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SAEIENV ATfING 

Tijdens dit onderzoek is de invloed van de moleculaire ori- 
entatie op de eigenschappen van polyetheenfilms onderzocht. 
Tevens is voor een aantal eigenschappen een l-fase model 
opgesteld om het verloop van deze eigenschappen te voorspellen 
als functie van de verstrekgraad. 
Als uitgangspunt tijdens het onderzoek is aangenomen dat: 

- tijdens het verstrekken affiene deformatie optreedt. 
Polyetheen is opgebouwd uit homogeen, l-fasig materiaal. 

- de anistrope eigenschappen worden beschreven door ori- 
enterende elementen, waarbij de uiteindelijke waarde van 
een bepaalde eigenschap een gemiddelde is van alle ele- 
menten afzonderlijk. 

Daar de theorie van verstrekken gebaseerd is op isotroop 
uitgangsmateriaal is de mate van voorkeursoriëntatie bepaald, 
die optreedt bij lfmeltlf en %iolutiont1 crystallized films. Dit 
is gedaan door het model van Irvhe-Smith (verloop van E- 
modulus van vezels als functie van Hermans-oriëntatie) te 
kiezen als vertaalsleutel tussen de E-modulus van films en de 
optredende Hermansoriëntatie. Door een verstrekgraadcorrectie 
(melt: A /l. 3, solution: /i. 9) kan de invloed van voorkeurs- 
oriëntatie worden opgeheven. 
Van zowel de Elasticiteitsmodulus, de Dichroic Ratio als de 
warmtegeleiding zijn modellen gemaakt die het gedrag voorspel- 
len als functie van de verstrekgraad. Hierbij is de moleculai- 
re oriëntatie ( e ,  de hoek tussen ketenas en verstrekas) als 
veranderlijke parameter aanwezig. 



I. INTRODUCTIE 

, 
l i i * i specriic modulus (NRex) 

! 

Sinds enige jarern wordt uitvoerig onderzoek verricht naar het 
gebruik van supervezels voor constructieve toepassingen. Door 
de lage soortelijke massa t.o.v. glas en staal zijn de speci- 
fieke treksterkte en elasticiteitsmodulus zeer hoog (fig 1.). 

fiq.1 Specifieke treksterkte en E-modulus  

Dit betekent gewichtsbesparing en toepassingsmogelijkheden in 
constructies waarbij eisen worden gesteld aan sterkte/stijf- 
heid per eenheid massa, zoals in de transportsector en bij ro- 
bots. 
Een van de voorwaarden waaraan de microscopische structuur van 
vezels moet voldoen om deze goede eigenschappen te verkrijgen 
is het bezit van lineaire, lange en regelmatige (kristalli- 
seerbare) macromoleculen die in gestrekte toestand zijn geor- 
dend met de molecuulketens parallel aan de vezelrichting/ver- 
ctrekrichting (fig 2.). 



Een dergelijke structuur is theoretisch te verkrijgen door PE- 
vezels te verstrekken tot h (verstrekgraad) =co . Praktisch 
gezien is deze optimale structuur slechts te benaderen, waar- 
bij het eindresultaat afhangt van de wijze waarop de PE ge- 
vormd is. 
Bij de fabricage van PE kan gebruik gemaakt worden van tech- 
nieken die gebaseerd zijn op kristallisatie vanuit de smelt 
( 1rmelt-crystallized81) of kristallisatie in opgeloste toestand 
( 'lsolution-crystallizedll) . 
De vezels die ontstaan bij het melt-crystallized proces zijn 
in beperkte mate verstrekbaar. De flexibele macromoleculen 
zijn in gesmolten toestand met elkaar verstrengeld op een 
manier die vergelijkbaar is met gekookte spaghetti. Bij het 
afkoelen vanuit gesmolten toestand zullen de ketens willen 
gaan vouwen, maar blijven ze in vaste fase met elkaar ver- 
strengeld omdat ketendelen van één molecuul in verschillende 
kristallen kunnen worden ingebouwd (fig.3a). Verstrekken van 
een %elt-crystallized" syteem is niet goed uitvoerbaar. Im- 
mers, het doel is dat alle macromoleculen parallel en geori- 
enteerd in de vezelrichting zitten en aangezien de moleculen 
elkaar niet kunnen doorsnijden zijn verstrengelingen obstakels 
tijdens het strekken van gevouwen ketens (folded chains) naar 
gestrekte ketens (extended chains). 
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fig.3 Holeculaire verstrengeling in semi- 
kristallijn Polyetheen 

Bij DSM is aan het eind van de 70er jaren vastgesteld dat 
Polyetheen dat gekristalliseerd is in opgeloste toestand wel 
goed verstrekt kan worden tot hoge verstrekgraden. Bij het 
zgn. f fso lut ion-crys ta l l izedf f  of "gel-castff proces worden de 
lange met elkaar verstrengelde moleculen opgelost, Door de 
aanwezigheid van oplosmiddel worden de macromoleculen uit 
elkaar gehaald (ontward). Bij een grote overmaat aan oplosmid- 
del ontstaan in oplossing volledig ontwarde/ontstrengelde 
macromoleculen (fig.3~). Afkoelen van dergelijke oplossingen 
leidt tot éénkristallen. Wordt de verhouding polymeer/oplos- 
middel zo gekozen dat de ketens elkaar nog in bepaalde mate 
overlappen (semi-verdunde oplossing), dan ontstaan na afkoelen 
gevouwen ketenkristallen die nog in geringe mate met elkaar 
verstrengeld zijn (fig.3b). Ook na volledige verwijdering van 
het oplosmiddel is deze I1gel-castf* vegeleken met flmelt-crys- 
tallized'l ultra-verstrekbaar. 

Het verschil in spanning/rekgedrag tussen beide films is goed 
te zien in figuur 4 .  In de beginfase van het verstrekken 
kantelen de kristallen met de ketenas in de verstrekrichting. 
Dit proces duurt tot äe spanning de vlodg-rens bereikt. Bij 
verder verstrekken zullen de kristallen gaan ontvouwen. De 
kritische verstrekgraad, waarbij de kristallen perfect geori- 
enteerd zijn , is aangegeven met 2: en /?: . 
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fig.4 Spanning-rek curve van m e l t  en solution 

Zichtbaar is dat voor stsolutions8 hogere verstrekgraden nodig 
zijn om de kristallen perfect te oriënteren. Het spannings- 
rekverloop van t*meltst vertoont een zeer snelle stijging, waar 
'*solutiongt nagenoeg constant blijft. De laatste is eenvoudig 
tot zeer grote verstrekgraden te verstrekken. 

Uit de literatuur is bekend, dat zowel mechanische (E-modufus, 
a,) als fysische eigenschappen (warmtegeleiding K, dichroic 
ratio R) stijgen in verstrekrichting bij toenemende verstrek- 
graad. Door een beschrijving te formuleren die deze eigen- 
schappen voorspelt als functie van a, is het mogelijk om iets 
te zeggen over de theoretisch maximaal haalbare waarden ( %11- 
timate properties" ) . 
Bij de modellering van de eigenschappen van PE zijn de volgen- 
de uitgangspunten aangenomen: 

- tijdens verstrekken treedt affiene deformatie op. 
- het Polyetheen is opgebouwd uit homogeen, 1-f asig , mate- 

riaal . 
- de anisotrope eigenschappen worden beschreven door m i -  

enterende elementen, waarbij de uiteindelijke waarde van 
een bepaalde eigenschap een gemiddelde is van alle ele- 
menten afzonderlijk. 



: 2, O A OR ENTATIE 

De oriëntatie van macromoleculen in polymeren speelt een 
beïangrijke rol b i j  het bepalen van de mechanische en fysische 
eigenschappen. In de beginfase was het onderzoek naar molecu- 
laire oriëntatie nauw verbonden met onderzoek naar het gedrag 
SSIE electsomagneticche qolven in anisotrope materie. 

2.1 De Hensans-oriëntatiefunctie 

In de dertiger jaren was bekend geworden dat zowel met "x-rayrt 
diffractie als met dubbele breking de moleculaire oriëntatie 
kwantitatief beschreven kan mrden. Verder onderzoek leidde 
uiteindelijk tot een beschrijving van de moleculaire oriënta- 
tie die bekend staat als de Hermans-oriëntatiefunctie: 

Hierin is Q de hoek tussen de keten-as en de vezel-as (ver- 
strekrichting). B i j  een perfect georiënteerde vezel liggen 
alle ketens in verstrekrichting en neemt de Hermans-oriëntatie 
de waarde 1 aan. 
De term <cos2e> geeft de "gemiddelde" bijdrage van alle ketens 
in de vezel weer. Bij een perfect georiënteerde vezel liggen 
alle ketens in verstrekrichting en wordt de Hermans-oriëntatie 
gelijk aan 1, Om ccos20> te berekenen moet bekend zijn hoe de 
ketenverdeling in de vezel is, 

2.2 ûrlentatie bi i  affiene defapraattie 

De moleculaire oriëntatie die optreedt door het verstrekken 
van rubber vezels is wiskundig vastgelegd door Kuhn en Grun, 
De oriëntatie van een segment wordt aangegeven door de hoeken 

(fig. 5). 
e e n  91 
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Het a ntal 
Tevens wordt 

X 

I 

fig.5 Oriëntatie van een kristal 

gmenten wat in de llbol" aanwezig is, bedraagt G. 
verondersteld dat, in ongestrekte toestand, alle 

segmenten (kristalassen) willekeurig verdeeld zijn. Het aantal 
segmenten waarvan de richting ligt tussen 9 en 9+d9, y enfp 
+dy liggen is: 

Bij het verstrekken veroorzaakt de aangebrachte kracht een rek 
in z-richting, waarbij de coörinaten x, y en z overgaan in 
xf,yt en z r  volgens de relaties: 

i 

z/= z*x (2.3) 

fig-6 Coordinatenverandering door verstrekken 
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De hoek 8 gaat tijdens het verstrekken over in 63’ waarbij 
geldt: 

Na enig rekenwerk blijkt dat het aantal kristalassen dat na 
rekken ligt tussen 63’ en B‘+de’(integratie van y over O - 2x1 

gelijk is aan: 

Hieruit is de verdelingsfunctie te bepalen die de richtings- 
verdeling van de kristalassen aangeeft voor elke willekeurige 
verstrekgraad (vgl. 2 . 6 ) .  

Bij modellen waarbij 8 (de hoek tussen ketenas en verstrekas) 
een r o l  speelt, zijn met behulp van de kansverdelingsfunctie 
de afzonderlijke bijdragen van de verschillende assen tot de 
totale 0-term te bepalen. Voor de Xe~.;aans-orientatief~cti~ 
betekent dit dat de ccos2e>-term bepaald wordt door: 
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2.3 Invloed OD de Elas ticiteitsmodulus 

Door Irvine en Smith ( 2 )  is voor vezels een unieke relatie 
tussen de E-modulus en de Hermans-oriëntatie ontwikkeld. Dit 
model gaat uit van een l*serielt-schakeling tussen in trekrich- 
ting perfect georiënteerde lshelixll-elementen en de niet- 
gesrisnteerde "coiltt-elementen (fig. 7 )  . Het effect van ver- 
strekken is dat de fractie helix (f,) toeneemt ten koste van de 
hoeveelheid coil ( l - f h ) .  De ontwikkeling van de E-modulus wordt 
wiskundig beschreven door: 

E= (f,E,-l + fl-f,> EC-9 ( 2 . 8 )  

fig.7 Serieschakeling tussen Helix en Coil 

2.4 Invloed OD de ontische eiuenschaDnen 

Lichtabsorptie is een materiaaleigenschap, die gedefiniëerd 
wordt door de verhouding tussen de aan het materiaal aangebo- 
den lichtintensiteit en de door het materiaal doorgelaten 
lichtintensiteit (fig.8). 

(2.9) 

U 

fig.8 Lichtabsorptie 



Na verstrekken van Polyetheen tapes vertoont lichtabsorptie 
anisotroop gedrag. De absorptie parallel aan de verstrekrich- 
ting is groter dan de absorptie loodrecht op de verstrekrich- 
ting. Van dit fenomeen wordt gebruik gemaakt om polarisatoren 
te maken. 
Een polarisator ontleedt de invallende trillingen van natuur- 
lijk licht als het ware in twee componenten en laat dan 
slechts een van Iaeide door. 
Om het effect van het anisotrope optische gedrag te kenmerken 
is de Dichroic Ratio gedefinïeerd: de verhouding tussen de 
absorptie parallel aan de verstrekas en de absorptie loodrecht 
op de verstrekas. 

R= (2.18) 

Naast de beschrijving van de Hermans-oriëntatiefunctie volgens 
vergelijking 2.1 kan deze eveneens worden beschreven door: 

R-ì R0+2 
R+2 RO-1 

&=- *- (2.11) 

Hierin is Ro de Dichroic Ratio, die bij perfecte oriëntatie van 
de moleculen gemeten zou worden. 
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3. ORIENT ATIE-ONTWIXKEJ, ING B I J  POLYETHE w 

De moleculaire oriëntatie die optreedt tijdens affiene defor- 
matie van vezels is wiskundig vastgelegd door Kuhn en Grun 
(zie 2.2). Uitgangspunt hierbij is dat in de onverstrekte 
toestand een volledig isotrope situatie heerst. Bij PE-films 
is echter sprake van een voorkeursoriëntatie in onverstrekte 
toestami, die weer afhankelijk is van het ~ ~ ~ & ~ g ~ p r o c e ~ ,  

De beschrijving van moleculaire oriëntatie in afhankelijkheid 
van de verstrekgraad gaat uit van het feit dat in onverstrekte 
situatie ( 1 = 1) volledige isotropie heerst. Bij de vorming 
van vezels via het melt-proces is dit bijna het geval. De 
kristallen kristalliseren kris-kras door elkaar, zodat een 
goede benadering van een isotrope toestand ontstaat. Bij het 
solution-proces ontstaan lange lamel-achtige kristallen die 
9uooif1 over elkaar komen te liggen (loodrecht op het filmop- 
pervlak). Hier is duidelijk sprake van voorkeursoriëntatie. 
Bij het verstrekken zal deze voorkeursoriëntatie de verdere 
oriëntatie bemoeilijken/vertragen. 
Om de invloed van de voorkeursoriëntatie in PE-films te bepa- 
len zou voor verschillende verstrekgraden de Hermansoriëntatie 
moeten worden gemeten. Deze zouden dan vergeleken kunnen 
worden met de theoretische waarden volgens vergelijking 2.1. 
Door enige problemen met de meetresultaten is gekozen voor een 
andere aanpak om de voorkeursoriëntatie te bepalen. Hierbij is 
het model van Irvine-Smith, dat geldt voor vezels, gekozen als 
vertaalsleutel tussen de E-modulus en de Hermansoriëntatie. 

3.2 Exp erimenteel onderzoek 

Het verloop van de Elasticiteitsmodulus als functie van de 
verstrekgraad is gemeten van zowel gel films als van melt , 

films. 



Gel/solution-crystallized film: 

UHMW - PE (Hostalen GüR-412, Hoechst Ruhrchemie) 
M, = 1500 kg/mol 
opgelost in: 1,5 w/v % Xyleen bij 125 OC 
stabilisator; 0,5 % w/w di-butyl-p-cresol 

MMW - PE 
M, = 350 kg/mol 
opgelost in: 1,5 w/v % Xyleen bij 125 OC 
stabilisator; 0,5 % w/w di-butyl-p-cresol 
verwerkt: 30 min. bij 160 OC 

Van de films zijn tapes gesneden van ongeveer 1,5 cm breed en 
10 cm lang. Hierop is met inkt een schaalverdeling aangebracht 
(lijntjes met 1 mm onderlinge afstand), waarna de tapes op een 
hete ftstrijkbout" van 120 "C verstrekt zijn. De verschillende 
verstrekgraden zijn bepaald door, na verstrekken, de onderfin- 
ge afstand van de inktmarkeringen in mm op te meten. 
Van een breed scala verstrekgraden zijn proefstukjes gemaakt, 
waarvan de E-modulus is bepaald (initiële lengte: 120mm, trek- 
snelheid: 0,12 mm/sec,e= 0.001/sec). 

3.3 Resultaten 

De testresultaten zijn weergegeven in figuur 9 .  Hierin is ook 
het verloop van de E-modulus volgens Irvine-Smith te zien. 
Uit de proeven blijkt dat zowel de melt als de solution film 
langzamer oriënteren dan het Irvine-Smith model voor vezels 
voorspelt, waarbij de solution film lamgzaraer srië-nteerl  dan 
de melt film. Blijkbaar is voor beide films een zekere voor- 
keursoriëntatie aanwezig, zodat het isotrope Irvine-Smith 
model niet wordt gevolgd. Zoals in 3.1 staat vermeld, is de 
voorkeursoriëntatie bij de solution film groter. 

PI 



E-modulus - Draw Ratio 
Irvine-Smith, melt, solution 

150 

' 125 0 
o 

- Irvine-Smith 

A melt 

O soiution 

- 
- 

w 

f * 
75 w 

Draw Ratio 

- 

fig.9 E-modulus als f e i e  van de verctregraad 

De hellingen van de Verschillende lijnen zijn ongeveer even 
steil. Wordt de verstrekgraad voor de films nu gecorrigeerd 
door te delen door 1.3 (melt) en 1.9 (solution) dan blijken 
beide systemen wel het isotrope model te volgen (zie fig.10). 

Draw Ratio 

- Irving-Smith 

A melt 

O solution 

E-modulus - Draw Ratio 
Irvine-Smith, meWsoiution corrected 

i 
175 1 

50 t 

/ I  
i 

25 t> . . , , , _ , .<  1 
n " 

1 10 100 



3.3 Conclusies 

melt-f ilm 

- correctie / 1.3 

Wordt verondersteld dat affiene deformatie optreedt bij het 
verstrekken van PE-films, dan kan de invloed van de voorkeurs- 
oriëntatie worden ondervangen door een verstrekgraadcorrectie. 

solution-film 

1 / 1-9 
--- 
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4 TOEPASSINGEN VAN HET 1-FASE MODEL 

4.1 Elasticiteitsmodulus 

Van een dunne plaat (lllamellf) is bekend dat het transversaal 
isotroop materiaalgedrag m.b.t. de Elasticiteitsmodulus be- 
schreven kan gorden door: 

1 1 
e,, = - c22 =E, v12 Cl2 = -- 1 c,, = - 1 - - 

E1 El Gl2 
Cl, - 3 

Een vergelijkbaar model kan voor af f ien def armerend PE worden 
afgeleid door in de Irvine-Smith relatie de vergelijking voor 
de Hermans-oriëntatiefunctie te substitueren. Dit leidt tot: 

Door de tweede term en daarna het geheel te vermenigvuldigen 
met 

cos2(0) +sin ( 0 ) = 1  



ontstaat (<  > weglaten): 

[cos2 (8) +sin2 (8) I 

Dit is te schrijven als: 

Door Peijs zijn enige termen voor transversaal isotroop gedrag 
experimenteel bepaald. Vergelijking van deze waarden met de 
%todel"termen A ,  B en C laat zien dat Irvine-Smith goed be- 
schreven kan worden door een l-fase systeem. 

Transversaal Isootroop 

theoretisch 

C,, = 1/300 GPa-' 

Cs = 4 GPa-' 

C, = 6 GPa-' 

experimenteel 

GPá' 2% 
1 

2 GPa-' 

Irvine-Smith, 1-fase 

A = 1/300 GPa-' 

i3 = 1 GPa-' 

C = 1 GPa" 



4.2 Dichroic Ratio 

In hoofdstuk 2 staat dat de Hermans-oriëntatiefunctie beschre- 
ven kan worden door een vergelijking (2.11) waarin de Dichroic 
Ratio als veranderlijke parameter -optreedt, Ro, de Dichroic 
Ratio bij perfecte oriëntatie, is in deze vergelijking in 
principe onbekend. Door de vergelijkingen 2.1 en 2.11 aan 
elkaar gelijk te stellen is het mogelijk om Ro te bepalen. 
Hiervoor zijn de meetdata (solution crystalized films, 
correctie 1.9) van Bastiaansen (1) gebruikt. Voor deze films 
blijkt Ro gelijk te zijn aan 31.3. 
Voor solution-crystalized films is nu de Dichroic Ratio als 
functie van de verstrekgraad te voorspellen door: 

- 

In figuur 11 is deze functie samen met de meetdata van Basti- 
aansen weergegeven. 

Dichroic Ratio - Draw Ratio 
(solution crystalIized) 

model 

O experimental 

- 

O 10 20 30 40 50 

Draw Ratio 

fig.11 Dichroic Ratio als functie van äe verstrekgraad 
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4.3 Wamteueleidinq 

Naast de Elasticiteitsmodulus en de lichtabsorptie vertoont 
ook warmetegeleiding van Polyetheen anisotropie. Uit de lite- 
ratuur (6)  blijkt dat verstrekken-van tapes een verhoging van - - 

de warmtegeleiding in verstrekrichting tot gevolg heeft, 
terwijl loodrecht op de verstrekrichting een daling plaats 
vind':. 
Om de warmtegeleiding van beide richtingen als functie van de 
verstrekgraad te voorspellen is een elliptisch model toege- 
past. De warmtegeleiding wordt beschreven door de straal van 
een ellips waarvan de grootte van de ribben gelijk zijn aan de 
(theoretisch) maximale warmtegeleiding in die bepaalde rich- 
ting. In formulevorm betekent uit: 

I 1 

( 4 . 4 )  

(4.5) 

waarbij de tlribben" van de ellips de volgende waarden hebben: 

al =465 as =1 

Voor de berekening van de sin20 en cos2(4 termen wordt de 
verdelingsfunctie (vgl. 2.6) gebruikt. 

Voor vergelijking van het model met experimentele meetwaarden 
zijn data gebruikt uit literatuur ( 6 ) .  Het betreft hier melt- 



crystallized Polyetheen vezels, zodat géén verstrekgraadcor- 
rectie hoeft worden toegepast. 

Warmtegeleiding - Draw Ratio 
(me1 t-crys tallized) 

10 - 

8 -  

i2 
E 

6 -  5 
% 

4 -  

O 

- 
A 

d l 

model Kg 

exp. K~ 

model Kf 

exp. K L 

,A A, A , A ,  1 
o 

O 5 i0 15 20 25 30 

Draw Ratio 

fig.12 Warmtegeleiding als  functie van de verstrekgraad 

In figuur 12 is te zien dat het model de warmtegeleiding goed 
voorspelt in de richting parallel aan de verstrekas, maar dat 
de experimentele waarden die gelden voor de richting loodrecht 
op de verstrekas lager liggen dan het model. Dit betekent dat 
in deze richting de trkristaltf-segmenten enigszins geïsoleerd 
van elkaat liggen, 
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