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Samenvatting 

Het is aangetoond dat het tijdafhankelijk gedrag van amorfe polymeren met één 

relaxatiemechanisme kan worden beschreven met behulp van een multi mode 

Maxwell model. Veel amorfe polymeren vertonen echter twee of meer 

re!axatlomochanismen, die e!k aan!eiding geven tot een afzonder!ijk spectrum var! 

relaxatietijden. Een voorbeeld van een amorf polymeer met twee 

relaxatiemechanismen is polymethylmetaacrylaat (PMMA). Er zijn aanwijzingen dat 

het tijdafhankelijk gedrag van PMMA kan worden beschreven met behulp van twee 

parallelle multi mode Maxwell modellen. Elk van die parallelle modellen 

vertegenwoordigt één retaxatiemechanisme, en heeft een eigen relaxatiespectrum 

en shiftfunctie. Deze shiftfunctie legt de spanningsafhankelijke verschuiving van het 

relaxatiespectrum vast. Beide relaxatiespectra vormen samen het totale 

relaxatiespectrum van PMMA, dat door de verschillende spanningsafhankelijkheid 

van beide deelspectra bij elke spanning een andere vorm heeft. Er zal daarom 

moeten worden geprobeerd om elk van de deelspectra en shiftfuncties afzonderlijk 

te bepalen. Dit wordt geprobeerd door bij voldoende hoge temperatuur te meten, 

zodat de bijdrage van een van de relaxatiemechanismen verwaarloosd kan worden. 

Het is dan mogelijk om uit kruipexperimenten een mastercurve te bepalen, wat het 

relaxatiespectrum en de shiftfunctie van het actieve proces levert. De 

relaxatiespectra blijken echter te dicht bij elkaar te liggen om op deze manier 

gescheiden te worden. Hierdoor blijven beide processen tijdens het experiment een 

niet te verwaarlozen bijdrage leveren. Dit maakt het onmogelijk om met behulp van 

kruipexperimenten (één van) de relaxatiespectra en shiftfuncties van PMMA te 

bepalen. 
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Hoofdstuk 1 : Inleiding 

Binnen het Centrum voor Polymeren en Composieten aan de Technische 

Universiteit Eindhoven wordt veel aandacht besteed aan het vewormings- en 

breukgedrag van glasachtige polymeren. Binnen dit onderzoek is aangetoond dat 

deze materizlen kunnen werden hescheuwd a!s sterk niet-!inwire viscoelastische 

vloeistoffen met erg hoge relaxatietijden. Dit houdt in dat het vewormingsgedrag van 

deze materialen kan worden beschreven met behulp van een niet-lineair Maxwell 

element, bestaande uit een lineaire veer in serie met een sterk niet-lineaire demper, 

die de temperatuur- en reksnelheidsafhankelijkheid van de vloeispanning bepaalt. 

Binnen deze single mode benadering wordt het gedrag beheerst door één 

relaxatietijd. Hiermee kan het vloeigedrag goed worden beschreven, maar voor 

tijdafhankelijk gedrag als kruip en spanningsrelaxatie blijkt één relaxatietijd 

onvoldoende. Het tijdafhankelijk gedrag van polymeren blijkt te kunnen worden 

beschreven met behulp van een spectrum van relaxatietijden. Om dit spectrum te 

kunnen beschrijven is het nodig om voor een multi mode (een aantal parallelle 

Maxwell elementen) benadering te kiezen. Deze stap is niet triviaal, daar de 

spanningsafhankelijkheid van elk van de relaxatietijden verschillend kan zijn. Dit is 

vooral te verwachten bij semikristallijne polymeren, en bij amorfe polymeren met 

meer dan één relaxatiemechanisme. Voor polymeren met één relaxatiemechanisme, 

bijvoorbeeld PC, is het mogelijk het tijdafhankelijk gedrag goed te modelleren met 

een multimode model [Klompen, 19931. 

Het is echter bekend dat veel polymeren echter worden gekenmerkt door twee of 

meer relaxatiemechanismen, die allen aanleiding geven tot een spectrum van 

relaxatietijden. Een voorbeeld van een polymeer met twee relaxatiemechanismen is 

polymethylmetaacrylaat (PMMA). Er zijn aanwijzingen dat het tijdafhankelijk gedrag 

van PMMA kan worden beschreven met twee parallelle multi mode modellen 

[Klompen, 1993; 'flubboits, 19951, met eik hun eigen relaxatiespectrum en 

spanningsafhankelijkheid (vastgelegd door een shiftfunctie). 

Het doel van deze stage is de bepaling van het relaxatiespectrum en de 

bijbehorende shiftfunctie, behorende bij één van de twee relaxatiemechanismen van 

PMMA. 
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Hoofdstuk 2: Theorie 

2.1 Materiaalgedrag van amorfe polymeren met een relaxatiemechanisme. 

Het 1 D mechanisch gedrag van amorfe polymeren kan worden gemodelleerd met 

een niet-lineair Maxwell element, dat bestaat uit een lineaire veer in serie met een 

sterk niet-lineaire demper. Voor het verband tussen en y p  nemen we de Eyring 

vergelijking: 

7, 

y* 
q(j ,)  = -asinh(Ajp) 

De constitutieve vergelijking wordt nu: 

De viscositeit in termen van de spanning geschreven: 

= AT, 

Invoering van de shiftfunctie a, (o) reduceert vergelijking (2.6) tot: 
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waar q, = Azo staat voor de lineaire viscositeit, en a,(o) als volgt is gedefinieerd: 

.(o) = 

De shiftfunctie is één bij kleine spanningen (in verhouding tot zo) en neemt bij 

toenemende spanningen snel af. Door substitutie van (2.4) in (2.2) wordt de 

constitutieve vergelijking: 

Het is bekend dat alle polymeren in meer of mindere mate tijdsafhankelijkheid 

vertonen. Dit viscoelastisch gedrag wordt veroorzaakt door moleculaire overgangen 

die leiden tot veranderingen in de conformaties van de moleculen. De belangrijkste 

overgang is de glasovergang, naast de glasovergang vertonen veel polymeren ook 

secundaire overgangen. Elke van deze overgangen geeft aanleiding tot een 

spectrum van relaxatietijden, en wordt geactiveerd door spanning en temperatuur. 

De verschillende overgangen worden geldentificeerd door de activerings-enthalpie 

AU (temperatuursafhankelijkheid) en het activerings-volume V* 

(spanningsafhankelijkheid). AU en V* kunnen voor het hele spectrum constant 

verondersteld worden, wat inhoudt dat elke mode uit het spectrum dezelfde 

shiftfunctie a, heeft. Dit houdt in dat data bij constante spanningsniveaus kunnen 

worden geschoven om een gladde mastercuwe bij een referentie-spanning te 

verkrijgen, indien slechts één relaxatiemechanisme actief is. Dit is analoog aan een 

thermo-rheologisch eenvoudig materiaal waar alle relaxatietijden dezelfde functie 

van de temperatuur zijn, wat leidt tot het principe van tijd-temperatuur superpositie. 
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Als we aannemen dat het materiaal één enkel relaxatiemechanisme vertoont (dus 

één AU en V * ,  bijvoorbeeld bij PC) krijgen we de volgende uitdrukkingen voor het 

multimode model: 

n G=CG~ 
i=l 

n 

?(O) = c (o)] 
i=l 

Vergelijking (2.8) kan worden geschreven als: 

(2.9) 
i=l 

n 

of, met qo = C.I~,,~ : 
i=l 

Het gedrag van polymeren die beheerst worden door één moleculair proces, en dus 

ook één relaxatiemechanisme, bijvoorbeeld PC, wordt gekenmerkt door één 

spectrum van relaxatietijden. Alle modes binnen dat spectrum worden gekenmerkt 

door één activeringsvolume en één activeringsenthalpie, dit geeft aanleiding tot één 

shiftfunctie voor het hele spectrum. Deze shiftfunctie is te bepalen door kruipproeven 

bij verschillende constante spanningsniveaus uit te voeren, en de bijbehorende 

kruipcuwes aan elkaar te schuiven tot een gladde mastercurve [Klompen, 19931. 
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2.2 Materiaalgedrag van amorfe polymeren met twee relaxatiemechanismen. 

Bij een polymeer dat beheerst wordt door twee moleculaire processen, bijvoorbeeld 

PMMA, geeft eik proces aanleiding tot een bijbehorend relaxatiespectrum. Beide 

spectra worden gekenmerkt door een eigen activeringsenthalpie en 

activeringsvolume pubbolts, 19951, en zijn hierdoor beide op een verschillende 

manier afhankelijk van temperatuur en spanning. Beide processen hebben dus niet 

alleen een verschillend relaxatiespectrum, maar ook een verschillende shiftfunctie. 

Doordat beide shiftfuncties van elkaar verschillen zuilen beide spectra verschillend 

van elkaar schuiven onder invloed van de spanning. Dit geeft aanleiding tot een 

totaal relaxatiespectrum dat per spanningsniveau een verschillende vorm heeft. Dit 

is in figuur 1 voor twee spanningen ol en o2 weergegeven. 

Figuur 1 : Het totale relaxatiespectrum, opgebouwd uit twee deelspectra, bij twee 
verschillende spanningsniveaus. 

Hierdoor wordt de karakterisering aanzienlijk bemoeilijkt, daar het schuiven van 

afzonderlijke kruipcuwes tot één gladde mastercuwe, waaruit de shiftfunctie bepaald 

kan worden, alleen mogelijk is indien de vorm van het totale relaxatiespectrum 

tijdens alle experimenten hetzelfde is. 

We noemen de twee verschillende relaxatiemechanismen a en p,  en moeten dus 

G,, Gp, qO,,, qo,p, a,,,(o) en ~ , , ~ ( o )  bepalen om het materiaalgedrag te 

karakteriseren. De definities zijn als volgt: 

XU 

G, = CG, en G~ =CG~ 
i=l i=l 

(2.1 1) 

(2.1 2) 
i=l 

(n ,  +aB = n )  
i=l 
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en (2.13) 

In het voorgaande is gebleken dat het niet zonder voorbehoud mogelijk is om uit 

experimenten de relaxatiespectra en shiftíuncties te bepalen, daar de vorm van het 

totale relaxatiespectrum afhankelijk is van de spanning. Een mogelijke oplossing is 

om experimenten bij zodanige temperatuur- en spanningsniveaus uit te voeren dat 

bijvoorbeeld alleen het a -proces actief is. Door bijvoorbeeld bij voldoende hoge 

temperatuur kruipexperimenten te doen, bij verschillende belastingsniveaus, kan een 

mastercurve voor het a -proces geconstrueerd worden. Het construeren van een 

mastercurve voor één referentie spanningsniveau gebeurt met behulp van tijd- 

spanning-superpositie, en levert een aantal shift-factoren. Daaruit kan de shiftfunctie 

voor het a -proces bepaald worden. Bovendien leveren deze experimenten het 

relaxatiespectrum van het a -proces. Het a-proces is daarmee volledig 

gekarakteriseerd. Vervolgens kunnen nu experimenten gedaan worden bij zodanige 

temperatuur- en spanningsniveaus dat zowel het a -  als het P-proces actief zijn. Uit 

deze experimenten kan de bijdrage van het P-proces worden bepaald door van het 

totale resultaat de (inmiddels te berekenen) a-bijdrage af te trekken. Hieruit kunnen 

dan de shiftfunctie en het relaxatiespectrum voor het P-proces bepaald worden. 

9 
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a 

Hoofdstuk 3: Experimenteel 

3.1 Gebruikte materialen. 

Zoals al in de inleiding vermeld is, zal worden gemeten aan PMMA. Voor de 

experimenten Is het noodzake!ijk dat de gebruikte proefstukken aar! honaa!do r 

randvoorwaarden voldoen, te weten homogeniteit en taaiheid. Dit leidt tot een keuze 

van een geschikte soort PMMA. Er is uiteindelijk gekozen voor de grade M14T, van 

Oroglas, op grond van taaiheid en verwerkbaarheid. In de onderstaande figuur 

(figuur 2) zijn de temperatuursafhankelijkheid van de elasticiteitsmodulus (E) en de 

verlieshoek (tan(6)) weergegeven. Hierin zijn de a-  en P-overgang te zien, 

behorende bij de twee moleculaire processen, die verantwoordelijk zijn voor het 

voorkomen van twee relaxatiespectra. De a -overgang (glasovergang) ligt op 130 "C, 

en de P-overgang (secundaire overgang) op 25 "C. 

1 
9 

n 
Ld n 

I Y Y 

= 8  v 
3 8 
n n 

c.> 
o. 1 w 

O 
3 

7 

I I I 

-50 O 50 1 O0 150 
6 '  ' 0.01 

Temperature ["C] 

Figuur 2: DMTA van PMMA grade M14T, de overgangen behorende bij de beide moleculaire 
processen worden geïdentificeerd door maxima van de verlieshoek tan@). 

In tabel 1 zijn enkele van de mechanische eigenschappen van M14T weergegeven, 

zoals die door de fabrikant werden opgegeven. 
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I Eigenschap I Eenheid I Waarde voor MI4T 1 
I Elasticiteitsmodulus I MPa I 2800-3000 I 
I Vloeispanning I MPa I 59 I 

Tabel 1: Mechanische eigenschappen van PMMA grade M14T, zoals opgegeven door de 
fabrikant (Oroglas). 

Tijdens de experimenten is gebleken dat M14T een blend is, er zijn namelijk kleine 

rubberdeeltjes ingemengd, die het materiaal macroscopisch taaier maken. Dit is 

echter niet van invloed op de experimentele resultaten, omdat het rubber bij de 

temperaturen zoals die bij de proefnemingen heersen al ver voorbij zijn glaspunt is 

(T, = -50 "C). Bovendien is de modulus van het rubber toch al gering in vergelijking 

met die van PMMA. Het PMMA werd aangeleverd in korrelvorm, waaruit platen zijn 

geperst. De afmetingen van deze platen zijn 200*200*2 mm. Hiervoor is het 

materiaal eerst opgesmolten, bij een temperatuur van 220 "C, vervolgens drie 

minuten belast met een druk van 5 ton, daarna twee minuten met een druk van 

10 ton, daarna snel afgekoeld bij een druk van 10 ton. De zo geproduceerde platen 

zijn zowel homogeen als taai. Uit de platen zijn vervolgens trekstaven met verjonging 

gefreesd, volgens de ASTM D 638 norm. Om spanningslocalisering tegen te gaan, is 

een glad oppervlak vereist, de proefstaven werden daarom gepolijst. 
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3.2 Gebruikte methoden. 

De kruipexperimenten zijn uitgevoerd op een Zwick Rel hydraulische trekbank, van 

20 kN. De verlenging is, waar mogelijk, gemeten met behulp van een Instron 

(2620-602) extensiometer, met een meetlengte van 12.5 of 50 mm, al naar gelang 

de te meten rekken, en een bereik van 2.5 mm. De nauwkeurigheid van de kracht- 

en rekmetingen was 1 %. De duur van de experimenten was steeds 1 O3 seconden, 

de belasting lag tussen de 2 en 40 MPa. Er is gemeten bij temperaturen van 50 en 

82 "C. Om de invloeden van aging te elimineren zijn de experimenten zijn steeds 

uitgevoerd op proefstaven met een leeftijd van 4 weken. Dit is ruim 600 maal de 

lengte van de experimenten, terwijl volgens de vuistregel moet gelden dat de 

ouderdom van het proefstuk minimaal drie maal de lengte van het experiment moet 

bedragen. De belasting is steeds in 10 ms opgelegd, en alleen rekken na 

1 O seconden belasting zijn voor de resultaten gebruikt. Het kan worden aangetoond 

dat het verschil met rekken gemeten na stapvormige belasting dan verwaarloosbaar 

zijn. 

12 
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Hoofdstuk 4: Resultaten 

o 
In figuur 3 is de karakteristiek van 2 tegen log(&) weergegeven voor M14T, 

verkregen uit vloeidata bepaald uit trekproeven bij constante reksnelheid. Deze 

kruipproeven zijn in feite de inversen kruipexperimenten. Bij kruipproeven wordt de 

spanning voorgeschreven, en kun je op het moment dat er vloei optreedt een 

constante reksnelheid meten. Bij trekproeven met constante reksnelheid schrijf je de 

reksnelheid voor en kun je op het moment dat vloei optreedt een constante (vloei- 

)spanning meten. De vloeidata uit figuur 3 geven dus een indicatie bij welke 

temperatuur gemeten moet worden indien we tot een belastingsniveau van 50 MPa, 

en reksnelheden beneden 

meten. Bij een temperatuur van 50 "C (of hoger) wordt ruimschoots aan deze eis 

voldaan, de kruipexperimenten zijn daarom uitgevoerd bij 50 "C, en ter controle bij 

82 "C. 

T 

s-' alleen een bijdrage van het a-proces willen 

0.20 

O. 16 

o. 12 

0.08 

0.04 

A 

O 

50 "C 

90 "C 

Strain sate [si] 

Figuur 3:'De vloeispanning versus de reksnelheid voor verschillende temperaturen. In de 
linkertak is alleen het a-proces actief, in de rechtettak beide processen [Wubbolts, 19951. 
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In figuur 4 en figuur 5 zijn de gevonden kruipcuwes bij T=50 "C en T=82 "C 

weergegeven. 

+ 5 M P a  

A 1 0 M P a  

0 15 MPa 

+ 25 MPa 

A 35 MPa 

40 MPa 

10 1 O0 1 O00 

Tijd [SI 

Figuur 4: Kruipcomplianties van PMMA grade M14T, bij T=50 "C. 

0.005 

+ 2 M P a  

Ld A 5 M P a  

o 0 10 MPa 

a + 15 MPa 

- - 
pi E 
m 
E I 

.* 
c> 

0.001 

i u 
A 20 MPa 

0.0003 ' I I I I I I I I I  I I I 1 1 1 1 1  

10 1 O0 1 O00 

Tijd [SI 

Figuur 5: Kruipcomplianties van PMMA grade M14T, bij T=82 "C. 
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Deze curves kunnen worden geschoven tot een mastercurve bij één referentie- 

spanningsniveau, dit levert de gezochte set shiftfactoren. Op deze manier is de 

mastercurve voor o= 5 Mpa bepaald, voor T=50 "C en voor T=82 "C. De 

mastercurves zijn in figuur 6 weergegeven. 

o [MPa] 

log(a,=,)[-] 

0.005 

5 10 15 25 35 40 
O -0.18 -0.50 -1.28 -1.95 -2.65 

0.001 

f 50 "C 

A 82 "C 

Tijd [SI 

Figuur 6: Mastercurves van PMMA grade M14T, bij T=50 "C en T=82 "C. 

In tabellen 2 en 3 en figuur 7 zijn eveneens de bepaalde shiftfactoren bij T=50 "C en 

T=82 "C weergegeven. 

Tabel 2: Shiftfactoren verkregen uit schuiven van de kruipcomplianties tot de mastercurve bij 
0=5 MPa, bij T=50 "C. 

I log(a,=,) [-I I 0.25 I O I -0.32 I -0.64 I -1.29 I 
Pabei 3: Skiiiiacioren verkregen uit schukven van de kruipcomplianties tot de mastzrcuïve bij 
0=5 MPa, bij T=82 "C. 
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O 

-1 - 
u 

h 

rd 
a0 
O 

v 

3 

-2 

-3 
O 10 20 30 40 50 

Spanning o. [MPa] 

-t 50 "C 

5 82OC 

Figuur 7: Gevonden shiftfactoren uit shiften van de kruipcomplianties tot mastercurves, bij 
T=50 "C en T=82 "C, voor PWIMA grade M14T. 

Om de resultaten van de verrichte kruipproeven te kunnen vergelijken met de 

vloeidata uit figuur 3 kunnen de shiftfactoren worden omgerekend tot 

reksnelheidsdata. Resultaten van kruipproeven en trekproeven bij dezelfde 

temperatuur, zouden dan een curve moeten vormen. Als eerste stap moeten de 

shiftfactoren worden omgeschreven tot viscositeitsdata, met behulp van 

vergelijking (3.1) (omgeschreven vergelijking (2.1 O)): 

Hierin is E,, de plateauwaarde van de reksnelheid in een Sherby-Dorn plot 

(reksnelheid versus rek) [Sherby, 19581 bij spanningsniveau oo. Door substitutie van 

(3.2) in (3.1) wodf nu q0 bekend: 

P l  c 
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Nu qo eenmaal bekend is kan de viscositeit bij elk van de overige belastingsniveaus 

bepaald worden uit vergelijking (3.1). Uit deze viscositeitsdata kan vervolgens de 

reksnelheid onder alle belastingsniveaus bepaald worden uit: 

Op de voorgaande wijze gaan we nu de shiftfactoren uit figuur 7 vergelijken met de 

vloeidata uit figuur 3. De daarvoor benodigde referentie-viscositeiten, q7T=50,0=40 en 

qT=82,o=20 kunnen worden bepaald uit onderstaande Sherby-Dorn plots (figuur 8 en 

figuur 9). Vervolgens zijn de gevonden shiftfactoren op deze manier omgerekend tot 

reksnelheidsdata, en samen uitgezet met de data in figuur 3, dit is gedaan in figuur 

1 o. 

I I I I 

0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 

Rek [-I 

Figuur 8: Sherby-Dorn plot (rek versus reksnelheid) voor kruipexperiment met een belasting 
van 40 MPa, bij een temperatuur T=50 "C. 
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10'4 I I I I I 

0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 

Rek [-I 

Figuur 9: Sherby-Dorn plot (rek versus reksnelheid) voor kruipexperiment met een belasting 
van 20 Mpa, bij een temperatuur T=82 "C. 

O .  16 

i4 
0.12 

5 
Y 

0.08 e. 
13" 

0.04 

0.00 
10-8 10-7 10-6 10-5 1 0 - 4  10-3 10-2 10-1 i o 0  101 

Strain rate [SI] 

Figuur 10: Weergave van de omgerekende shiftfactoren voor T=50 "C en T=82 "C. 

50 "C 

90 'C 

50 O C  

82 "C 
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In figuur 1 O is te zien dat voor T=50 "C niet één curve ontstaat, wat wel verwacht 

was. De richting van de 'kruip'-curve is hetzelfde als die van de (a+p)-tak, de ligging 

is echter verder naar links (lagere reksnelheden) dan die van de (a+p)-tak van de 

'trek'-curve. Dit is te wijten aan het feit dat in de uitgevoerde kruipproeven, onder 

vloeicondities de proefstaven niet homogeen vervormden. Vloei trad doorgaans op 

buiten het meetbereik van de extensiometer, waardoor de waarde van E,, uit de 

Sherby-Dorn plots lager uitvalt dan de eigenlijke waarde van E v l .  

De resulterende curve voor T=50 "C heeft vrijwel dezelfde richting hebben als de tak 

van de curves gemeten bij constante reksnelheid, waarin zowel het a-proces als het 

P-proces actief zijn. Tijdens de verrichte kruipexperimenten blijken dus het a -proces 

en het P-proces nog beide actief. Dit is te wijten aan het feit dat de processen te 

dicht bij elkaar liggen om in een kruipexperiment gescheiden te kunnen worden. Bij 

het opleggen van de spanning worden beide processen belast, waardoor beide 

relaxatiespectra naar kortere tijden zullen verschuiven. De spanning in het p-proces 

zal langzaam wegrelaxeren, waardoor het relaxatiespectrum van het P-proces 

langzaam terug zal schuiven naar langere tijden. De totale opgelegde spanning blijft 

tijdens het experiment constant, de afname van de spanningsbijdrage van het p- 
proces zal dus een toename van de spanningsbijdrage van het a-proces met zich 

meebrengen. Hierdoor schuift het relaxatiespectrum van het a-proces verder naar 

korte tijden. Dit, en het feit dat de beide relaxatiespectra relatief dicht bij elkaar in de 

buurt liggen, heeft als gevolg dat de langste relaxatietijden van het P-proces een niet 

te verwaarlozen invloed hebben op het totale relaxatiespectrum. In tegenstelling tot 

de eerdere aannamen zal de bijdrage van het P-proces tijdens de uitgevoerde 

experimenten niet te verwaarlozen zijn. Ook voor T= 82 "C is dit het geval, zij het in 

mindere mate. Vanwege de temperatuursverhoging van 50 naar 82 "C zijn beide 

relaxatiespectra in het geheel naar kortere tijden geschoven, waardoor het 

wegrelaxeren van de bijdrage van het P-proces sneller verloopt. De richting van 

curve van omgerekende shiftfactoren in de vloeikarakteristiek bij T= 82 "C komt dan 

ook dichter in de buurt van de richting van de a-tak dan bij 50 "C. Bij nog hogere 

temperaturen valt dus te verwachten dat de bijdrage van het P-proces helemaal zal 

verdwijnen. De temperatuur zal dan echter zo dicht bij het glaspunt komen te liggen 

dat zinvolle kruipexperimenten niet langer mogelijk zijn. Het blijkt dus niet mogelijk te 

zijn om de twee relaxatiespectra van PMMA met behulp van kruipexperimenten te 

bepalen. 
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Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen 

Uit de resultaten van de kruipexperimenten op PMMA kan het volgende worden 

geconcludeerd: 
o u i ’  m e i  is i ik t  mogelijk ûiii (één van) de re la~at ie~pe~tra van PMMA met 

behulp van kruipexperimenten te bepalen. De spectra liggen hiervoor te 

dicht bij elkaar, en zullen onder invloed van de belasting tijdens het 

experiment zodanig gaan schuiven dat dit effect zelfs nog versterkt wordt. 

Het verder verhogen van de temperatuur blijkt dit probleem ook niet te 

kunnen verhelpen. 

0 Het is niet geoorloofd om uit vloeidata te concluderen onder welke 

omstandigheden de beide relaxatiemechanismen actief zullen zijn tijdens 

kruipexperimenten. Het feit dat slechts één van de twee processen actief 

is tijdens vloei, wil niet zeggen dat dit tijdens het hele experiment zo is. 

Daar de twee relaxatiespectra van PMMA niet voldoende kunnen worden 

gescheiden om in kruipexperimenten afzonderlijk bepaald te kunnen worden, moet 

worden gezocht naar andere methoden om de relaxatiespectra te bepalen. Hierbij 

kan worden geprobeerd om het gebied van het totale relaxatiespectrum waar beide 

deeispectra actief zijn, in één experiment te meten. De delen van het totale spectrum 

waar slechts één deelspectrum vertegenwoordigd is kunnen wel uit afzonderlijke 

experimenten aan elkaar geschoven worden. 
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