die 

op het laminaat gekleefd werd. Door de diameter te bepalen, kon niet enkel het dikteprofiel van de PVB 

vergeleken worden, maar ook de grootte van de iceflower. Daarnaast werden ook gevorderde 

berekeningen uitgevoerd om de spanning en energie in de laminaten te bepalen. Deze berekeningen 

waren cruciaal om een besluit te kunnen vormen voor deze bachelorproef. 

 

Uit de bekomen resultaten van deze bachelorproef valt af te leiden dat wanneer een defect aangebracht 

wordt in de vorm van een cirkelvormige opening in de PVB, iceflowers gevormd worden. De grootte van 

de iceflowers hangt af van de spanning die op het materiaal zit na autoclaveren. Door het autoclaveren 

komt een druk op de glasplaten die voor een vervorming zorgt. Deze vervorming wordt door de PVB 

tegengewerkt waardoor het glas en de PVB eenzelfde vorm aannemen. De spanning die in het glas 

aanwezig is, is energie dat in het laminaat zit en een uitweg zoekt. De enige uitweg voor de energie in 

het glas is trekken aan de PVB wat resulteert in iceflowers. Hoe meer spanning aanwezig in het glas na 

autoclaveren, hoe meer energie kan vrijkomen, hoe groter de iceflowers worden. 

 

Ook heeft de grootte van de opening in de PVB invloed op de grootte van de iceflowers. Bij een kleinere 

opening in de PVB is in de opening minder lucht aanwezig. De hoeveelheid lucht, echter, die in de PVB 

kan oplossen, blijft gelijk. Hierdoor zal bij een kleinere opening de lucht minder invloed hebben op het 

afremmen van de vloei van PVB. De spanning in het glas is hierdoor ook lager waardoor kleinere 

iceflowers gevormd worden. Bij een grotere opening is de hoeveelheid lucht in de opening dan weer 

groter waardoor meer lucht in de opening aanwezig is. De vloei van PVB wordt dus sterker afgeremd 

waardoor de spanning in het glas groter is en grotere iceflowers gevormd worden. 

 

De aanpassingen aan de standaardomstandigheden waarin laminaten geproduceerd worden, hebben 

wel degelijk een invloed op het eindresultaat. Een aanpassing aan de autoclaafcyclus voor de 

temperatuur en druk leiden tot een verschillende groei van iceflowers. Een lagere temperatuur leidt tot 

grotere iceflowers omdat de PVB minder vloei vertoont waardoor de spanning in het glas groter is en 

dus grotere iceflowers gevormd kunnen worden. Een lagere druk resulteert in kleinere iceflowers 

doordat de druk in het laminaat sneller gelijk wordt aan de druk in de autoclaaf. Hierdoor zijn minder 

spanningen aanwezig, minder energie die wil ontsnappen uit het laminaat en dus worden kleinere 

iceflowers gevormd.  
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BIJLAGEN 

 

 
 

Figuur 77 Vergelijking meetrichting QB41 

 

 
 

Figuur 78 Vergelijking meetrichting QF41 

 

 
 

Figuur 79 Vergelijking meetrichting QQ51 
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Figuur 80 Vergelijking meetrichting RB41 

 

 
 

Figuur 81 Reproduceerbaarheid QB41 

 

 
 

Figuur 82 Reproduceerbaarheid QS41 
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Figuur 83 Reproduceerbaarheid QQ51 

 

 
 

Figuur 84 Reproduceerbaarheid RB41 

 

 
 

Figuur 85 Vergelijking tussen autoclaafcycli onder dezelfde omstandigheden QS41 
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Figuur 86 Laminaat 30 mm vergelijking baketest QF41 

 

 
 

Figuur 87 Laminaat 30 mm vergelijking baketest QQ51 

 

 
 

Figuur 88 Laminaat 30 mm vergelijking baketest RB41 
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Figuur 89 Vergelijking PVB-dikte 30 mm, 20 mm, 10 mm QS41 

 

 
 

Figuur 90 Vergelijking PVB-dikte 30 mm, 20 mm, 10 mm QF41 

 

 
 

Figuur 91 Vergelijking PVB-dikte 30 mm, 20 mm, 10 mm QQ51 
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Figuur 92 Vergelijking PVB-dikte 30 mm, 20 mm, 10 mm RB41 

 

 
 

Figuur 93 Vergelijking autoclaafcycli 130 °C en 143 °C QS41 

 

 
 

Figuur 94 Vergelijking autoclaafcycli 130 °C en 143 °C QQ51 
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Figuur 95 Vergelijking autoclaafcycli 130 °C en 143 °C RB41 

 

 
 

Figuur 96 Vergelijking autoclaafcycli 6 bar en 13 bar QF41 

 

 
 

Figuur 97 Vergelijking autoclaafcycli 6 bar en 13 bar QQ51 
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Figuur 98 Vergelijking autoclaafcycli 6 bar en 13 bar RB41 

 

 
 

Figuur 99 Vergelijking PVB bij verschillende glasdikte: 2 mm en 4 mm QF41 

 

 
 

Figuur 100 Vergelijking PVB bij verschillende glasdikte: 2 mm en 4 mm QQ51 
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Figuur 101 Vergelijking PVB bij verschillende glasdikte: 2 mm en 4 mm RB41 

 

 
Berekening correlatiecoëfficiënt van Pearson voor de correlatie tussen het volumeverschil voor-na 

autoclaaf en de grootte van de iceflowers na baketest op 100 °C: 

 
Excel: CORRELATIE(matrix volumeverschil voor-na autoclaaf; matirx diameter iceflower na baketest 

op 100 °C) = … 
  

 Tussen de laminaten met openingen 30 mm, 20 mm en 10 mm bij glasdikte 2 mm: +1 

Tussen de laminaten met openingen 30 mm, 20 mm en 10 mm bij glasdikte 4 mm: +1 
Tussen de laminaten met glasdiktes van 2 mm en 4 mm: +1 

 
Berekening correlatiecoëfficiënt van Pearson voor de correlatie tussen de helling en de grootte van de 

iceflowers na baketest op 100 °C: 
 

Excel: CORRELATIE(matrix helling; matirx diameter iceflower na baketest op 100 °C) = … 

  
 Tussen de laminaten met openingen 30 mm, 20 mm en 10 mm bij glasdikte 2 mm: +1 

Tussen de laminaten met openingen 30 mm, 20 mm en 10 mm bij glasdikte 4 mm: +1 
Tussen de laminaten met glasdiktes van 2 mm en 4 mm: +1 

 


