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1 Inleiding 

In de industrie worden polymeren toegepast bij de vervaardiging van produkten, waarbij 

de deformatie van iset materiaal gedurende het volmgevingspïûces grote wauden kan 

aannemen. Het is voor optimalisatie van deze vormgevingsprocessen is het van belang dat 

het materiaalgedrag volledig bekend en dus voorspelbaar is. In de industrie wordt vaak 

middels ‘trial and error’ de grenzen van het materiaalgedrag bepaald. Fundamenteel 

onderzoek naar materiaalgedrag van onderandere amorfe polymeren wordt uitgevoerd in 

het Centrum voor Polymeren en Composieten van de Technische Universiteit Eindhoven. 

Door het doen van experimenten kan het mechanisch gedrag van polymeren worden 

nagegaan en modellen worden ontwikkeld. Met behulp van experimenten kunnen modellen 

tevens op volledigheid worden gecontroleerd. Als modellen het gedrag niet volledig 

beschrijven is het doen van betrouwbare voorspellingen alleen te benaderen. 

Een model welke het mechanisch gedrag van amorfe polymeren bij benadering beschrijft is 

in de volgende figuur weergegeven, (zie figuur 1.1). 

I I 

figuur 1. 1 Basismodel voor mechanisch gedrag van amorjie polymeren 

Het model in figuur 1.1 is afgeleid van Haward en Thackray [6].  Het model beschrijft het 

mechanisch gedrag door de gezamelijke bijdrage van twee deelspectra. Het amorfe 

polymeer kent twee overgangen, de glas-rubberovergang en de overgang van een 
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rubberachtig gedrag naar een smelt, het reptatieproces. Wanneer wordt gekeken naar de 

elasticiteitsmodulus van het amorfe polymeer dan ziet het verloop aaiankelijk van de 

temperatuur er als volgt uit, (zie figuur 1.2). 

figuur 1. 2 Bijdrage van twee deelspectra van het model en het werkelijke verloop modulus 

Bij temperaturen onder de glas-rubberovergangstemperatuur edof korte belastingstijden 

is de respons van het polymeer glasachtig met een glasmodulus E,. Bij temperaturen boven 

de glas-rubberovergangstemperatuur edof langere belastingstijden is de respons 

rubberachtig, met een rubbermodulus E,. Het model splitst deze twee overgangen op in de 

twee deelspectra. Bovenstaande figuur toont dat de glas-rubberovergang en de overgang 

van rubberachtig gedrag naar een smelt in werkelijkheid niet abrupt verlopen, maar 

geleidelijk. Dit is een tekortkoming bij de beschrijving van het mechanisch gedrag door het 

model, waar één relaxatietijd wordt gebruikt per overgang. Een oplossing is om twee 

spectra van relaxatietijden toe te passen in het model [3]. De bijdrage van twee deelspetra 

aan het mechanisch gedrag van het polymeer kunnen elk een verschillende 

temperatuursafhankelgkheid hebben. Dit levert een verandering van vorm op van het totale 

relaxatietijdenspectrum wanneer de temperatuur wordt gevariëerd. Bij een thermo- 

rheologisch eenvoudig polymeer verschuift het relaxatietijdenspectrum bij variatie in de 

temperatuur zonder van vorm te veranderen. De volgende figuur geeft een illustratie van 

een thermo-rheologisch complex polymeer,(zie figuur 1.3). 
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$guur I .  3 Temperatuursafiankelijkheid van een themzo-rheologisch complexe overgang 

In deze stage wordt middels eenvoudige experimenten, vloeipuntsbepaling doormiddel van 

trekproeven, de temperatuursafhankelijkheid in kaart gebracht. Hierbij zullen de condities, 

de temperatuur en de reksnelheid, worden gevariëerd. Er wordt nagegaan of het gedrag 

onder en boven de glas-rubberovergangstemperatuur kan worden beschreven met behulp 

van de Eyring-vergelijking en de WLF-vergelijking. Eerst worden deze vergelijkingen 

nader beschouwd. 
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2 Theorie 

2. P De Eyring vergeiij king 

Het mechanisch gedrag van poiymeren kan worden benaderd met behulp van modellen. 

Deze modellen worden beschreven door fbncties die uit het gedrag van de polymeren zijn 

afgeleid. De kennis van deze afgeleide fiincties geeft inzicht in de moleculaire processen 

welke aan het mechanisch gedrag ten grondslag liggen. Hierdoor is het mogelijk een 

relatie te leggen tussen de structuur van de polymeren en het mechanisch gedrag ervan. 

Hieronder is een model weergegeven wat een goede eerste benadering geeft van het 

mechanisch gedrag van polycarbonaat, ( zie figuur 2.1). Dit is een model wat de overgang 

van elastisch naar visceus gedrag beschrijft zonder gebruik te maken van een 

vloeicriterium [6].  

i r- 

figuur 2. I Model voor het mechanisch gedrag van polymeren 

Een tekortkoming van dit model is dat door de niet-lineariteit van de demper de overgang 

van elastisch gedrag naar rubberachtig gedrag abrupt is. Dit is in werkelijkheid niet zo. 
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Eyring [i] heeft een beschrijving afgeleid voor het vloeigedrag van glasachtige amorfe 

polymeren afhankelijk van de temperatuur en de spanning. Deze beschrijving is afgeleid 

door het polymeer op microscopische schaal te bestuderen. Hieronder volgt deze afleiding. 

Beneden de glas-rubberovergangstemperatuur kan een amorf thermoplastisch polymeer 

worden beschouwd als een ingevroren smelt. Hierbij is de conformatie van de moleculen 

voor te stellen als iange ingevroren keîens. Door het ontbreken vzn een regehatige 

molecuulstapeling is het volume van amorfe polymeren groter dan het volume van de 

kristallijne fase van hetzelfde polymeer [SI. Bij een temperatuur van O K is het polymeer 

volledig ingevroren. De ketendelen hechten door secundaire bindingen (interacties tussen 

de ketens) aan elkaar. Bij een stijgende temperatuur ontstaat er een competitie tussen 

verschillende krachten, enerzijds de keteninteracties welke de ketens aan elkaar hecht en 

anderzijds de thermische bewegingsenergie ( RT) welke fluctuaties in de conformatie van 

ketens veroorzaakt. Dit gebeurt indien ketendelen voldoende thermische energie bezitten 

om een potentiaalbariëre te overbruggen om een vacature te kunnen vullen. Een 

eenvoudig moleculair model om dit te kunnen beschrijven is door Eyring ontwikkeld [i]. 

Hij beschouwde een kristallijn rooster met een vacature, waardoor mogelijke wisselingen 

in de conformatie kunnen optreden. Hieronder is een kristallijn rooster met een vacature 

weergegeven, (zie figuur 2.2). 

figuur 2. 2 Rooster met stapelfout, een vacature. 

Deze verandering van conformatie gebeurt eens in de zoveel tijd, dus met een bepaalde 

frequentie v. De frequentie v hangt af van de temperatuur T en de hoogte van de 

activeringsenergie AU. De volgende vergelijking geeft een beschrijving van de 
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frequentie als functie van deze twee parameters: 

-AU 
v =  vo exp[-] 

RT 

Waarbij R de gasconstante is: R= 8.3 14. 

Deze vergelijking geeft de invloed weer van de temperatuur op de snelheid van 

chemische processen. Deze vergelijking wordt ook wel de Arrheniusvergelijking genoemd 

[ 5 ] .  Uit de Arrheniusvergelijking volgt de activeringsenergie, welke een enthalpie 

voorstelt: 

Voor trekproeven, welke de methode is die in deze stage wordt toegepast voor het 

onderzoek naar het vloeigedrag van polycarbonaat, is het aniankelijk z$n van de 

potentiaalbarriëre van de hydrostatische druk van minder belang. Deze afhankelijkheid 

wordt verder ook verwaarloosd. Een toepassing van de Arrheniusvergelijking is het 

weergeven van de dempingsconstante van het materiaal, tan@), afhankelijk van de 

temperatuur. 

De verschuivingsfaktor log aT beneden de glas-rubberovergangstemperatuur kan worden 

bepaald uit de Arrheniusvergelijking door het quotiënt van twee frequenties te nemen, 

deze frequenties zijn verschillend bij het doen van trekproeven bij verschillende 

temperaturen: 

De aktiveringsenergie voor de processen kan worden afgeleid uit de grafiek waarin de 

verschuivingsfaktor aT uitgezet is tegen de reciproke van de absolute temperatuur. 

Een kwalitatief verloop van de verschuivingsfaktor als functie van de 

temperatuur wordt in de volgende figuur weergegeven, (zie figuur 2.3). 

reciproke 
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l/i + 
figuur 2. 3 Verloop verchuivingsfaktor beneden glas-rubberovergangsternperatuur 

In de praktijk wordt ook de reksnelheid gevarieerd bij het doen van de trekproeven. Deze 

faktor komt niet in bovenstaande vergelijking voor. Dit komt omdat de 

Arrheniusvergelijkmg is genomen als uitgangsbasis, en niet de reksnelheidsfùnctie 

afhankelijk van de frequenties ( zie vergelijking (2.3)). Wordt deze wel gebruikt dan komt 

er voor de aktiveringsenergie-vergelijking ket volgende uit: 

R log&z-log&i 
Au=zö7( l ,7y ,q)  

Voor de beschrijving van de verschuivingsfaktor aT boven de glas- 

rubberovergangstemperatuur kan een powerlaw worden toegepast [3]. 

Wordt er op het polymeer een uitwendige belasting uitgeoefend, dan zal er een 

verschuiving in de grootte van de potentiaalbarriëre in de richting van de uitwendige 

belasting plaatsvinden, er treedt vloei op. De grootte van deze verschuiving is niet lineair 

met de belasting: po, (zie figuur 2.4). 
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U 
activeringsenergie AU 

niet lineaire verschuivingsfaktor 

i 

richting van vloei, richting van uitwendige belasting 
E=- 

figuur 2. 4 Verschuiving dynamisch evenwicht onder belasting 

De belasting welke wordt opgelegd werkt door in de Arrheniusvergelijking voor de 

frequentie van het netto aantal deeltjes dat in de richting van de spanning beweegt. In de 

richting van de spanning neemt de frequentie toe: 

1 
-(AU - PO) 

RT 
v, = v, exp[ 

In de tegenovergestelde richting neemt de frequentie af 

v, = v,,exp[ 1 
-(AU + PO) 

RT 

De netto vloei van het aantal deeltjes dat in de richting van de spanning beweegt wordt 

gegeven door: 

-AU PO -PO v'= v, - v, = v, exp[-](exp[-1- exp[-I) RT RT RT 

Als gevolg van de uitwendige spanning zal er een reksnelheid optreden welke gerelateerd 

is aan deze netto deeltjesbeweging, hieruit volgt de volgende constitutieve vergelijking: 

d& -AU V O  
- = E = E o exp[--] sirih(--) dt RT RT 

Hier is de faktor voor de exponent een constante, en vervangt u de constante p. De u 

wordt in de literatuur ook wel het activeringsvolume genoemd [i]. De reksnelheid geeft 

een viscositeit weer, welke in het model weergegeven is door de demper. De relatie tussen 

de spanning en de rek is niet lineair. 
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De faktor voor de sinh-functie is afhankelijk van de temperatuur, deze kan als volgt 

worden weergegeven in de volgende vergelijking. 

O V  . .  
E = EO (T) si&(-) 

RT 

Een relatie voor de spanning kan worden afgeleid, deze ziet er als volgt uit. 

-=-in[-+ 1+(-)2] 
T v  
O R  EO ‘ i  :o 

(2.10) 

De spanning gedeeld door de absolute temperatuur kan in een grafiek worden 

weergegeven tegen de logarithme van de reksnelheid. 

Indien wordt verondersteld dat de spanning vele malen groter is dan RTh, wat bij het 

vloeien van het materiaal ver beneden de glas-rubberovergangstemperatuur kan worden 

aangenomen [LI,  kan de sinh(x) -functie worden vereenvoudigd en komt er voor o/T de 

volgende vergelijking uit: 

-(Au- vO)l . Eo 
E = -exp[ 

2 RT 
(2.11) 

o AU R 2~ 
T v T v .  

EO 

Op basis van deze vergelijking kan het vloeigedrag van polycarbonaat worden gefit [ 1,2]. 

- +-in- (2.12) 

2.2 WLF-vergelijking 

Zoals al eerder opgemerkt is, is het volume van polymeren in de amorfe fase groter dan 

dezelfde polymeren in de kristallijne fase. Het totale volume van een polymeer bestaat uit 
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een deel bezet volume en een deel vrij volume. Het bezette volume neemt toe bij een 

stijging in temperatuur. De glas-rubberovergangstemperatuur is bij dilatometrische 

metingen de temperatuur waarna een stijging in het vrije volume valt waar te nemen. De 

thermische energie wordt zo groot dat de lange ketens volledige bewegingsvrijheid heben. 

De ketens worden niet meer gebonden door secundaire bindingen, het gedrag wordt 

rubberachtig doordat het polymeer een entanglement-netwerk heeft. Het vrije volume is 

constant tot de glas-rubberovergangstemperaîüür, en neemî bij hsgeïe teïxpertìtfien 

lineair toe. Hieronder is het weergegeven in een figuur, (zie figuur 2.5). 

$guur 2.4 Het (vnje) volume-temperatuur verloop voor een amorfpolymeer 

.Het relatieve vrije volume f wordt weergegeven door de volgende vergelijking; 

f =fg +a,(T-T,) (2.13) 

f, is het fractionele vrije volume bij de glas-rubberovergangstemperatuur T,, af is het 

uitzettingscoëfficiënt van het vrije volume. 

De viscositeit wordt in de vergelijking van Doolittle [i] direkt gerelateerd aan het 

fiactionele vrije volume. 

q= a.e %" (2.14) 

Lineair viscoelastisch gedrag laat zien dat de relaxatietijd gegeven wordt door functies 

volgens onderandere het Maxwell model ; 

z = ? / E  (2.15) 
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q is de viscositeit van het polymeer, E is de veerconstante in het model van Maxwell, 

welke bestaat uit de parallelschakeling van een demper en een veer. 

Indien de veranderingen van de veerconstante E als functie van de temperatuur wordt 

verwaarloosd ten opzichte van de verandering van de viscositeit als functie van de 

temperatuur, is het mogelijk de verschuivlngsfaktor aT voor verandering in temperatuur 

ten opzichte van de glastemperatuur uit te drukken in de relatieve verandering in 

viscositeit. 

r l T  aT  =- 
Tg 

(2. I 

Met behulp van vergelijking (2.16) is de vergelijking van Doolittle (2.14) als volgt te 

schrijven; 

(2.1 

Wordt vervolgens de relatie voor het fractionele vrije volume in bovenstaande formule 

gestubstitueerd dan is onderstaande vergelijking het resultaat; 

loga, = - 
(b / 2.303fg)(T - T,) 

fg la, +(T-Tg) 
(2.1 

Deze vergelijking wordt de WLF vergelijking genoemd [i]. De vorm van de WLF- 

vergelijking ziet er kwalitatief als volgt uit,(zie figuur 2.6 ). 
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figuur 2.6 WLF boven glastemperatuur 

De geldigheid van bovenstaande vergelijking geldt in het temperatuurgebied rond de glas- 

rubberovergangstemperatuur T,-50<T< Tg+lOO . Voor temperaturen beneden de glas- 

rubberovergangstemperatuur geldt de Arrheliiusvergelijking als beschrijving voor de 

verschuivingsfaktor aT. Deze faktor is afhankelijk van de akiveringsenergie AU. 

3 Materiaalgedrag 

3.1 Glas-rubberovergangstemperatuur 

Polycarbonaat is een amorf glasachtig poymeer met een glas-rubberovergangstemperatuur 

van ongeveer 150°C. Het verkeert bij kamertemperatuur in een glastoestand, en bij de 

glas-rubberovergangstemperatuur gaat het bij een stijging van de temperatuur over in een 

rubberachtige toestand. Hierbij daalt de elasticiteitsmodulus ongeveer met een faktor 

duizend in waarde. Bij hogere temperaturen gaat het materiaal over in een smelt. Net als 

bij kristallijne polymeren gedraagt het zich dan als een vloeistof. 
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3.2 Elasticiteitsmodulus 

De stijfheid van het polycarbonaat wordt weergegeven door de elasticiteitsmodulus, deze 

stijfheid is sterk afhankelijk van de temperatuur. Globaal kan voor polycarbonaat het 

volgende verloop worden geschetst, ( zie fig 3. i). 

glas 

rubberplateau 

&uur 3. I ,  verloop E-modulus als functie van de temperatuur 

Het rubberplateau is groter naarmate het molgewicht toeneemt. 

De glastemperatuur wordt ook wel de primaire transitie genoemd, het is de temperatuur 

waarbij de ketedkluwen een volledige segmentele bewegingsvrijheid hebben zonder door 

interacties te worden gestremd. Er kunnen ook secundaire overgangen optreden, deze 

kunnen voorkomen bij lagere temperaturen. De secundaire overgang komt voor bij 

polymeren welke zijketens aan de hoofdketens bevatten. Het vrije volume in de 

glastoestand laat nog kleine bewegingsvrijheid voor kleine ketendelen of zijketens. De 

secundaire overgang geeft een kleine daling in de stijfheid van het polymeer, bij deze 

temperatuur krijgen de zijketens meer bewegingsvrijheid. Eerder werd al de 

dempingsconstante genoemd, de tang6, deze vertoont een maximum bij de glas- 

rubberovergangstemperatuur maar ook bij de secundaire overgang is een (kleiner) 
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maximum waar te nemen. Deze secundaire overgang is van invloed op de brosheid van het 

materiaal voor temperaturen onder Tg. Polycarbonaat heeR een secundaire overgang 

beneden kamertemperatuur. Het is bekend dat de elasticiteitsmodulus lager is dan bij 

glasachtige polymeren zonder secundaire overgang [ 5 ] .  Met behulp van de DMTA is het 

verloop van de E-modulus van polycarbonaat gemeten en de dempingsconstante is 

weergegeven in onderstaande figuur, (zie figuur 3.2). 

10 .o 

9 .5  

9.0 

6.S 

6 . 0  

5.5 

r 3 . 0  

'100 3-40 160 I80 
Temp er a t u r  e ("  C )  

figuur 3. 2 Meting van modulus en dempingsconstante met behulp van DMTA 

200 
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3.3 Vloeigedrag van polycarbonaat 

Het vloeipunt is het punt waar de spanning constant is bij een constante reksnelheid. 

In deze stage worden trekproeven uitgevoerd om het vloeigedrag van polycarbonaat 

(Lexan 161 R) te onderzoeken, er is hier al veel over geschreven dus is er van te voren een 

te verwachten gedrag vast te leggen. Bij lage trekspanningen is het gedrag van 

polycarbonaat lineair. Na het vloeipunt wordt de deformatie inhomogeen (zie figuur 3.3). 

$guur 3.3, verloop kracht bij een trekproef 

Hierboven is een beeld geschetst van het verloop van het kracht-verlengingsverloop. Daar 

waar het maximum optreedt is het vloeipunt. Na het vloeipunt treedt lokalisatie op van de 

deformatie. Dit betekent dat de rek zich in een klein gedeelte van de trekstaaaf 

concentreert, hierdoor treedt er insnoering van de trekstaaf op. Hierdoor daalt de kracht 

welke nodig is om de trekstaaf met een bepaalde treksnelheid te deformeren. Daar waar de 

grafiek een horizontaal verloop laat zien breidt de insnoering, die ontstaan is op de 

zwakste plaats van de trekstaaf, zich uit. Als de insnoering bij een dikker wordend 
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gedeelte van de trekstaaf is aangekomen, zal de benodigde kracht weer toenemen, 

versteviging van het polymeer. 

De vloeispanning is niet altijd door een maximum in de spanning weergegeven, hier dient 

op een andere manier de vloeispanning te worden vastgesteld. Een mogelijkheid is deze te 

bepalen voor een vaste waarde in de rek, een ander alternatief is het bepalen van twee 

raaklijnen ( één voor lineaire en één voor plastische deel in de curve) en de kruising tussen 

deze twee lijnen te beschouwen als viseipiint. De methode die woïdt toegepast hangt af 

van de vorm van de grafiek. 

17 



4 Experimenteeel 

4.1 Materiaal 

Er zijn van het materiaal Lexan 161R proefstaven gemaakt met behulp van een 

spuitgietmachine, volgens DlN-nom 9345 5 .  De pnefstaveiì hebben de volgende 

afmetingen in mm, (zie figuur 4.1). 

110 
200 

-== > 
< 3 

figuur 4.1 : Proefstaaf met de maten in mm. 

De gespuitgiette proefstaven kunnen variëren in oppervlakte door krimp tijdens het 

stollen, hierdoor wordt deze per staaf voor aanvang van de trekproef gemeten. De 

proefstaven worden minimaal 12 uur voor aanvang van de trekproef in een oven 

gedroogd. Dit gebeurt bij een temperatuur van 80 "C. Wordt dit niet gedaan, dan ontstaan 

belletjes bij deformatie door verdampen van het aanwezige vocht in de proefstaaf. 

4.2 Technieken 

De experimenten welke uitgevoerd zijn op de trekbank zijn onder verschillende condities 

gedaan. De temperatuur en de treksnelheid zijn gevariëerd. De temperatuur is gevariëerd 

van 20°C tot 180°C. Per temperatuur zijn twee trekproeven uitgevoerd bij een constante 

treksnelheid, dit om reproduceerbaarheid te kunnen nagaan. De initiële reksnelheden zijn 

gevariëerd tussen 10-4.5 s-' en s-'. Deze waarden van 

reksnelheid kunnen per trekproef iets variëren doordat de trekstaaf gedurende het 

s-', in stappen van 
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opwarmen in de oven uitzet en de beginlengte daardoor per proef een andere waarde 

heeft. De beginlengte wordt gewijzigd om de trekproef spanningsloos te beginnen. De 

opwanntijd in de oven is minimaal 5 minuten na het bereiken van de gewenste 

temperatuur, dit om de trekstaaf een homogene temperatuur te laten verkrijgen. 

4.3 ïrekbank, manier van meten rek en kracht 

De experimenten welke zijn uitgevoerd om de vloeispanning te bepalen zijn uni-axiale 

trekproeven. Deze zijn uitgevoerd op een trekbank ( Frank 81565 ) met een maximale 

trekkracht van 10 kN. De trekbank is uitgerust met een oven, hierdoor kan de temperatuur 

worden ingesteld per trekproef De variabelen welke gemeten worden bij het uitvoeren 

van een trekproef zijn de lengte tussen de klemmen, de tijd en de trekkracht. De 

meetgegevens worden na de trekproef opgeslagen in een file voor verdere verwerking met 

matlab. De treksnelheid is in te stellen, deze blijft gedurende de trekproef constant. De 

lengte van de trekstaaf neemt constant toe tijdens de trekproef, waardoor de homogene 

reksnelheid afneemt. De rek waarbij vloei optreedt kan worden bepaald en de 

vloeispanning kan voor de homogene oppervlakte worden berekend. Voor de ware 

spanning wordt de volgende definitie gebruikt: 

F L  
0 =-.- 

A0 Lo 

De rek wordt bepaald door de verplaatsing tussen de klemmen te meten, deze verplaatsing 

ten opzichte van de beginlengte geeft de rek. De reksnelheid neemt af als de lengte van de 

staaf toeneemt bij een constante treksnelheid. De reksnelheid bij vloei wordt gecorrigeerd. 
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5 Resultaten 

5.1 Vloeigedrag onder de glastemperatuur 

Er zijn trekproeven uitgevoerd met Lexan 16 1R bij verschillende reksnelheden ( 1 O-4.5 sml 

tot 10-l .~ s -l >. De temperaturen zijns gevaïiëeïd onder de glastemperatiui-. In de volgende 

figuur staan een aantal trekkrommen weergegeven (zie figuur 5.  i). 

70 I 

- -  - - - - _ _ - _ _ _ e - - - -  . _ - - - _  

____a 

I I 

0.02 0.04 0.06 O .  

E c-I 

j ì p u r  5. I trekkrommen aan Lexan 161R bij verschillende temperaturen, reksnelheid l O-3 

Bij al de trekkrommen is te zien dat er een maximum in de spanning optreedt, dit betekent 

dat de rek inhomogeen wordt na het optreden van vloei. 

Zoals besproken in de theorie, kan de reksnelheidsafankelijkheid van de vloeispanning 

worden beschreven middels de Eyring vergelijking [ 5 ] ,  ( zie vergelijking 2.9). 

20 



Deze vergelijking kan worden omgeschreven tot een vergelijking waarbij de spanning ten 

opzichte van de temperatuur afhankelijk is van onderandere de reksnelheid, (zie 

vergelijking 2.10). Met behulp van deze vergelijking is er een fit gemaakt door de 

vloeipunten per temperatuur, (zie figuur 5.2). 
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$guur 5. 2 Vloeipunten onder Tg, met Eynngfit 

Uit de fit bij een temperatuur van 130°C is het aktiveringsvolume per mol bepaald. 

Uit figuur 5.2 blijkt dat de Eyring vergelijking een goede beschijving geeft van het 

reksnelheidsafhankelijk vloeigedrag het polymeer onder de glastemperatuur. Ook blijkt 

duidelijk dat een lineaire fit slechts werkt onder een bepaalde temperatuur ( 1 00°C). 

De voorfaktoren E, (T) zijn bepaald bij het fitten van de curven. Deze zijn in onderstaande 

tabel weergegeven, ( zie tabel 5.1). Met deze faktoren kan de aktiveringsenthalpie worden 

bepaald. Dit gaat door de constanten tegen UT uit te zetten. 

-AU 
= &O . . P ( T ]  
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Door een lineaire fit te maken kunnen de constanten worden bepaald. 

De volgende waarden zijn gevonden: 

v =  1.6174nm3 ; 

AU= 1.60697* 1 O Ymol ; 

temperatuur [ "C] 20 40 60 

k ( & o ) [ - l  13.45 11.99 10.36 

log ( a150 ) 11.91 10.45 8.82 

De verschuivingsfaktoren aT, waaruit de temperatuursafhankelijkheid kan worden afgeleid, 

kunnen uit de Eyring vergelijking worden bepaald: 

80 100 120 130 140 150 

8.77 7.35 5.91 5.23 3.72 1.54 

7.23 5.81 4.37 3.69 2.18 O 

& & E 
(5.3) 

De verschuivingsfaktoren zijn weergegeven in de tweede rij van tabel 5.1. De 

referentietemperatuur To is 150 "C. 
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$guur 5. 3 Verschuivingsfaboren ten opzichte van 423 K 

5.2 Vloeigedrag boven glastemperatuur 

Boven de glastemperatuur zijn trekproeven gedaan bij reksnelheden van 10-4.5 sml tot 1 

s-l en temperaturen van 150, 155, 160 en 180°C. Enkele resultaten zijn in de volgende 

figuur weergegeven, ( zie figuur 5.4). 
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Jguur 5. 4 Trekproeven aan Lexan 161R, boven Tg, reksnelheid s-' 

Bij een temperatuur van 150°C is nog een duidelijk vloeipunt zichtbaar. Bij hogere 

temperaturen is het gedrag van het polymeer rubberelastisch. De spanning laat een verloop 

zien waarbij deze naar een constante waarde buigt. Doordat er geen spanningsafname 

optreedt blijft de deformatie homogeen. Uit de maximale waarde van de spanning, waar 

deze naartoe buigt, is steady state rekviscositeit te bepalen. Hierbij dient de reksnelheid te 

worden gecorrigeerd voor de grote rek. 
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jìguur 5. 5 Rekviscositeit van de trekkrommen boven Tg 
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De rekviscositeit is zowel afhankelijk van de temperatuur als van de reksnelheid. De 

rekviscositeiten bij 155°C en 160°C zijn beide afhankelijk van zowel de temperatuur als 

de reksnelheid, bij de rekviscositeit van 180°C lijkt dit niet het geval. Deze vertoont een 

constante viscositeit, onafhankelijk van de reksnelheid. Door de rekviscositeit uit te zetten 

tegen de spanning kan de temperatuursafhankelijkheid v2n de rekviscositeit worden 

bepaald. Deze kan worden beschreven middels de volgende vergelijking j3j. 

(5.4) 

Met behulp van deze vergelijking is het mogelijk de isothermen vertikaal te verschuiven en 

zodoende een mastercurve te vormen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de verandering in 

grootte van de elasticiteitsmodulus verwaarloosbaar klein is ten opzichte van de 

verandering in de rehscositeit doordat boven de T, een rubberplateau is met een 

constante waarde voor de elasticiteitsmodulus. Deze mastercurve blijkt met een powerlaw 

te kunnen worden beschreven [ 5 ] .  

In de volgende figuur het verloop van de elasticiteitsmodulus als functie van de 

temperatuur, ( zie figuur 5.6) 
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$guur 5. 6 Elasticiteitsmodulus als functie van de temperatuur, reksnelheid is l OW3 s-' 

De verschuivingsfaktoren welke bepaald zijn onder de glas-mberovergangstemperatuur 

kunnen worden gerelateerd aan de faktoren die bepaald zijn met vergelijking (5.4 ), met 

als referentie-temperatuur van 150°C. Dit gebeurt door de verschuivingsfaktoren beneden 

T, te delen door de waarde van de verschuivingsfaktor bij 150°C. De waarden van de 

verschuivingsfaktoren a150 staan in tabel 5.1. Deze kunnen in een grafiek worden uitgezet 

tegen de temperatuur en mogelijk met behulp van een WLF-functie worden beschreven 

Hieronder het resultaat van de verschuivingsfaktoren met als rerentietemperatuur 150°C 

voor de temp eraturen boven de glas-m b b er over gangstemp eratuur 

26 



300 350 400 450 500 
-5 
250 

temperature [ K ] 

figuur 5. 7 Verschuivingsfaktoren van Lexan I61R, ten opzichte van 423 K 

Te zien is in de bovenstaande grafiek dat bij lagere temperaturen de verschuivingsfaktoren 

een lineair verloop laten zien als functie van de temperatuur . Dit klopt ook met de theorie 

waarin geopperd is dat dit temperatuursafhankelijk gedrag met behulp van een 

Arrheniusvergelijking te beschrijven is. Een fit met behulp van de WLF-vergelijking is 

mogelijk, dit gaat echter slechts voor hogere temperaturen dan de glas- 

rubber over gang stemp eratuur op. 
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6 Conclusies 

Wanneer gekeken wordt naar de temperatuursafhankelijkheid van van het vloeigedrag van 

Lexan 16 lR, dan valt op dat onder de glas-rubberovergangstemperatuur één vloeipunt 

aanwezig is. Rond de glas-rubberovergangstemperatuur zijn er twee vloeipunten zichtbaar, 

dit is zichtbaar in figuur 5.4 bij de temperatuur van 150°C. Het eerste vloeipunt is de 

secundaire glas-rubberovergang, de tweede is de rubber-vloeistofovergang . 

Tot aan de glas-rubberovergangstemperatuur is de temperatuursafhankelijkheid van het 

vloeigedrag goed met behulp van Eyring te beschrijven, de verschuivingsfaktoren verlopen 

volgens de beschrijving van de Arrheniusvergelijking, (zie figuur 5.7). 

Rond de glas-rubberovergangstemperatuur wijkt het verloop van de verschuivingsfaktoren 

af van de beschrijving volgens Arrhenius, dit is te wijten aan het zogeheten ‘Qsische 

agingeffect’ [3]. Hierbij verandert de dempingsconstante tan 6 van grootte doordat de 

proefstaaf wordt verwarmd voor de trekproef begint, en tijdens de trekproef afhankelijk 

van de reksnelheid gedurende een periode aan deze temperatuur blootstaat. 

Boven de glas-rubberovergangstemperatuur kunnen de verschuivingsfaktoren, welke 

bepaald worden door de isothermen vertikaal te verschuiven, worden beschreven met 

behulp van de WLF-vergelijking. De curve welke wordt verkregen door de isothermen 

vertikaal te verschuiven kan doormiddel van een power-law worden beschreven. 

Met behulp van trekproeven is het voor temperaturen boven de 180°C niet meer mogelijk 

het temperatuursafhankelijk vloeigedrag van Lexan 16 1R te onderzoeken, door het eigen 

gewicht bezwijkt de trekstaaf bij hogere temperaturen. 
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