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SAMENVATTING 

Deel A 

In deel A van dit afstudeerverslag wordt het ori~ntatie 
onderzoek beschreven. dat verricht is aan uit oplosmid
del gekristallieeerd polyetheen (2% Hostalen Gur 4121. 
De struktuur veranderingen die optreden tijdens het ver
strekken bij verschillende verstrektemperaturen zijn 
onderzocht met IR-spectroscopie. DSC-calorimetrie en 
dubbelbreking metingen. 

De kristalliniteitsverandering werd bepaald uit de 
verhouding van de IR-absorptie van de amorfe band bij 
1368 cm--:1. en de krist a 11 ij ne band bij 1894 cm- 1

, en uit 
de smeltenthalpie metingen met de DSC. 

De ori~ntatieverandering werd onderzocht met behulp van 
gepolariseerde IR-straling aan de kristallijne absorptie 
banden bij 720-. 730-. 1894- en 2016 cm- 1

, en met 
dubbelbreking metingen. 

Uit de metingen blijkt dat de kristalliniteit als 
functie van de verstrekgraad eerst afneemt. Dit wordt 
verklaard door het intern afschuiven en het vervolgens 
kantelen van de polyetheenkristallen (Peterlin model), 
tijdens de overgang van de beginstruktuur naar de 
gestrekte keten struktuur. 

Het blijkt verder dat de kristalliniteitsafname groter 
is indien de verstrektemperatuur hoger gekozen wordt. 
Het afschuiven en kantelen van de kristallen treedt dan 
op meerdere plae.tsen gelijktijdig op. Dit blijkt ook uit 
de ori~ntatiemetingen die zijn verricht aan de 
kristallijne fase. Ori~ntatie is effectiever bij hogere 
verstrektemperaturen. 

Uit de kristalliniteits- en ori~ntatiemetingen blijkt 
verder dat de overgang van de beginstruktuur naar de 
gestrekte keten struktuur geleidelijk verloopt. 

Deel B 

In deel B worden enkele effecten behandeld die optreden 
indien uit oplosmiddel gekristalliseerd polyetheen (1.5% 
Hostalen Gur 41:;::) wordt bestraald (b•::.co-bron: 2Mrad) bij 
verschillende bestralingstemperaturen. 

De effecten die optreden zijn onder andere cross-lin
king, kristalliniteits verandering en zuurstofbinding. 



Cross-linking werd onderzocht met behulp van L,.,,,,, - en 
zwelmetingen. de kristalliniteit met IR-spectroscopie en 
DSC calorimetrie en de zuurstofbinding met IR-spectro
scopie en ESCA. 

Uit de L.,.,,"< en zwelmetingen blijkt dat het molekuulge
wicht tussen twee cross-1 inks (M:,) , afneemt bij toene
mende bestralinc;rstemperatuur. De mate van cross-linking 
wordt dus beter bij hogere temperaturen. De efficiency 
gemeten als gelcontent. neemt echter sterk af bij 
bestralingstemperaturen hoger dan 70°C. Slechts een 
kleine fractie van een onverstrekte polyetheen tape 
wordt gecross-linked. Bij tapes met een verstrekgraad 
(L) van 60 treedt hoogstwaarschijnlijk geen effectieve 
cross-linking op. 

Het bestralen va.n 1 aagkrista 11 ij ne po 1 yetheen tapes 
(L=5) kan betere resultaten opleveren, dit moet nog 
onderzocht worden. 

Uit de IR-metingen aan bij de 1368- en 1894 cm- 1 

absorptie banden en uit de DSC-metingen aan onverstrekte 
tapes , ~lijkt dat de kristalliniteit tijdens het 
bestralen nauwelijks afneemt bij toenemende bestralings
temperatuur. Voor de verstrekte tapes (L=60) is een 
duidelijke afname geconstateerd met behulp van DSC
metingen. Dit duidt ook op ketenbreuk. 

Een reactie die ook optreedt, is die van de polyetheen 
tape met de in de bestralingsruimte aanwezige zuurstof. 
Dit werd aangetoond met IR-spectroscopie bij de 1730- en 
1740 cm-a absorptie banden en met ESCA. 

Het blijkt dat de zuurstofbinding belangrijker wordt 
naarmate de bestralingstemperatuur hoger is. Verder 
onderzoek op dit gebied moet gedaan worden om te 
bepalen of dit effectief toepasbaar is in bijvoorbeeld 
composiet toepassingen. 
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DEEL A; ORIENTATIE ONDERZOEK 

INLEIDING 

Polyetheen werd in 1933 toevallig ontdekt door Fawcett 
en Gibson [1]. Sinds die ontdekking is er een grote 
verscheidenheid :tan polyetheensoorten ontwikkeld. Ook 
het aantal toepa:Ssingen groeide gestaag ondanks het feit 
dat de intrinsie~e me~~anische eigenschappen niet 
volled1g benut k~nnen worden. 

Zo is bijvoorbeeld de sterkte (cr) en de stijfheid (E) 
van standaard lineair polyetheen veel lager dan de 
theoretisch maximaal haalbare waarden voor een lineaire 
po 1 yetheenketen ( resp cr,....,,,.,.. ==19GPa en Em ... •• =300GPa) . Deze 
theoretische waarden gelden onder de aannamen dat de 
ketens oneindig lang zijn en dat er geen roosterdefecten 
aanwezig zijn. De uiteindelijke sterkte en stijfheid van 
polyetheen systemen blijken sterker afhankelijk te zijn 
van de aanwezige van-der-Waals interacties tussen de 
ketens én het langs elkaar afglijden van deze ketens 
onder belasting dan van het belasten van de afzonder
lijke ketenelementen. 

Andrews en Ward [2] hebben deze mechanische eigenschap
pen onderzocht voor smelt gekristalliseerd polyetheen. 
Zij vonden dat de Young's modulus en in iets mindere• 
mate de treksterkte lineair toenemen met een toenemende 
verstrekgraad (Ll. Zie hiervoor figuur 1 en 2. 
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Figuur 1: Treksterkte als 
functie van de verstrek
graad. 
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Figuur 2: Stijfheid als 
functie van de verstrek
graad. 

Extrapolatie naar hogere verstrekgraden (zie figuur 1 en 
2) suggereert dat nog hogere waarden voor treksterkte en 
stijfheid bereikt kunnen worden. Door polyetheen syste
men te ontwikkelen die hoogverstrekbaar zijn. kunnen dus 
nog betere mechanische eigenschappen verkregen worden. 

Methoden. die voornamelijk gebaseerd zijn op deformatie 
in de vaste fase en/of het toepassen van oplosmiddelen 
zijn onderzocht om een goed verstrekbaar polyetheen sys
teem te verkrijgen. 

Ward [31 vond zo dat langzaam afkoelen van de smelt de 
effectieve verstrekbaarheid van de vaste fase vergroot. 
Verhoging van het molekuulgewicht en dientengevolge 
ook een verhoging van de van-der-Waals interacties 
verlaagt de max:imale verstrekbaarheid en de daarmee 
samenhangende mechanische eigenschappen echter. 
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Figuur 3: Maximaal te bereiken verstrekgraad als 
functie van net molgewicht voor smelt gekristalliseerd 
polyetheen. 

Toepassing van smelt kristallisatie gecombineerd met 
verstrekken van de vaste fase voor het verkrijgen van 
betere mechanische eigenschappen wordt dus gelimiteerd 
door het molekuulgewicht. 

Pennings en Zwijnenburg [4] hebben laten zien dat met 
behulp van de "Surface Growth" techniek hoog malekulair 
geori~nteerde polyetheen strukturen kunnen worden ver
kregen. Deze polyetheen strukturen hebben uitstekende 
mechanische eigenschappen. Technologisch en commercieel 
gezien is deze techniek echter niet toepasbaar. 

Eind zeventiger jaren toonden P. Smith en P.J. Lemstra 
[5] aan dat ultrahoog malekulair gewicht polyetheen 
fUHMWPE). wanneer versponnen uit een oplossing, tot zeer 
hoge waarden verstrekt kan worden. Deze vezels worden 
gemaakt via het zogenaamde Gel-Spin proces (zie fig 4). 
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Figuur 4: Het Gel-Spin proces. 

Door de combinatie van hoge verstrekgraden (dat wil 
zeggen een grotere ketenordening) en hoge molekulaire 
gewichten (verhoogde interacties tussen de ketens). 
kunnen tegenwoordig vezels verkregen worden die uitste
kende mechanische eigenschappen bezitten voor wat 
betreft sterkte (cr=3-4 GPa) en stijfheid <E>lOOGPa) 
(zie fig 5). Ondanks he+: feit dat deze eigenschappen 
voor uit oplosmiddel gekristalliseerd polyetheen veel 
beter zijn dan voor smelt gekristalliseerd polyetheen. 
blijven ze nog steeds lager dan de theoretisch maximaal 
haalbare waarden. 

• • • Nylon E-gla$S 

• Steel 

Boron 

0 +-------1----+-----1 
0 50 100 150 

Specif!C modulus (N/Tu) 

Figuur 5: Sterkte en stijfheid van High Performance 
polyetheen vezels in vergelijking met andere vezels. 

Kennelijk heeft uit oplosmiddel gekristalliseerd poly
etheen een configuratie die deze hoge verstrekgraden 
(>30) toelaat. Dit in tegenstelling tot smelt gekris
talliseerd polyetheen dat een maximale verstrekgraad van 
30 heeft. 
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In eerste instantie werd dit verschil via entangle
ments verklaard [6]. De entanglement dichtheid wordt 
bijvoorbeeld lager verondersteld bij uit oplosmiddel 
gekristalliseerd polyetheen (zie fig 6). 

Cl'ystollized from : 
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Tegenwoordig denkt men meer aan een plaatselijke reorga
nisatie van sterns in gekristalliseerd polyetheen [71. 

Samengaand met het onderzoek naar processen ter verkrij
ging van goed verstrekbare polyetheen systemen wordt er 
onderzoek verricht naar de processen die plaatsvinden 
tijdens het verstrekken. Beide onderzoeken kunnen ertoe 
leiden dat de maximale verstrekbaarheid nog groter kan 
worden. 

Kobayashi [8] heeft in 1956 onderstaand verstrekmecha
nisme geformuleerd (fig 7). Hij beschreef het verstrek
ken als een volledig ontvouwen van kristallen tot langs 
elkaar liggende gestrekte polymeerketens. Hij baseerde 
dit op het insnoeringsverschijnsel dat tijdens het 
verstrekken van laag molekulair. smeltgekristalliseerd 
polyetheen optreedt. 
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Figuur 7: Verstrekmechanisme volgens Kobayashi. 
f 

Door middel van r~ntgendiffractie metingen ter plaatse 
van de insnoering werd echter aangetoond dat bovenstaand 
mechanisme niet mogelijk is. In plaats van een directe 
overgang is het ontvouwen een geleidelijk proces. Ver
der bleek dat de maximaal te bereiken verlenging tijdens 
verstrekken groter is dan de theoretisch berekende 

L(max) van 5 à 6. De maximale verstrekbaarheid is voor 
smelt gekristalliseerd polyetheen namelijk max. 30 en 
voor het uit een oplosmlddel gekristalliseerd polyetheen 
>> 30. 

Peterlin [9] poneerde een verstrekmechanisme zoals aan
geven in figuur 8. Hij baseerde dit mechanisme op 
r~ntgendiffractie- en infraroodmetingen. Nog steeds kun
nen echter verschillende effecten. niet afdoende ver
klaard worden. 3en voorbeeld hiervan is het feit dat de 
meetbare lange periode na verstrekken geheel onafhan
kelijk is van de initi~le waarde en alleen maar afhanke
lijk van de verstrektemperatuur. 

..;? 
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Figuur 8: Verstrekmechanisme volgens Peterlin. 

Onderzoek naar ~et verstrekmechanisme wordt nog steeds 
voortgezet. Zo is er de theorie dat er lokale smelt 
optreedt ten gevolge van een combinatie van de verstrek
temperatuur en de lokale kracht (Juska & Harisson en 
Flory & Yoon). Tot een volledige opheldering van alle 
facetten die een rol spelen in het verstrekmechanisme is 
het nog niet gekomen. 

Beginmorfologie en het verstrekmechanisme spelen een 
belangrijke rol in de maximaal te bereiken verstrek
graad. 

Deformatie onderzoek tot nu toe was voornamelijk gericht 
op smelt gekristalliseerd polyetheen (~-100) en eenkris
talmatjes (~i0.05). Zie ook fig 6. Weinig onderzoek is 
daarentegen tot nu toe verricht aan uit oplosmiddel 
gekristalliseerd polyetheen voor wat betreft het defor
matiemechanisme. 

Het hiervolgende onderzoek heeft zich gericht op de mor
fologische veranderingen die optreden tijdens het ver
strekken van ui~ oplosmiddel gekristalliseerd poly
etheen. Zo werden als functie van de verstrekgraad (L) 
én de verstrektemperatuur (Tv), kristalliniteit, 
dubbelbreking en ori~ntatiefuncties onderzocht. De zo 
verkregen informatie kan mogelijk gebruikt worden bij 
het onderzoek ter opheldering van het verstrekmechanisme 
van polyetheen. 

. .;8 



MATERIAAL & METHODEN 

Als uitgangsmateriaal voor het onderzoek naar de invloed 
van de verstrekgraad en de verstrektemperatuur werd een 
2% Hostalen Gur 412 CMw=1700 kg/mol) polyetheen oplos
sing gebruikt. Als oplosmiddel diende p-xyleen, als 
stabilisator dbpc Cdi-tertiaire-butyl-para-cresol). Het 
drogen van de u:i tgegoten film gebeurde in de zuurkast 
bij kamertemperatuur totdat alle p-xyleen verdampt was. 
(7). Uit de verkregen polyetheenfilm werden tapes (1:3 
cm) met de hand geknipt die vervolgens uniaxiaal werden 
verstrekt. 

Het onderzoek naar de morfologische veranderingen werd 
verricht met behulp van de JASCO A-100 infrarood spec
trofotometer, de Hitachi 270-30 infrarood spectrofoto
meter, de Perkin Elmer DSC-2 en DSC-4c differential 
scanning calorimeters en een Zeiss polarisatiemicroscoop 
met een Zeiss kwartsdraaicompensator. 

Kristalliniteit 
I 

De kristalliniteitsverandering tijdens het verstrekken 
werd bepaald met de JASCO A-100 infrarood spectro
fotometer en de DSC 4c van Perkin Elmer. 

Voor het infrarood onderzoek werd gebruik gemaakt van de 
extinctieverhouding van de signalen bij 1368 cm- 1 en 
1894 cm-· 1 

• De absorptie van 1368 cm- 1 wordt toegeschre
ven aan de amorfe fase en die bij 1894 cm- 1 geheel aan 
de kristallijne fase van polyetheen. Voor het verkrijgen 
van een goed spectrum werden de polyetheen tapes bedekt 
met een laagje CC14 (tetra). Zie bij lage 1. 

De kristalliniteit (X) kan nu volgens Furuhata [101 
worden berekend met de volgende formule: 

X= C58.1-0.19Y)/(5.92Y+57.0)*(1/1.02) {1} 

Hierin is Y de verhouding tussen de de extincties bij 
1368 cm- 1 en 1894 cm- 1 (zie bijlage 1) en de factor 1.02 
is een correctiefactor waardoor geldt dat X=1 indien 
Y=-0. 

De kristalliniteit kan ook calorimetrisch bepaald worden 
door het meten van de smeltenthalpie . De kristallini
teit wordt dan als volgt berekend: 

x {2} 
A :tLn ... l. t"" 1. C)CJ'Y.. 1-.: ...... ;L 1iilt. A 1 ]. j __ i f"\ 

.• /9 
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Hierin is AH ..... :~. I, de gemeten sme 1 twarmte en 
AH,,. .. :L ~: .• l. ()Cl%. I·· •. :< ... t .• .:L .1 :i j n de theoretische sme 1 twarmte 
van volledig kristallijn polyetheen, namelijk 280J/g 
[ 11 J • 

Naast de kristalliniteit kan ook de smelttemperatuur als 
functie van de verstrekgraad bepaald worden met de DSC 
techniek. 

De DSC werd geLikt met Indium (smelttemperatuur = 
156.6""C, smeltenthalpie = 28.7 J/g). Met Ab03 gevulde 
cups dienden als referentie tijdens het meten. De 
opwarmsnelheid was lo~c/min. De polyetheen tapes werden 
in stukjes gesneden om zo toch een minimale hoeveelheid 
polyetheen Cllmg) in de cups te krijgen. 

Dubbelbreking 

Dubbelbreking is een optisch verschijnsel veroorzaakt 
door de aanwezigheid van twee verschillende brekingsin
dices in,twee verschillende richtingen [12,13]. De 
dubbelbreking werd bepaald met behulp van de Zeiss
polarisatiemicroscoop in combinatie met een kwarts
draaicompensator (zie bijlage 2). 

Voor uniaxiaal verstrekt polyetheen is er een brekings
index (nu> die correspondeert met gepolariseerd licht 
dat parallel aan de symmetrie-as ingestraald wordt en 
een brekingsindex (nl) die correspondeert met loodrecht 
ingestraa ld 1 i cht. In dit geva 1 is de symmetrie-as equi
valent met de verstrekrichting. 

De dubbelbreking (An) wordt gedefinieerd als het ver
schil tussen deze twee brekingsindices. 

6-n = n -- n 11 l. 
{3} 

Met behulp van de microscoop kan het gangverschil ( n*d) 
aan de verstrekte tapes worden bepaald (zie bijlage 2). 

Door de dikte (d) van de gebruikte tapes te meten kan de 
grootte van de dubbelbreking (6n) worden berekend. 

Hermann ori~ntatiefuncties 

Tijdens het verstrekken van polyetheen tapes treden er 
veranderingen op in de struktuur. In de relatief 
ongeordende onverstrekte tapes treedt steeds meer orde
ning op naarmate de verstrekgraad groter wordt. 

• ./10 
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De ori8ntatieveranderingen die optreden tijdens het 
uniaxiaal verstrekken kunnen worden bepaald met een 
gepolariseerde infrarood spectrofotometer en worden 
weergegeven met behulp van ori8ntatiefuncties. Bij deze 
experimenten werd gebruik gemaakt van de JASCO A-100 
infrarood spectrofotometer in combinatie met een pola
risat iece 1. Voor het verkrijgen van een goed spectrum 
werden de tapes bedekt met een laagje nujol. Zie ook 
bij lage 1. 

Polyetheen kristalliseert uit in een orthorhombische 
kristalstuktuur (alb~c met a=7.4A, b=4.9A en c=2.5A). De 
c-as ligt per definitie parallel aan de ketenrichting. 
De gebruikte ori8ntatie-functies (f) worden gerelateerd 
aan deze kristalassen. Zo geldt voor f=1 dat er 100% 
ori8ntatie heeft plaatsgevonden in de verstrekrichting, 
voor f=-0.5 dat de ori8ntatie volledig loodrecht op de 
verstrekrichting heeft plaatsgevonden en voor f=O dat 
het materiaal 100% isotroop is [14). 

Krimm (15] heeft het vibratiespectrum van polyetheen 
uitgebryid onderzocht. In bijlage 1 staat uitgebreid 
vermeld bij welke golfgetallen welke struktuurelementen 
van polyetheen infraroodstraling absorberen. Read & 
Stein [141 gebruikten de in volgende tabel vermelde 
golfgetallen voor het onderzoek naar de ori8ntatie van 
de verschillende kristalassen tijdens het verstrekken. 

absorptie fase polarisa ~ ori8nta 
band ( cm- 1 ) tierich tiefunc 

ting tie 

720 krist a 11 ij n 11 aan de 0 fb 
E:n amo:r: b-as 

730 :kristallijn liaan de 0 L .. 
a-as 

1894 kristallijn lop 
c-as 

de 87-90 fc::l 

2016 krist a 11 ij n (laan de 0 f.=u 
en amorf c-as 

Tabel 1: De rE,latie tussen bepaalde absorptiebanden en 
hun ori8ntatie functie. ~ is de hoek tussen het 
vibratie overgangsmoment en de kristal-as. 

Met behulp van de, met bovengenoemde gepolariseerd 
infrarood spectrofotometer opgenomen, spectra kan ver
volgens het dichroîsme (Dl bij een bepaald golfgetal 
worden bepaald. 

o o/11 
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Het dichroîsme is de verhouding tussen de extincties 
behorende bij een bepaald golfgetal bij instraling van 
gepolariseerd infraroodlicht evenwijdig aan resp. 
loodrecht op de verstrekrichting. 

D {4} 

Hierin is E 11 de extinctie bij een bepaald golfgetal 
indien de polarisatie richting van het infraroodlicht 
evenwijdig aan de tape gekozen wordt en E..L de extinctie 
bij loodrechte instraling. In onderstaande figuur worden 
twee spectra weergegeven; één opgenomen bij loodrechte 
instraling en één b evenwijdige instraling. 

1894c -1 • m 

(b) 

(a) 

Figuur 9: Spectra van polyetheen; (al opgenomen bij 
loodrechte instraling en (b) opgenomen bij evenwijdige 
instraling van gepolariseerd infrarood licht. Verstrek
graad is 7.5, verstrektewperatuur is 120""C. 

De relatie tussen de ori~ntatiefunctie en het dichroîsme 
voor een bepaalde absorptieband wordt weergegeven door: 

D - 1 D..,. + 2 
f = ------- * {5} 

D + 2 

met D"~ = 2 cot2 il> {6} 

De hoek il> is de hoek tussen een kristalas en zijn 
bijbehorende vibratie overgangsmomentrichting, verant
woordelijk voor de infraroodabsorptie (zie tabel 1). 
Voor de berekening van de fts94 cm-

1 is voor de hoek il> 
tussen de c-as en het overgangsmoment de waarde van 90F 
genomen. De volgende formules worden dan gebruikt: ' 

•• /12 
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D(730 cm- 1 )- 1 
f ,,, ( 7 3 0 C:ffi" 1 

) {7} 
D ( 730 cm-· 1 ) + 2 

DC720 cm-· 1
)- 1 

ft, (720 c:m· 1
.) {8} 

DC720 cm-· 1 )+ 2 

{9} 

D ( 2 0 16 cm- 1 
) - 1 

f,ll (2016 cm .. 1
) 

D ( 2 0 16 cm- 1 
) + 2 {10} 

De mogelijkheid is aanwezig om ook de Herman oriêntatie
functie van de amorfe fase te berekenen. J. Pezzutti & 
R.S. Por~er [16] gebruiken hiervoor de volgende formule. 
Meestal worden de laatste twee factoren verwaarloosd. 

Hierin is : a.n-t, 
ta.nc 

f.::: 

(11} 

de gemeten dubbelbreking 
de dubbelbreking van de kristallijne 

fase == AI'lc:"" f c: 

de intrinsieke dubbelbreking van de 
kristallijne fase 

de Herman oriêntatiefunctie bij 
1894 cm-· 1 

de dubbelbreking van de amorfe fase 
= Art..m 0 f ... m 

de intrinsieke dubbelbreking van de 
amorfe fase 

de Herman oriêntatiefunctie voor de 
amorfe fase 

de kristalliniteit in volumefracties 
de verstrooiinga dubbelbreking 
de fasegrens dubbelbreking 

In tegenstelling tot de infrarood methode definieert de 
dubbelbreking de oriêntatie van zowel de kristallijne 
als de amorfe fase. 
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RESULTATEN 

Kristalliniteit 

Met behulp van de infrarood spectrofotometer werd het 
volgende verloop bepaald voor de kristalliniteit (X) als 
functie van de verstrekgraad en de verstrektemperatuur. 

x 
A 

1,0 

0,9 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
1 10 20 ll liJ so m "Ä) ~ en m 

L-

Figuur 10: Kristalliniteit als functie van de ver
strekgraad bepaald uit infrarood metingen voor 
verschillende verstrektemperaturen {Tv). {Q); 
T.,..=80""C, (.a.); Tv•lOOC'>C, (•) ;T...,.•123'='C. 

Het blijkt dat de kristalliniteit tot een verstrekgraad 
van ± 10 eerst afneemt om vervolgens weer toe te nemen. 
Pas bij een verstrekgraad van tussen de 60 en 80 wordt 
de initi~le kristalliniteit weer bereikt. Naarmate de 
kristalliniteit hoger wordt, nemen de amorfe absorptie
pieken (onder andere die bij 1368 cmr 1

) in intensiteit 
af. De amorfe en kristallijne fase reorganiseren zich; 
er ontstaat een "single fase" krist a 11 ij ne struktuur in 
de vorm van "extended chain" kristallen. 

DSC-metingen laten een soortgelijk verloop van de 
kristalliniteit als functie van de verstrekgraad en de 
verstrektemperatuur zien. 
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Figuur 11: Kristalliniteit als functie van de verstrek
graad, calorimetrisch bepaald. (a}; vertstrektempera
tuur (T...,) is 800 C. (A) ; Tv •100'-~c, ( •) :Tv =123">C. 
(t); L=1. IR-bepaald, (O); L=1, smelt gekris .. IR-be
paald. C•l; L=l. smelt gekris., DSC-bepaald. 

Afgezien van de kristalliniteit tussen de verstrekgraden 
1 en 20 en het feit dat de initi~le kristalliniteit 
reeds bij een verstrekgraad ~20 wordt overschreden is er 
verder geen noemenswaardig verschil tussen de resultaten 
van beide meetmethoden. 

Dat de bepaalde kristalliniteit afhankelijk is van de 
toegepaste meetmethode, is algemeen bekend [10). Bij 
infraroodmetingen worden alle kristallijne gebieden. 
zelfs zeer kleine lokale 'kristallen', nog gedetecteerd. 
De DSC-methode is ongevoeliger en kan alleen de aan
wezigheid van grotere kristallijne gebieden detecteren. 
De gemeten smeltenthalpie is verder afhankelijk van de 
kristalgrootte. Vele kleine kristallen leiden tot een 
lagere smeltent'halpie, en dus kristalliniteit dan enkele 
grote kristallen. Ook is men er nog niet in geslaagd om 
de smeltenthalpie van 100% kristallijn polyetheen 
nauwkeurig te bepalen (293 ± 15 J/g [17)). Er wordt 
verder op gewezen dat naarmate de verstrekgraad groter 
wordt. de fout i.n de extinctie bepaling (tengevolge van 
het verdwijnen van de amorfe absorptiepiek) groter 
wordt. De kristalliniteit in deze serie metingen kon 
echter voor alle toegepaste verstrekgraden zonder 
problemen bepaald worden. De fout is max 5%. 
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Eenzelfde verloop van de kristalliniteit als hierboven 
beschreven is ook gevonden door J. Smook [18] voor 
UHMWPE-vezels en door A. Kaito es. [19] voor gewalst 
VHMWPE. Ook volgens hen neemt de kristalliniteit eerst 
af als functie van de verstrekgraad. W. Glenz [33} vond 
aan de hand van dichtheidsmetingen (aanname r ) r-m). 
dat de kristalliniteit bij lage verstrekgraden ook eerst 
afnam. 

Glenz & Peterlin [20] laten voor Marlex lineaire poly
etheen (fvL=150 kg/mol) zien dat het kristallini
teitsverloop mede bepaald wordt door de thermische 
voorgeschiedenis. Langzaam afkoelen leidt tot de voor
heen beschreven initiele afname van de kristalliniteit 
als functie van de verstrekgraad. 

De verstrektemperatuur is ook van invloed op het 
kristalliniteitsverloop. Naarmate de verstrektemperatuur 
hoger is, is de kristalliniteitsafname groter en duurt 
het langer voordat de initiele beginkristalliniteit weer 
bereikt wordt. Een verklaring hiervoor is dat tijdens 
het verstrekken de lamellen afschuiven en kantelen om , 
microfibrillen te vormen, waarin de amorfe- en kristal-
lijne fase elkaar afwis3elen. Wanneer nu de verstrektem
peratuur hoger wordt treedt dit verschijnsel op meerdere 
plaatsen tegelL<k op met als gevolg een grotere afname 
in kristalliniteit. Vit een vergelijking van de figuren 
10 en 11 .. gecombineerd met het feit dat via de infra
roodmetingen ook kleine kristallen nog gedetecteerd 
worden blijkt dus dat de lamellen van de kleine kristal
len het eerste afschuiven. 

In de volgende figuur worden enkele smeltenthalpie 
curven weergegeven als functie van de verstrekgraad. 
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L=:il 
L=70 

Figuur 12: Veranderingen in smeltenthalpie pieken 
als functie van de verstrekgraad. Verstrektemperatuur 
is 12Qc, heating rate = l0°C/min. 

Er is duidelijk een tweede smeltpiek te zien bij hogere 
verstrekgraden. J. Smook [18] veronderstelde dat deze 
piek ontstaat door het onder spanning smelten van de 
polyetheen tapes. Er treedt dan geen vrije krimp op. Dit 
"constrained" smelten leidt tot een tweede piek die 
ongeveer 6-1oac hoger ligt dan de smeltpiek van het 
orthorhombische polyetheen. Hij schrijft deze tweede 
piek toe aan de overgang van de orthorhombische kristal
struktuur naar een hexagonale kristalstruktuur. Andere 
factoren die de vorm van de smeltcurve beïnvloeden zijn: 
1. het niet gelijktijdig smelten van de polyetheen 
tapes: 2. het smeltproces is een combinatie van 
"constrained" en "unconstrained" smelten: 3. het niet in 
dezelfde richting liggen van de polyetheen tapes: 4. de 
gebruikte opwarmsnelheid. Door de cups tevens te vullen 
met wat siliconenolie, kunnen betere DSC curven verkre
gen worden [18,34]. Helaas was het niet mogelijk om de 
ter beschikking staande cups met siliconenolie te 
vullen. 

De smelttemperatuur neemt toe met toenemende verstrek
graad en bereikt een nagenoeg constante waarde vanaf een 
verstrekgraad van ±50. De smelttemperatuur bij hogere 
verstrekgraden i.s echter lager naarmate de verstrektem
peratuUr hoger is (fig 13). Dit wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt doordat de kristalliniteit bij deze hogere 
temperaturen lager is. 
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& 
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134 
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132 
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Figuur l3: Het verloop van de smelttemperatuur als 
functie van de verstreY.graad voor verschillende 
verstrektemperaturen. (0); T...,=800C, (6); T ..... -100C>C, 
(•); T ... =123""C. 

Dubbelbreking 

Voor de dubbelbreking als functie van de verstrektempe
ratuur en de verstrekgraad werd het volgende verloop 
gevonden: 

6 
5 

Anx102 t. 
3 

2 

1 

~ 

·-
• 

1 1) 20 l) ti) '1) 00 70 00 (l) 100 11) 120 
L 

Figuur 14: Dubbelbreking als functie van de ver
graad voor drie verschillende verstrektemperaturen. 
nl. aocc (o), lûû'"C (o) en 123~"C (~). 
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• Figuur 15: D~ verandering in de absorptie bij 

verschillendA golfgetallen als functie van de 
verstrekgraad van tapes verstrekt bij 123QC. 
1: 2016 cm- L, loodrecht ingestraald 
2: . evenwijdig ingestraald 
3: 720- 730 cm loodrecht ingestraald 
4: . evenwijdig ingestraald 
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Figuur 16: De vier ori~ntatiefuncties als functie 
van de verstrekgraad voor tapes verstrekt bijl23QC. 
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Zoals uit de figuur blijkt zijn de verschillen tussen 
de, bij de drie verschillende verstrektemperaturen, 
gemeten dubbelbrekingen als functie van de verstrekgraad 
zeer klein en vallen ze binnen de meetfout. Drie oor
zaken voor deze meetfout zijn: 1. het lage contrast: 2. 
het microscopisch inhomogeen verstrekken en: 3. de dikte 
van de onderzochte tapes komt in de buurt van de meet
nauwkeurigheid. Er kan hierdoor geen goede temperatuura
afhankelijkheid aangetoond worden. 

Een zelfde verloop van de curve en eenzelfde maximale 
waarde van de dubbelbreking van rond de 0.060 wordt 
gevonden door onder andere Furuhata voor UHMWPE eenkris
talmatjes [21] en Pezzutti voor LLDPE [16]. 

Ori~ntatiefuncties 

In figuur 15 op de linker pagina worden de veranderingen 
in de absorptie weergegeven voor de golfgetallen 
720 cm--1., 730 cm-- 1 en 2016 cm- 1 bij instraling van 
gepolariseerd infraroodlicht loodrecht op en evenwijdig 
aan de verstrekrichting. 

In figuur 16 (linker pagina) is het verloop van de vier 
onderzochte ori~ntatiefuncties (zie tabel 1) als functie 
van de verstrekgraad weergegeven. De verstrektemperatuur 
is 123'='C. 

De figuur laat zien dat de ori~ntatie van de kristalas
sen en dus ook van de polymeerketens beter wordt met 
toenemende verstrekgraad. Zelfs bij de al wat hogere 
verstrekgraden (tot L=40) treedt er nog een verbetering 
op in de ori!ntatie. 

Het blijkt verder dat de f ... (730 CII1 1
) en fc:J.Cl894 cm- 1

) 

ori8ntatiefuncties sneller de maximale waarde bereiken 
bij toenemende verstrekgraad dan de fb(720 cm- 1

) en f~h 
( 2016 cm·-1. ) ori~ntat iefunct i es. Het feit dat de fb- en 
de fcy-ori~ntatiefunctie betrekking hebben op niet 100% 
kristallijne absorptiebanden is hiervan de oorzaak. 
Zodra de invloed van de amorfe absorptie minder wordt 
(door de afname van amorf materiaal bij toenemende 
verstrekgraad). wordt het verschil met de andere 
kristallijne ori~ntatiefuncties minder en verdwijnt 
tenslotte. 

Het verschil tussen de f ... en de f"" valt binnen de meet
fout. Theoretisch mag er geen verschil zijn daar de a
en de b-as beide loodrecht op de c-as staan en dus, 
indien de c-as in de verstrekrichting ligt (bij hoge 
verstrekgraden), ook loodrecht op de verstrekrichting. 
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De invloed van de verstrektemperatuur op de ori~ntatie 
wordt weergegeven 1n de volgende figuren fzie linker en 
rechter pagina) . 

fa 
a 0 ' cj) i . ii) 1X) 40 fJj 00 

- 0,1 

- 0,3 

-0,4 
6-o-a-~è---o---6--0 

-0,5 

Figuur 18 

1.0 

fd 
0,9 

a 0,8 

0,7 

0,6 

o.s 
0,4 

0,3 
b 

0,2 

0,1 

Figuur 20 

Figuren 17.19 I linker pagina); 
Figuren 18.20 (rechter pagina): 

ro 12ö 
L-

• 

L-

De invloed van de verstrektemperatuur op het verloop 
van de resp. ori~ntatiefuncties. 
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Uit deze figuren blijkt dat de ori~ntatie tot de limiet
waarden sneller plaatsvindt indien bij hogere tempera
turen verstrekt wordt. Hoe hoger de verstrektemperatuur. 
hoe gemakkelijker de ketens bewegen. hoe eenvoudiger het 
ontvouwen van de kristallen en hoe minder de invloed van 
morfologische kenmerken die ttet verstrekken negatief 
beïnvloeden. 

Het verstrekproces verloopt dus gemakkelijker bij hogere 
verstektemperaturen en de maximale verstrekgraad wordt 
ook groter, hetgeen wee~ resulteert in betere mechani
sche eigenschappen. 

Ondanks het feit dat de kristalliniteitsafname groter is 
bij hogere verstrektemperaturen, verloopt de oriêntatie 
bij die temperaturen sneller. Vergelijk hiertoe de 
figuren 10 en 18. Naarmate de kristalliniteitsafname 
groter is worden interkristallijne hinderingen, die het 
vermogen om te ori~nteren voor kristallen negatief 
beïnvloeden, kleiner en kunnen hogere verstrekgraden be
reikt worden. De mate van kristallijne oriêntatie bij 
een bepaalde verstrekgraad is dus groter bij lagere 
kristalliniteit. 

Opmerkelijk is het feit dat in tegenstelling tot de f.
en fb-ori~ntatiefuncties bepaald bij sooc en 100°C die 
van 1200C een positieve waarde hebben bij verstrekgra
den die kleiner zijn dan 5. Er treedt dus eerst oriên
tatie van de a- en de b-as in de verstrekrichting op 
terwijl dec-as dit ook doet. 

R.S. Stein [22] verklaarde dit door de aanname dat er 
een kleine hoeveelheid orthorhombisch polyetheen in een 
monok l i ene krist.:dstruktuur ( a.1 b,rc) overgaat bij deze 
lage verstrekgraden. Deze overgang wordt geïnduceerd 
door de aangelegde spanning tijdens het verstrekken. 
Verder verklaarde hij dat de ori~ntatie van deze 
monokliene struktuur langzamer plaatsvindt dan die van 
de orthorhombische struktuur. Stein deed zijn onderzoek 
aan HDPE en LDPE. Met behulp van röntgendiffractie
metingen vonden J.S. Pezzutti & R.S. Porter [16] 
eenzelfde verschijnsel bij LLDPE. Recent onderzoek aan 
uit oplosmiddel !Jekristalliseerde VHMW-polyetheen tapes 
(2% Hostalan Gur 412) met behulp van röntgendiffractie
metingen [ 7] 1 iet echter zien dat er nauwe 1 ijks 
detecteerbare hoeveelheden monokliene fase bij deze lage 
verstrekgraden aanwezig zijn. Het is dus twijfelachtig 
of de monokliene fase de werkelijke oorzaak is van de 
positieve f. en fb bij lage verstrekgraden. Meer 
experimenten in het insnoeringagebied CWAXS. TEM. IR
Microscopie) zullen nodig zijn voor het verklaren van 
dit opmerke ruk versehij nse 1. 
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De bepaling van de Herman ori~ntatiefunctie voor de 
amorfe fase werd niet uitgevoerd en wel om twee redenen: 
Allereerst bestond er nog enige onzekerheid over de 
grootte van de intrinsieke dubbelbrekingen van de kris
tall ij ne en de a.morf e fa se. In onderstaande tabe 1 worden 
voor drie verschillende lineaire polyetheensystemen deze 
waarden gegeven. met bijbehorende literatuurbron. 

Polyetheen LLDPE HDPE UHMWPE-smelt 
systeem gekristalliseerd 

literatuur [22,16] [32] [19] 

0 
0.057 0.0585 0.0585 rlc.:: 

0 
0.43 0.1940 0.1200 n.. • ." 

Tabel 2: Toegepaste intrinsieke dubbelbrekingen. 

Een tweede reden is dat de waarde van de kristalliniteit 
(X) afhankelijk is van de gebruikte bepalingsmethode 
[101. DSC-metingen geven een lagere kristalliniteit dan 
infraroodmetingen. Gezien de grote spreiding had het 
bepalen van de amorfe ori~ntatiefunctie geen zin. 
Meestal bereikte de f.m een waarde die lag tussen de 0.4 
en 0. 7 [ 23, 161 . 
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CONCLUSIES 

- Tot een verstrekgraad van ± 5 treedt er een afname in 
kristalliniteit op. Dit komt door de reorganisatie die 
optreedt in de kristallijne fase. Peterlin [6] spreekt 
in dit geval van een geleidelijke overgang van de 
ongedeformeerèe struktuur naar de fibril struktuur via 
het intern afschuiven en kantelen van de polyetheen 
kristallen. 

Zodra de fibrillaire struktuur bereikt wordt neemt de 
kristalliniteit weer toe. 

Kleine polyetheen kristallen reorganiseren zich snel
ler dan grote. 

Naarmate de verstrektemperatuur hoger is, kost het 
verstrekken minder krachten kunnen hogere verstrek
graden bereikt worden. Dit wordt vastgesteld via de 
ori~ntatiefunctie metingen. Via dubbelbreking metingen 
kon ge~n temperatuursafhankelijkheid worden aange
toond. 

Voor een beter begrip van het verstrekproces is een 
diepgaand onderzoek in het insnoeringsgebied (met 
behulp van IR-microscopie. WAXS en Elektronen micros
scopie (TEM)). noodzakelijk. 
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DEEL B: BESTRALEN VAN POLYETHEEN 

INLEIDING 

Eén van de mechanische eigenschappen van polyetheen die 
nog verbeterd dient te worden is het kruipgedrag. Kruip 
is het verschijnsel dat een polymeer langzaam maar zeker 
onder konstante belasting vormverlies vertoont. hetgeen 
een nadelig effect heeft op de sterkte (cr). Tijdens deze 
belasting wordt een tape langer terwijl het volume 
hetzelfde blijft. De doorsnede wordt dus kleiner en de 
kans dat de kritische breukspanning bereikt wordt groter 
(zie onderstaande formule). 

K 
Ot. = {12} 

A 

Hierin is K de kracht die de tape belast en A het opper
vlak waarop die kracht werkt. 

Doordat het oppervlak kleiner wordt kan de spanning zo 
hoog oplopen dat er breuk optreedt. Dat dit verschijnsel 
kan optreden. komt doordat de slechts zwakke van-der
Waais interaktie tussen de ketens bijna niet verandert 
tijdens het onderling afschuiven van ketens onder die 
konstante belasting. 



3) 

a) 

b) 

c) , 

d) 

e) 

Free radical reactions 

Free rad i ca 1 migrationt. 
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f) Hydragenation end double bond elt•tnatton 
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Therefore vinyl (-CH ~ CH-) groups ge\ destroyed. 
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Het afschuiven van de ketens kan tegengegaan worden door 
deze ketens chemisch met elkaar te verbinden (cross
linken). Een van de manieren om dit te bewerkstelligen 
is via bestraling. Door deze straling worden reactieve 
groepen (CH• radikalen) gevormd in de polyetheen ketens 
die vervolgens met elkaar kunnen reageren. Cross-linking 
treedt vrijwel uitsluitend op in de niet kristallijne 
fase. dus de amorfe fase en de vouwvlakken. Dit komt 
doordat de kleinste afstand tussen twee polyetheen ketens 
in de kristalli:ne fase 4.09l is terwijl de minimale 
afstand nodig voor cross-linking slechts 1.5A mag bedra
gen. Nadelig bi~ het bestralen is dan ook dat er 
dissociatie van de polyetheen ketens optreedt, wat weer 
nadelig is voor de treksterkte en in iets mindere mate 
voor de stijfhe~d. Verder kan. indien er zuurstof 
aanwezig is in de bestralingsruimte, het polyetheen 
oxideren. Dit oxideren hoeft niet nadelig te zijn 
(betere hechtinçr in composieten). In onderstaande figuur 
staan enkele van de mogelijke reacties samengevat [241. 

1) For<'.at1on of excited molecules 

* H H H H 
I I I I 

-C-C- + R~di~tion• -C-C-
I I j I 
H H H H 

2.l Decomposition of excited and ionized molecules and formation of 

free radicals 

H H* H 
I I I 

-C-C- • ·C· 
I I I 
H H H 

H 
I 

+ . C-
l 
H 

or H H 
I I 

or 

+ 

• ·C-C- + H· 
I I 
H . 

H H H H 
I I I I 

-C-C- + e • -C· +·C-
l I I I 
H H H, H 

H H 
I I 

• -C-C· + H· 
I I 
H . 

(chain scission) 

Figuur 21: Mogelijke reacties die kunnen optreden 
tijdens het bestralen van polyetheen (zie ook linker 
pagina) . 
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dienen methoden gezocht te worden om kruipvermin-
dering te verhogen en de ketenafbraak tijdens het be
stralen te verkleinen. Eén methode werd hier onderzocht 
en wel het best~alen van polyetheen tapes bij hogere 
temperaturen. Bij deze hogere temperaturen is de keten
beweeglijkheid groter en daardoor ook de kans dat twee 
CH• radikalen elkaar naderen op een effectieve cross
link afstand. 

Als functie van de bestalingstemperatuur werden de kris
talliniteit (Xl. het gelcontent (G%), de zuurstofinbouw 
en de cross-link effici~ncy (weergegeven via de groot
heid M:::) onderzocht. 

MATERIAAL & METHODEN 

De bestralingen werden uitgevoerd bij het Interuniver
sitair Reactor lnstituut (IRI) te Delft. Er werd be
straald met een 6 °Co-stralingsbron (0.365 Mrad/uur). De 
toegepaste dosis was 2 Mrad en de tapes werden onder 
normale atmosfe~ische condities (20% 02) bestraald. 
De bestralingen werden uitgevoerd bij verschillende 
temperaturen. 

Als uitgangsmateriaal voor de tapes werd een 1.5%, uit 
de oplossing gekristalliseerde Hostalen Gur 412 (~=1700 
kg/mol) film gebruikt (7]. Alvorens de tapes te 
bestralen werden ze gespoeld met n-hexaan om zo ver
ontreinigingen en met name de stabilisator di-tertiaire
butyl-para-cresol (dbpc) te verwijderen die anders een 
gedeelte van de straling zouden opvangen. 
Als referentie werden onbestraalde gespoelde polyetheen 
tapes gebruikt die gedurende eenzelfde tijd en tempe
ratuur als toegepast bij de bestralingscondities, aan 
omgevings lucht waren blootgesteld. Het spoelen 
geschiedde met een Sonicor ultrasoon bad gedurende drie 
uur bij kamertemperatuur. 

Het onderzoek werd verricht met de JASCO A-100 infrarood 
spectrofotometer. de Hitachi 270-30 infrarood spectrofo
tometer. de Perkin Elmer DSC 2 differential scanning 
calorimeter en 1ie PHI model 550 ESCA. 
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M,=-bepa 1 ing 

De mate van cross-linking wordt weergegeven door het 
molekuulgewicht tussen twee cross-links (M:- l. De M 
werd bepaald met twee methoden name l1j k via de L" ... "
methode en via zwelmetingen. De M_, wordt weergegeven in 
kg/mol. 

De Lm .... ,<-metingen geschiedden door de bij verschillende 
temperaturen bestraalde onverstrekte tapes. bij 12CPC 
met de hand te verstrekken op een temperatuur-geregelde 
"hot shoe". Twee of drie monsters van iedere bestra
lingstemperatuur werden verstrekt. Er werd zo langzaam 
mogelijk verstrekt om een zo hoog mogelijke verstrek
graad te bereiken. 

In bijlage 3. wordt een relatie afgeleid tussen de M.: en 
de maximale ver~; trekgraad ( L".,.,.,) . Er geldt: 

0.086 (Mc:) 0
"

5 {13} 

Voor het bepalen van de M= via zwelmetingen werd de 
volgende methode toegepast. Na afwegen van het monster 
(Wo) werd het monster allereerst aan een 36-urige 
sexlet-extractie met p-xyleen als oplosmiddel onder
worpen. Het niet gecross-linkte materiaal kon zo 
worden verwijderd. Daarna werd het gezwollen polymeer 
nog eens 5 uur ~ang bij 120oc in verse p-xyleen en dbpc 
in een erlenmyer bewaard. Hierna kon de oplossing over 
een BUchnertrechter afgefiltreerd worden en snel het 
gewicht worden hepaa ld (W .... ) . Vervolgens werd dit 
gezwollen polyetheen 20 uur lang onder vacuüm bij een 
temperatuur van 50=c gedroogd en weer gewogen <~~>. 

Zowel bestraalde tapes met een verstrekgraad van 1 als 
van 60 werden onderzocht met deze methode. 

Bij het bepalen van de M= via de zwelmetingen werd ge
bruik gemaakt van de gemodificeerde formule van Flory 
[ 25' 26] . 

{14} 

Hierin is cr de polymeerdichtheid (920 kg/mr), V1 het 
molaire volume van het oplosmiddel (138 cmr/mol voor p
xy leen en l/v2 de zwe 1 verhouding ( s,.... = W... f w.") . 
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Gelcontent 

Het gelcontent wordt evenals de K: via zwelmetingen 
bepaald. Er geldt: 

(W,") 
G% {15} 

Kristalliniteit 

Het kristalliniteitsverloop als functie van de bestra
lingstemperatuur werd bepaald met de JASCO-AlOO infra
rood spectrofotometer en de Perkin Elmer DSC 2 differen
tial scanning calorimeter. Een uitvoerige beschrijving 
van deze methoden werd reeds gegeven in Deel A. 
materiaal en methoden. 

Zuurstof).nbouw 

Een nevenreactie die kan optreden tijdens het bestralen 
van polyetheen tapes is die van polyetheen met de in de 
bestratingsruimte aanwezige zuurstof. Dit werd 
onderzocht met behulp van de JASCO-AlOO infra-rood 
spectrofotometer en met behulp van de oppervlakte 
analyse techniek ESCA (Electron Spectroscopy and 
Chemica! Analysis) PHI model 550. 

Recent onderzoek aan geoxideerd polvetheen [271 liet zien 
dat de zuurstof voornamelijk gebonden wordt als C=O en 
COOH (zie figuur 22). 

0 9 

0 ; 

I) 

u 
c .. 

..Q 
0 ' .. 

0 

"' ..Q ., 
0 2 

Figuur 22: Determinatie van carbonylstructuren in 
polyetheen; a) geoxideerd polyetheen; b) standaard 
spectrum van polyetheen: c) verschil spectrum; d) 
deconvolutie verschil spectrum. 
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Daar de grootte van de extinctie mede bepaald wordt door 
onder andere de concentratie ( Wet van Lambert-Beer) 
[28]. dienden de berekende zuurstofextinties gecorri
geerd te worden. Als retentie-extinctie werd, ervan uit
gaand dat de kristalliniteit niet veranderde. de 
1894 cm·:t absorptiepiek. afkomstig van kristallijn 
polyetheen, gekozen. Door deze extinctie te delen op die 
veroorzaakt door de zuurstofinbouw. werd de relatieve 
extinctie E' verkregen. De extinctie werd aldus 
gecorrigeerd voer concentratie- en dikteverschillen. 

E' = --------------- {16} 

ESCA is een analyse techniek waarmee de atomaire samen
stelling van het polyetheen tape oppervlak (tot 20A 
diep} kan worden bepaald. Het principe berust op het 
bestralen van het oppervlak met energierijke monochro
matische' röntgenstraling waarmee elektronen uit de aan 
het oppervlak liggende ~tomen worden weggeschoten. Deze 
elektronen bezitten een per element en per bindinga
toestand karakteristieke bindingsenergie. Door analyse 
van de energie inhoud van deze elektronen kan de 
oppervlaktesamenstelling worden bepaald. Zie figuren 
23. (29] en 24. [301. 

o,, 

537 535 533 531 

Figuur 23: Principe ESCA. Figuur 24: C1. en 01s spec
trum van ldpe. 
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In de onderstaande tabel worden nog eens de mogelijk
heden van ESCA weergegeven [31]. 

Incident beam 
Blllllll 

Energy 

Sampling depth 

SampHng~ter 

Elemental matysla 

Quantitative! 

lnfOI'IDiltlon on 
chamaal combination? 

Incident beam lnduced 
aurc-dàmqe 

l!jection of photOélectrons 
by X-ray 

X-ray 
1-lOkeV 

PhotOélectrons 

200-10,000 eV 

lQ-20 x 

l-3mm 

Yes 

Yes 

Yea 

No 

Tabel 3: Toepassingsmogelijkheden ESCA. 

RESULTATEN 

Me: bepaling via Ln, ... ,. metingen 

In volgende figuur wordt de invloed van de bestralinga
temperatuur op de grootte van Lm ...... en daarmee ook op de 
waarde van de ~~ weergegeven. 
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Lrrex Me a Me 6 
kg/mot kgfmol 

&140 D 
• 3 2,7.tJ t7.1cf 

• 
D 

BJ ~~. 2.29.1o3 1,47.lY 

1,9i1a3 i2S.tt 1~ 

\ m i64.1á3 W.i.1if 

'KXl 1,35.t>3 0~ 

20 30 40 :i) (;{) 70 80 9) 100 11) 1 'itl 
Tb"C-

Figuur 25: Het verloop van de LmaH en de Nb als 
functie van de bestralingstemperatuur. Als referentie 
worden de waarden voor onbestraalde. engespoelde (A) 
en onbestraalde, gespoelde (a) tapes weergegeven. 

Volgens de gegeven formule 13. behoort bij een molge
wicht van 1700 kg/mol een Lm ... ,.. van hoogstens 112. Deze 
formule geldt voor het effectief verstrekken. Naast het 
effectief verstrekken treedt er echter ook geïnduceerde 
kruip op, hetgeen ook een verlenging van de tapes 
veroozaakt. Dit verschijnsel werd ook waargenomen aan 
onbestraalde tapes. Voor deze tapes werden verstrek
graden gemeten van 140: theoretisch corresponderend met 
een~. van 2700 kg/mol. Formule 13. werd als volgt 
aangepast: 

M::;"' t:.t·let::H·-~t':_ i 1~C,h 
M~-·" ( -------------------) t:)r'"'l:bemlt.r-a4M.l ct~ t.ape~s *M::. • ber-•kend 

M::: " t:J •:~ n1 r.~ ·t-. I\~ r·, 

1.7E6 
( -------) * Me. 1::> .... .,.. ... ~ ..... ,.":1 ofwe 1, 

2.7E6 

{17} 
1.56 

Hierin is Mc.th•·•=>..- ... ~.L .. <•'·' het molgewicht, M:..,g.m-t•n het 
via Lm~ .. berekende molgewicht van onbestraald polyetheen 
en M: •• b ........ ,. .... ",.,d de berekende mo !gewichten tussen de 
cross-links voor de bestraalde polyetheen tapes. 
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Uit de figuur volgt dat de grootte van de K: kleiner en 
dus de mate van cross-linking beter wordt bij hogere 
bestralingstemperaturen. 

M= bepaling via zwelmetingen 

In onderstaande tabel staan de. met behulp van de 
gemodificeerde formule van Flory berekende waarden voor 
de~= voor tapes met een verstrekgraad van 1. 

~ (25.-"'C) ~ (25c::'C) M:: (85°C) ~= (85°C) ~ (11Q<:>C) Ïi: (llOOC) 

700 
480 
750 
570 
630 

50* 
430*, 
210* 

}626 

}230* 

190 
90 

230 
}170 

24 
20 

190 
}80 

Tabel 4: De berekende M:: waarden als functie van de 
bestralingstemperatuur en hun bijbehorend gemiddelde. 
De met een * gemerkte waarden zijn verkregen door de 
extractiehulzen boven het sexlet vloeistofniveau uit te 
laten steken. 

Worden voor al deze waarden de gemiddelden bepaald bij 
ieder bestralingstemperatuur, dan wordt onderstaande 
figuur verkregen. 
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• 

20 l) 40 50 00 70 00 CX) 1).) 1k) 120 
Tbt-

Figuur 26: Het verloop van de Mb waarden als 
functie van de bestralingstemperatuur gemeten via 
de zwelmethode. 

De M~ neemt af bij toenemende bestralingstemperatuur. 
Een zelfde verloop was ook geconstateerd met behulp van 
de L'"""" metingen. I' gr-ootte orde van de berekende 
waarden is echter afhankelijk van de toegepaste methode. 
Zo is de formule van Flory afgeleid onder de aanname dat 
het netwerk ideaal is en wordt bij toepassen van de Lm-~ 
formule geen rekening gehouden met het kruipverschijn
se 1. 

De met een * gemerkte Me waarden werden op eenzelfde 
manier bepaald alleen met dit verschil dat de extractie
huls-opening boven het soxlet vloeistofniveau uitstak. 
Op deze manier kon er zeker geen polyetheen (al of niet 
gecross-linked) meer verdwijnen via de met een aluminium 
prop afgedichte huls-opening. Zie figuur 27. 
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Figuur 27: Schematische weergave van de soxlet 
opstell~ng en de plaats van de extractiehuls hierin. 

Het bleek dat op deze manier de Mb(25°C) een factor 3 
lager werd. Het is aan te bevelen om op deze manier in 
het vervolg te werk te gaan, daar deze manier nauwkeu
riger is. 

Gelcontent G% 

De berekende gelcontent waarden staan weergegeven in 
onderstaande tabe). 

G% ( 25""C) G%( 25c•C) G% ( 85"'C) G% ( 85"'C) G% (llO."C) G%(110°C) 

24.8 17.6 12.4 
28.8 31.5 }25.8 23.4 }18.3 
30.9 }28.2 28.2 19.1 
29.1 
27.3 

18.0* 
17.3* }22.5* 
32 .3* 

Tabel 5: De berekende waarden voor het gelcontent G% 
als functie van de bestralingstemperatuur en hun bijbe
horend gemiddelde. De met een* gemerkte waarden zijn 
verkregen door de extractie hulzen boven het soxlet 
vloeistofniveau uit te laten steken. 
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Uit deze berekende waarden is weer het gemiddelde 
bepaald. Deze gemiddelde gelcontent waarden zijn 
weergegeven in figuur 28 . 

20 

10 

... 
• 

20 3) 4() 50 60 70 00 90 100 iK) 120 
rb·c -

Figuur 28: Het verloop van het gelcontent G% als 
functie van de bestralingstemperatuur. Zie voor de 
met een * gemerkte waarden figuur 26. 

Het blijkt dus dat het gelcontent afneemt met toenemende 
bestralingstemperatuur. De effectiviteit van de bestra
ling wordt kleiner. 

Ook de gevolgen van het plaatsen van de extractiehuls
opening boven het soxlet vloeistofniveau werden bekeken. 
Het bleek dat deze methode een lager gelcontent geeft 
(zie de me": een * gemerkte waarden). Dit is tegen de 
verwachting in daar op deze manier het wegextraheren van 
gecross-linked polyetheen via de hulsopening verhinderd 
werd. Het droge eindgewicht (Wd) zou groter moeten zijn 
en daardoor ook het gelcontent. Worden daarentegen de 
afzonderlijke waarden bekeken (resp 32.3%, 17.3% en 
18.0%) dan bestaat de mogelijkheid dat indien de laatste 
twee waarden fout zijn, het gelcontent toch groter 
geworden is. Verder onderzoek is hiervoor noodzake 1 ijk. 

Uit de zwelmetingen bleek duidelijk dat de mate van 
cross-1 i nk i ng toenam (dus de Me:: nam af) bij toenemende 
bestralingstemperatuur. De efficiêntie van de cross
linking nam echter ook af daar het gelcontent daalde van 
± 28% bij kamertemperatuur naar ± 18% bij 110°C. Tot een 
bestralingstemperatuur van ongeveer 70CC nam de effi
ciêntie slechts weinig af terwijl de Me:: een sterke 
afname vertoond€~. Boven de 70°C neemt de efficiêntie 
zeer sterk af. 
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De bepaling van de M~ en G% voor de bij 12o~c verstrekte 
polyetheen tapes met een verstrekgraad van 60 leverden 
niets op. Voor iedere bestralingstemperatuur bleken de 
extractiehulzen leeg te zijn. Net als bij de onbestraal
de polyetheen tapes (L=l en 1=60) was al het materiaal 
weggeextraheerd. Desondanks kan nu niet geconcludeerd 
worden dat vers~rekte en bestraalde tapes niet gecross
linked waren. daar de extractiehulzen tijdens de extrac
tie onder het vloeistofniveau stonden: Eventueel aanwe
zige gecross-linkte polyetheen kon daardoor toch nog via 
de met een aluminiumprop afgesloten hulsopening weggeex
traheerd worden. Door de extractiehulsen boven het 
vloeistofniveau te laten uitsteken, zou dit geverifieerd 
kunnen worden. 

Het bleek. gezien de grote spreiding in waarden voor de 
M.:, enG% (zie tabel 4. en 5.), dat zwelmetingen niet erg 
betrouwbaar zijn; ook indien de de hulzen boven het 
vloeistofniveau staan. Drie mogelijke foutenbronnen 
kunnen vermeld worden: 1 .. leegmaken van de extract ie
huls, stukjes gezwollen polyetheen kunnen over het hoofd 
gezien worden; 2. tijdens het affiltreren van het 
gezwollen polymeer over de Btichnertrechter kan p-xyleen 
uit het gezwollen polymeer worden weggezogen hetgeen een 
lagere Wa geeft; 3. een kleine fout wordt gemaakt 
tijdens het bepalen van de w. daar er tijdens dit wegen 
p-xyleen verdampt. 

Kristalliniteit 

In de volgende figuur wordt de kristalliniteit als 
functie van de bestralingstemperatuur weergegeven. 
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Figuur 29: Kristalliniteitsverloop voor onverstrekte 
tapes (• via IR, o via DSC) en tapes met een verstrek
graad van 60 (A via DSC) als functie van de bestra
lingstemperatuur. (a) = referentie tape, via IR. 

Uit de figuur büjkt dat er geen afname in kristallini
teit is als functie van de bestralingstemperatuur voor 
de tapes met een verstrekgraad van 1. Wel blijkt dat 
grote kristallen gesplits worden in kleinere, die 
calorimetrisch een lagere smeltwarmte geven. Een 
duidelijke afname kan geconstateerd worden voor de 
verstrekte tapes CL = 60). Dit duidt samen met het feit 
dat er geen cross-linking is geconstateerd bij de 
zwelmetingen erop, dat tijdens het bestralen 
voornamelijk ketenbreuk optreedt. 

Er is een groot verschil tussen de twee bepalingsmetho
den (DSC en IR). Het gehalte aan kleine kristallen is 
waarschijnlijk groter bij tapes van een 1.5% polyetheen 
oplossing dan bij die van een 2% oplossing. 

Eenzelfde verloop wordt ook gevonden voor de smelttempe
ratuur. 
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Zuurstofinbouw 

Figuur 30. toont het geregistreerde verloop van de 
absorptie tussen de 1600 en· i en 1800 cm··' . 

• '00( 

~ref. 
Figuur 30: Verandering in absoptie spectrum tussen 
1600- eh 1800 cm-~ van onverstrekte tapes als functie 
van de bestralingstemperatuur. De retentietape heeft 
gedurende 7 uur in de droogstoof bij 120QC in lucht 
gestaan. 

In de volgende figuur wordt nog eens een gedetailleerd 
beeld gegeven van het absorptiespectrum tussen 2055 cm- 1 

en 1200 cm-:t. 

SA~PLE PE;!~/110 
~EMARKS 2-~RA~- 7 

kristallijne fase -
c•o ç-o - - --=========::---

'o 

Figuur 31: Gedetailleerd absoptie spectrum tussen 
1200- en 2055cm-· 1 

• 
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In de onderstaande tabel worden de extincties en de 
relatieve extinctie voor de bestraalde en de onbestraal
de (referentie) tapes weergegeven als functie van de 
bestral i ngstemperatuur (Tb) . 

Tb E:t 7 ::~;()c: tn 
... i E 1. '7 .(,I·C}c. m ""' :t Ej. ':3(?4c::: rn ..... A. E • :t 7~:;;o E' 1. 74() 

25''C 0.021 0.017 0.14 0.15 0.12 

85'-'C 0.060 0.040 0.12 0.48 0.32 

110''C 0.144 0.120 0.18 0.80 0.67 

---------oow ---------- ----------- -------- --------
25""C 0.009 0.007 0.17 0.05 0.04 

80<=>C 0.009 0.007 0.16 0.06 0.04 

Tabel 6: Extinctie en relatieve extinctie voor onver
strekte, tapes dls functie van de bestralingstempera
tuur. De onderste twee waarden gelden voor onverstrekte 
referentie tapes. 

Figuur 32. geeft de zuurstof C01.)- en koolstof (Cl.) 
pieken weer die geregistreerd werden met de ESCA 
analysemethode. 

1 
Utl U.fDUl El• t I 1 

tD M.ttfll!X ft• 8 t $f• ,!14 W• lt.te 

EV• -53 .211, CWKTS/SEC• 933, COIJNU• 11181 

Figuur 32: De met de ESCA methode geregistreerde 
zuurstof- (rechts) en koolstof piek (links). 
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In onderstaande tabel staan de gemeten zuurstofgehalten 
weergegeven als functie van de bestralingstemperatuur 
(Tb) . 

T"' ("C) % zuurstof aan 
oppervlak 

2'-,) 8.3 

8'-,) 8.6 

110 12.7 

25,. 3.8 

Tabel 7: De met de ESCA methode gemeten zuurstof 
percentages aan het tape oppervlak van onverstrekte 
tapes. De met het* gemerkte waarde behoort bij een 
onverstrekte onbestraalde tape. 

De resultaten verkregen via de infrarood- en ESCA 
methode worden weergegeven in de volgende figuren: 

È' 
1.0 

0,9 
0,8 

f>!L 
È . I 12 

-•• E 173():m-1 

// È~m-1: 
0,4 / 

0,3 ~__./ 6 

0.7 
O!J 
0,5 

0,2~ 
0,1 4 • 

20 ll 40 :11 00 70 !D 90 100 1"0 120 
Th·c -

Figuur 33: Zuurstof ver
loop, Infrarood bepaald. 

Figuur 34: Zuurstof 
verloop met ESCA bepaald 

Het blijkt dat zuurstofbinding tijdens bestraling een 
steeds grotere rol gaat spelen indien de bestralinga
temperatuur hoger wordt. 

Verder onderzoek dient te worden gedaan om uit te wijzen 
of dit effect toelaatbaar is, of het gestimuleerd dient 
te worden (bestraling in zuurstof) of dat bestraling 
onder een inert gas dient plaats te vinden. ' 
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CONCLUSIES 

- Bij toenemende bestralingstemperatuur neemt het mole
kuulgewicht t Jssen twee cross-1 i nks (M, ) af. De 
onverstrekte polyetheen tapes worden dus steeds 
dichter vernet. 

Er is geen effectieve cross-linking geconstateerd bij 
tapes met een verstrekgraad van 60. De oorzaak hiervan 
is de hoge kristalliniteit. 

- Het percentage polyetheen dat gecross-linked wordt 
neemt sterk a: bij bestralingstemperaturen boven de 
7o~c. Nevenreacties. zoals ketenbreuk en zuurstof
binding gaan dat een steeds belangr kere rol spelen. 

- Het boven het soxlet vloeistof niveau uit laten steken 
van de extractiehuls leidt tot een lagere Mb. De 
spreiding in de gemeten waarden blijft echter groot. 

-De kri~talliniteit van de onverstrekte tapes neemt 
bijna niet af bij to~nemende bestralingstemperatuur. 
Bij de verstrekte tapes (L=60) wordt een sterke afname 
geconstateerd. hetgeen duidt op ketenbreuk. 

Onderzoek naar de zuurstofinbouw dient te worden geïn
tensiveerd (FTIR, IR-microscopie, ESCA); er moet 
onderzocht worden of de op deze manier gemodificeerde 
polyetheen tapes toepasbaar zijn in composieten. 

Het bestralen van tapes met een lagere kristalliniteit 
leidt hoogstwaarschijnlijk tot een lagere Mb. Het 
bestralen van tapes met een bepaalde dosis kan in een 
kortere tijdsduur geschieden indien in plaats van 
gamma stra lin~L elektronen bestraling toegepast wordt. 
De invloed van eventuele nevenreactie zou dan lager 
kunnen zijn. De indringdiepte van elektronen straling 
is echter kle:ner dan die van gamma straling. 
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BIJLAGE 1 Infrarood spectrometrie 

De bepaling van de extinctie bij een bepaald golfgetal 
geschiedt als aangegeven in de volgende figuur. 

, 
Figuur 35: Schematische tekening van een 
infrarood d.bsorptic spectrum. 

Hierin is Ie. de transmissie indien alleen de tapehouder 
in de infrarood stralenbundel wordt geplaatst en I de 
transmissie indien er ook nog een polyetheen tape in de 
houder zit. 

Voor de extinctie {E) geldt dan: 

E - log {18} 
I 

In de praktijk :.s het noodzakelijk gebleken voor het 
verkrijgen van een goed spectrum. om de polyetheen tapes 
te bedekken met een laagje tetra (bij de kristallini
teits bepalingen) of nujol (bij de oriêntatiefunctie 
bepalingen). Indien dit niet gebeurt ontstaat er een 
sinusvormig grondsignaal in het ir-spectrum, waardoor 
exacte extinctie bepalingen niet meer mogelijk zijn. 

Het ontstaan van dit interferentie signaal wordt met 
behulp van de volgende figuur (28] verklaard: 
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• Die Entstehuns der Interfeienz.linien. Die Vedlältni.ulc laaea llidllelch
ter beim sc:hief einfallenden Sttahl erklären, die VerbältDisse lind beim teakrecht.ea 

3 6 : Sttablauffall die gleichon: E.in TeiJ des Strahles 1 wild bei A reflektiert, dawo wie
der ein TeiJ bei B. Von der Stelle B ab interferiert dieset Ten mit Stnb12uoter 
lntensitätsverstärkung, wenn die WeUenJinae in einem pnzz•hll&en Verbilmil :w 
d = AB steht. Die ilbripn Wellenlinpn erfahren eine Intensitit~Yerminderuns-

Dit sinusvormig grondsignaal kan vermeden worden door 
het tape oppervlak op te ruwen; echter dan wordt de 
basislijn bij lagere golfgetallen verstroord. Een andere 
methode om dit verschijnsel te voorkomen is het bedekken 
van de tapes met een dun laagje vloeistof, met een 
brekingindex die weinig verschilt van die van de 
polyetheen tape. Door de verlaging van de oppervlakte 
ruwheid treedt nu minder weerkaatsing op in de tape en 
verdwijnt het interferentie signaal. (zie figuur 37). 
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a 

b 

Figuur 37: IR spectrum van een polyetheen tape (L-7.5. 
Tv=120°C) . (a) tape zonder tetra (CCL4); (b) tape 
met tetra. 

Voor de kristalliniteitsmetingen is het van belang dat 
de gebruikte vloeistof zelf geen ir-straling absorbeerd 
rond de 1894- en 1368-cm- 1 absorptiepieken. Tetra is 
hiervoor de meest geschikte vloeistof gebleken. Wegens 
de giftigheid van tetra werden de met tetra bevochtigde 
tapes in een spaeer tussen twee NaCl-vensters geklemd. 

Voor de bepaling van de ori~tatiefuncties is tetra niet 
toepasbaar vanwege de sterke absorptie rond de 800 cm- 1

• 

Nujol voldoet wel aan de gestelde eis dat er geen 
absorptie mag zijn bij 2016-, 1894-, 730- en 720-cm- 1 

(zie figuur 38). 
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1740 1730 

.- tgv nujo( 
1368 

2 

3 

4 

5 

Figuur 38: Gehele spectra van overstrekte polyetheen 
tapes; (1): smelt gekristalliseerd polyetheen 

(2): uit oplossing gekristalliseerd polyetheen 
(3): idem als (2), maar dan bedekt met tetra 
(4): idem als (2), maar dan bedekt met nujol 
(5): idem als (2), maar bestraald met 2Mrad bij 

120°C. 
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Re ad & Ste in [ 14] laten weten dat de po 1 yetheen tapes 
onder een hoek van 45Q ten opzichte van de spectrofoto
meter opening geplaatst dienen te worden. om zo effecten 
van de spectrofotometer eigen polarisatie te minimalise
ren. 

In de onderstaande tabel 8 wordt het gehele vibratie 
spectrum van polyetheen weergegeven [15]. 

(Cuntinuatiun) 

Fn!'quent•y, 
l>Hcriplion' 

PreqiMftCy I ._... ..... 
ciu 1 A.liattmM'Iflt• Clu~s 

~~· 
-~ ·---·-· 

111 k lU. Pol·n l'h ... 111 k R.l. l'al'a -
-200 \'W 

-4:10 vvw 
2328 w 11 p·-(1369) + y,(ll64) - 2333 

2 x y,(ll88) = 23311 
5~0-560 w 

5?3 w 11' 
..;. 600 \\' IU:II Cll1 

720 "" a, l'.A ;•,(CB1) (B,..); ;•,(CII,.)·-t 
731 VS a. c y,(CH1)(111.l 
888 vw ft HWC Clf1 

890 \'V\Y ,. y,(Cif1l 
908 "' I ft I A,C ncn ~cu, 

I {;•,(<:11,) g 96<1 \"\'\\'I a A tran~ HCH .eH lt' 
990 w I ft A.C l<CII ,cu, 

1050 V\\' 

I 

,. c y,(CII 1) {ll,.l 
1061 nt r.{O) (,\,) · 

lOf>$ \'W a r,(O)-amorphous ( ?) 

10711 \'\\' ft A •IC C)-t.l( 
1110 VVW I )'( 

1131 \'V\V I 11' r,(:o)-amurphuus ( ?) 
1131 m J'.(:t) ( 11,,) 

1150 vvw 11' 

1168 """"" y,(CII,). (:\1 ) 

1170 \'\lW (f )•,(CII1) (A,)-anmrJihUus ( ?) 
1176 V\\• 11' c ;•.(CII,) ( 1\,.l 
1185 vvw ft 

1295 s )'1(CII 1) (B,.) 
1303 \\' '11 A ;•,(CII,H: 
1353 m 11' A y.(CII),-g 
1369 m )'( A,C( 'l ;•.CII,)-g. t ( ') 
1375 w~m " ( ?) A d,(CII,) 

1415 w ;•.(CH,) (11,.) 
1436 vw 11 (CU 1) I A,)-amnrphou~ ( ?) 

-I·HO m d(CH 1) IA,) 
1457 VV\\' •l.(Cif,) 
1463 VS a, C.A •l(CI-1 1) tii..J; <l(Cif,)-t,g 

. 1464 w.b 2 x ;•,(111,.) ~ l-l62 (A,) 
147~ \'S a. c ,, (CIIJ t li,.) 
1588 \IV\V a c 1050 + 5<!0 = 1590 ( ?) 
1640 ~·,\· 11 A,C r(c~q 

1710 vw 11 1168 + 540 = 17081 ?) 
1722 vw a r(C=O) 
1737 VYW I'(C=O) 

-1805 V\\• 11 !\,C (•(10711) + y.(720) = 1798 
:! x 908 '" 11116 

189-4 w a c ,•,(.'\,) + y.(B,.) = 1899 (B,.) 
1960 vvw 11( ?) 2 x !190 = 19110 (1) 

2016 w r. C, A ly1(B,.) + y.(B1.1 = 20'l6 (B".) 
y,( 1:lti.'J) + ;·,(7'.N) = 2023 

2144 vw a C, A lrl(A,l + )•.In..! = 2100 (li..J 
2 x •(10?8) = 2156 

2221 vw 11 y,(A"l + y,(l.l,..) = 2218 (B..J 
2242 vw 11 c "_,,.._, + •• (O) (A,) = 2231 CU..J 
2290 vw a c '!'.(R:.J + ... (:r) (Ra,.) = 2307 (B..J 

2:U5 w 11 C,A ",,~ + y.(D..J - 2:U5 (B..J 
2415 vw a A,C 1"''0 + ".(1353) .. 2431 

y,(ti&C) + c1(1463) = 2427 

2473 \·vw a C,A y,(l\,) + y.(B..J 2471 (D,J 
y,(l U'll) + y,CI303) - 2471 

r'I078) + ., ••• o, ... 2518 
2525 \'\V 11 y,(1 Ul8) + y.(1353) ... 2521 

y,(l Ul8) + y.(l369) - 2537 
2549 \'VW a •(1078) + c1(1463) ""2541 
2597 \'VW a(l) y.(O.,l + ".ln..J - 2591 (R,.) 
2A19 ,.,.,. 11 d(A,) + y.(lt..J 2616 (Jt"") 
26.'15 I w a c y,(A,) + d(ll,.)"' 2641 (ll,.) 
:.!li58 

I 
\\' a A y.(l:l53) + ,.,(1303) ""'26IMI 

2677 \'\"\\' :'1(?) )'.{1369) + ",(1303) - 26'72 
2713 vvw 2 x y.( 1353) - 2706 

2720 vvw.b y,(l\,1 + .,...., - 2735 ln..l 
2741 V\'\\~ a {2 x "_,,., - 2738 

d(l440) + y,(l303) - 2743 
21W8 vs. b •,(CH,.) IA") 

2850 

121183 

\"\"1 n, A,C •.(CH,.) (lt..J; ,.,(CH,.)-l,g 
2857 \'\'S a, •,(CII1) (IY 
2874 \\' A ,.,(CH,.) 

VVS •.ICU,J IA") 
2899 ,., .. s 11a c •.(CH,.) (U..J 

2912 \\' 
{6(A") + 2 x y,(D1J • 2902 (A") 
2 x d(R..J -= 2928 (A1} 

2924 \"VS a, A,C •.(CH1) (01J; •.(CH1)-l,g 
2932 w 6(0,.) + cJ(D..J .., 2936 (0.,) 

2960 w •.(CH,) 
3080 \'\\' "' y,(R.,l + ••(0) (~ y,(B..J .. 3087 (B.J 
3214 ,.,.\\' .11 2 x •(C=C)..,. • . 
3371 \'V\\' .11 A.C •(OH) 
3433 \'VW a r.l''-1 + y,(l\,1 + 1,(1\...J 

... 3-'36 (1\., ..J 

3605 w a C,.\ {"•(A,) + y,(O..J - 3614 (R,.) 
•.(2883) + y,(120) - 3603 r x ",,"", + ".~B.,J _ 3840 (B.J 

3648 "' 11 I(B,.) + ••(•I (0,.) + "•(0) (A") 
= 3665(0..J 

.... 3700 VV\\' .11( ?) y.(O,.) + y.(B..J + ··<•> (DwJ 
""3722(0..1 

3810 vnv (J 2 x y.(A") + cJ (R,.) - 3808 CB.J 
3876 VV\V a cJ(B..J + y,(ty + ... , •• (B.J - 3888 (B..J 
3900 VV\\• 11 •,(A,) + y,CS..,) • 3898 (B.J 
3882 vvw a •.IB..J + •+(0) (A,) - 3815 (B..J 
3989 VYW 11 ,.,(B..J + ••I•) (o.,) = 3881 (B..J 
4027 vw a •.IB..J + y,(A,) = 4025 CB..J 

4055 vvw 11 
(••(B,.l + •+(Ir) (B"J ... 4055 (B.J 
•.(A,I + r.IB.J '"' 4058 (DwJ 

4106 \V (J •.IB.J + y,(A") ,.. 4092 CB.J 
4185 w a •• (2883) +"y,(1303) ... 4186 
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(Ccmtinu ... Litm) 

"""~-· Doscri pi Ion. cm-• Aoolpmont' --,;,IN ---ii. ï.---1- p;;j-~ ·-
4221 \V " •.(n,.> + y,(n,.> = 4219 <n..> 
4255 IOW a •,(2811.1) + )•.(1369) = 4252 

r,(A,) + d(ll,.,) = 4321 (B,,) 
4327 m a r,(U1,) +"(A,) = 43.19 (IJ,,) 

•,(A,) + d(ll,.) = 434fl (11,.) 
4fl29 vvw a r,(A,) +•.(O)(A,l+ y,(ll,.,.) "~ 46.15(n, .... ) 

r-(U,.) + y,(llo,.) + y,(lt..,l = 41170 (U,.) 
4695 vw " •.(11,.,) + y,(ll,.) + y,(ll,.) = 4705 (11",1 

r,(A,) + r. (:rr) (11,.) + y,(ll1.,) ~ 4710(11:.,) 
4888 tns " r,. r,(A,) + J•,(B,.) + y,(ll,.) = 41192(11,.) r·· r,(n, ... , + 2 )( y,(llo.J =- 4983 (11,.,,.) 
4!187 w a '•· r,(II, • ..J + 2 x r.(O) (A,) 

5004 (11,.,.) 
5076 ,.\\" " r,. r,(ll.,) + r,(:rr) (ll,.l + r.(O) (A,) 

- - 5117!1 ( 11,.) 
5107 ,.,,. n t•,, r,(ll,.l + i',(.\,) + r.(O) (A,) 

~ 5 1117 ( 11,.) 
51111 V\Y " r,. r,(ll.,) + y,(A,) + r.(:rr) (1110) 

-· 51146 (llo,.) 

5397' \"\\" :r 
1•.(11,.) + ",11,,) + )•,(llo,.) - 5373 (llo,.) 
1•.(11,.) + d(lt..,) + y,(llo,.) = 5412 (llo,.) 

5453 \'\'\\" " 
1•.(11,.) + ",11,,) + y,(llo,.) =' 5447 (llo,.) 
1 r,(t\ 0 ) + ,)(.\0 ) + y.(ll,.) ·-~ 5464 (I!,.) 

5488 \'\\" n r,(,\ 0) + ~(11 1,) + y,(A,l -· 5489 (11,.) 
56fa'2 \\' a r,(t\0 ) + r,(ll1.,) •-" 5698 (111,) 

5170 111 a r,(A,l + r,( 1110) ~ 578'..! (11,.) 
---·-·-

' va = v~ry stmn,, m = medium, w = wrnk, h = hn>ad. n = pArallel, 
a= perpendicular [n, 111 = pnlnri•nticm alnng n (lt) crystnl nxis], A = amorphous, 
C = crystallin~. 

1 ' = strt"tching, cJ = hcndinl(, )'• ~ w~gging, )'• ·:...-= twisting. )',. ~~ rocking 

Amorphous chain fundamentals a.nrt comhinatiuns du nut c"rry species dcsign:ttiun. 
t = trans, g = gauchc conliguratiun. 

Tabel 8: Vibratie spectrum van polyetheen volgens 
Krimm [15]. 
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BIJLAGE 2 Dubbelbreking 

In de onderstaa~de figuur [13) wordt een beeld gegeven 
van de polarisatie microscoop voor het bepalen van de 
ori~ntatie in de polyetheen tapes. 

Pol~arizer ~Filter ~Sample compensator 

Mercurylamp .... __ --- ' 
--~~-- . -:--= -- -. -· 

~-::::j}_ --- -- - - -
Condensine Nicol 

lens (analyzer) 
Goniometer 

Figuur ~9: Polarisatiemicroscoop voor de bepaling 
van de biaxiale ori~ntatie in polyetheen tapes. 

Met behulp van de, in de figuur aangegeven draaicompen
sator wordt de hoek ' bepaald waarbij het faseverschil 
tussen de twee uittredende lichtbundels nul wordt. 

Door gebruik te maken van een groen (546.1 nm) filter 
kan de nauwkeurj_gheid van deze hoekbepaling verbeterd 
worden. omdat dan het kanstrast voor het oog het grootst 
is. 

Met behulp van deze hoek Ó kan dan worden teruggerekend 
naar het gangverschil (An*d) tussen de twee uittredende 
lichtbundels. H1ervoor wordt gebruikt gemaakt van een 
voor iedere hoek getabelleerde CF en Dl waarde. Daar 
gebruik gemaakt is van groen licht, moet deze waarde 
aangepast worden. De volgende formule wordt hiervoor 
gebruikt: 

An*d = -0.418 FC486.1 nm) + 0.582 D(589.3 nm) 
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BIJLAGE 3 Af leiding relatie L",.,< en M~, 

De relatie tussen de L",,,.,, en de M, kan als volgt worden 
afgeleid: 

figuur 40: 

~· ... L ----
/ 

Draw ratio i . .,.. as function of molecular weighl for PE in 
solid-staledrawing. showing dilTerenee between: (a)random coil: and (b) 
l'olded-chain conformation in comparison with actual drawability 
ldotted area) 

De "end-to-end-distance" R.,. = < If2 )0· :es, 

en If2 = C*n*l: hierin is C: de karakteristieke verhou
ding. 

n: het aantal CH2 eenheden 
1: de c-c bindingslengte 

De maximale lengte wordt gegeven door de "extended 
chain" lengte L. Hiervoor geldt dat: 

L = 0.83*n*l 

De maximale verstrekgraad L""",. wordt aldus: 

L 0.83 
---- = ------ * no.5 

&.. co· 5 

Het aantal C~? groepen tussen twee cross-links wordt 
bepaald door: 

n = 
14 

Een normale waarde van C voor polyetheen is 6.7 [6]. 
Ingevuld geeft dit de relatie tussen de Me en de Lma~· 

L" ... ,. = 0 . 086 Me 0 • !'S 


