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Samenvatting. 

In dit afstudeeronderzoek wordt getracht met be
hulp van een tweetal behandelingsmetbodes de mechanische 
eigenschappen van LDPE-Kr~t mengsels te verbeteren. Deze 
methodes z~n: 

1 • Oxidatie van LDPE-Kr~t mengsels. 
2. Het toevoegen van polaire stoffen aan LDPE-Kr~t 

mengsels. 
In hoofdstuk I wordt de invloed van de oxidatie 

op LDPE zonder Kr~t aan de orde gesteld. Br bl~kt, dat 
de oxidatie plaatsvindt in de aanwezigheid van een be
perkte hoeveelheid lucht b~ de gebruikte experimentele 
condities. Naast het ontstaan van polaire groepen treedt 
er verknoping in de LDPE-matrix op. De lagere rek bij breuk 
en slagwaarde maken het geoxideerde LDPE inferieur aan het 
uitgangsmateriaal. 

In hoofdstuk II wordt beschreven, hoe de oxidatie 
van LDPE-Krijt mengsels de E-modulus en yieldspanning ver
groot, maar de slagsterkte zeer nadelig beïnvloedt. Het 
LDPE-Krijt mengsel met de optimale E-modulus/slagwaarde 
verhouding wordt bij de laagste oxidatietemperatuur gevon
den. De rheologische eigenschappen worden door een hogere 
temperatuurbehandeling beter. 

Hoofdstuk III handelt over de tweede behandelings
methode. Vijf Vt9rschillende ad di tieven worden aan de LDPE
Kr~t mengsels toegevoegd. Stearon, gevolgd door Stearine
zuur en Montaanwas verhogen de E-modulus van de mengsels 
aanzienl~k ( tot 70% ). Stearon en Montaanwas verhogen te
vens de yieldsyanning. Ca-stearaat en het ionomeer Surlyn 
vertonen deze nodificerende eigenschappen niet. Door de 
toevoeging van de laagmoleculaire stoffen wordt de rek bij 
breuk en de slagwaarde verlaagd. Afhankel~k van de eisen, 



welke aan de mechanische eigenschappen van LDPE-Krjjt meng

sels gesteld worden, kan de toevoeging van Stearon: 
1. de oxidatie van LDPB-Krjjt mengsels 
2. de oppervlaktebehandeling van Krjjt 

overbodig maken en kan worden volstaan met één eenvoudige 
mengbewerking. 
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0.1 Algemene Inleiding. 

0.1.1 Vulstoff~n in polymeren. 

Sinds eind 1973 is de belangstelling voor het ge
bruik van anorganische vulstoffen als toevoeging aan ther
moplasten sterk toegenomen. Thermoharders en PVC werden al 
eerder met deze materialen gevuld, aangezien de toevoeging 
van bepaalde additieven (plasticizers, curing agents etc.) 
reeds een mengbewerking noodzakel~k maakte. Naast de ver
betering van bepaalde mechanische eigenschappen en het be
sef, dat de basisgrondstoffen voor de polymeerfabricage 
steeds schaarser worden, kan ook de reductie in kostpr~s 
door toevoeging van goedkope materialen een belangr~ke rol 
spelen. 

Onlangs heeft een minder gunstige ontwikkeling op 
de bulkpolymeren-markt er toe b~gedragen, dat de research 
op het gebied van polymeer-vulstof systemen voor nieuwe 
toepassingen nog meer zal toenemen. De verkoop van know 
how van bepaalde productieprocessen (voor b.v. de polytheen 
en polystyreen fabricage ) aan oost-europese landen en het 
Midden Oosten zorgt er binnen afzienbare t~d voor, dat 
grote dumppart~en, afkomstig uit die landen, de west-euro
pese markt zullen overspoelen. Hierdoor en mede door de 
overcapaciteit, welke nu reeds aanwezig is, zal het zoeken 
naar nieuwe toepassingen voor deze materialen broodnodig 

z~n. 

Polyolefinen z~n door hun geringe polariteit en 
hydrofobe karakter moeil~k mengbaar met hydrofiele anor
ganische vulstoffen. Het contactoppervlak tussen de vul
stof en het polymeer zal daardoor niet optimaal benut 
worden. Er moet gezocht worden naar nieuwe recepturen 
en men~ethodes om dit contact te verbeteren. 
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De vooruitgang op het gebied van de :Qonpounderings- en 

kneedtechnieken zal zeker ook een bljdrage leveren aan het 
toenemend gebruik van vulstoffen in polyolefinen.(î) 

De toepassing van vulstoffen zal zich niet alleen 
beperken tot het gebruik in de "general purpose" thermo
plasten, maar ook op het gebied van de zgn. engineering 
plastics, welke gekenmerkt worden door hun grote warmte
bestendigheid, sterkte, vorm- en sl~tvastheid, zullen de 
vulstoffen in toenemende mate hun entree maken. 

Met het oog op de behoefte aan zelfdovende materi
alen, goede geluidsisolatie en vervanging van schaarse 
grondstoffen, z·J.llen de vulstoffen hun toepassingsmogel~k
heden steeds meer weten te vinden. 

Tenslotte staan in onderstaande tabel een aantal 
eigenschappen van polymeren vermeld, welke door toevoeging 
van de geschikte vulstof verbeterd zouden kunnen worden.(2) 

Chemische bestendigheid 
warmtebestendigheid 
electrische isolatie 
slagsterkte 
treksterkt'~ 

vormvastheid 

stijfheid 
hardheid 
geleidbaarheid 
vochtbestendigheid 
verwerkbaarheid 

Mogel~ke VE~rbetering van een aantal polymeereigen
schappen door toevoeging van vulstoffen. 

_Eén bepaalde vulstof zal natuurl~k niet al deze polymeer
eigenschappen gt;.nstig beïnvloeden. In veel combinaties 
daalt b.v. de flexibiliteit sterk en neemt de dichtheid 
toe. Zodoende moet het onderzoek naar polymeer-vulstof 

·systemen gepaard gaan met het optimaliseren van de recep
turen voor deze systemen. 
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0.1.2. Affiniteit van de vulstof voor de polymeermatrix 

In de vorige paragraaf is al aangeduid, dat de 
interactie tusse~ vulstof en polymeer over het algemeen 
niet groot is. Om deze interactie te verbeteren zjjn ver
verschillende behandelingsmethoden m0gelijk. 

Op de eerste plaats kan men de vulstof een opper
vlaktebehandeling geven, waardoor men de polariteit veran
dert, zodat het 'TUlstofoppervlak gemakkelijker bevochtigd 
wordt met het po1ymeer. 

Ten tweede kan men het polymeer zodanig modifice
ren, dat de affiniteit tot de vulstof groter wordt. 

Tenslotte kan het contactoppervlak tussen het po
lymeer en de vul~1tof verbeterd worden door gebruik te ma;,... 
ken van bindersystemen. Deze behandelingsmethoden zijn in 
onderstaand schema nog eens weergegeven. 

VULSTOF 
opRerv!akte-

r-- ~~~ be ande!ing 
van de vulstof 

_t 

simple het binden van 
composite de vulstof aan • blending ~het polymeer 
b!ending 

modific~ie van 
.._ POLYMEER • het polymeer 

Behandelingsmethoden voor polymeer-vulstof systemen. 

Afhankelijk van het feit, of er een behandeling van het 
polymeer-vulstof rnengsel heeft plaatsgevonden, maken we 
onderscheid tussen resp. "simple blending" en "composite 
blending". Men vergelijkt steeds de eigenschappen van deze 
twee blendings met elkaar om te constateren of de toege
paste behandelingstechniek daadwerkelijk resultaat heeft 
gehad. 
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In het gegeven schema kan men elke gewenste com
binatie van polymeer en vulstof invullen. Dit afstudeer
onderzoek handelt over de combinatie LDPE-Krjjt. 

0. 1 • 3. LDPE-Kr~jt mengsels. 

Krjjt is interessant als vulstof, omdat: 
f. het niet toxisch is en onschadeljjk voor mens en milieu. 
2. er bjj de verhitting geen schadeljjke gassen vrjjkomen. 
3. het in grote hoeveelheden voorradig en goedkoop is. 

( verbruik alB vulstof in plastics in 1977: 975.000ton ) 
4. het, in polymE~ren gemengd, de geringste afname in slag

sterkte vertoont in vergel~king met silica of talk (4). 
Over de kostprjjs van LDPE-Krjjt mengsels nog enige 

opmerkingen. Krjjt kost Hfl. 23,00 per 100 kilogram, bjj een 
afname van 15 ton per jaar. De kostprjjs van LDPE fluctu
eert van Hfl. 1,10 tot Hfl. 1,50 per kilogram. In figuur 
0.1 staat de kostprjjs/dm3 van LDPE-Krjjt mengsels uitgezet 
tegen het gewichtspercentage Krjjt, waarbjj geen rekening 
is gehouden met de mengkosten. 

1,40 • I l 1 l 

I ..._ .._ 

-.. ............. 
. ..... -... ....... 

!-........ ... 
1)0 ' .... ... ... 1-

Hfl/dm3 
•, ... 

..... . ' .... . 

-o ... --o 
0{30 1----r-~-r----r----.....-...---+ 

0 20 40 60 
gew. 0/o Krijt 

Figuur 0. 1 : 

Kostprjjs van LDPE-Krjjt 
mengsels als functie van 
het gew.% Krjjt. 

• 
0 

LDPE 
LDPE 

Hfl. 1, 50/kg • 
Hfl. 1,10/kg. 
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De toevoeging van vulstoffen vereist een energieintensieve 
menging op dure apparatuur. Schattingen van deze bewerking 
komen uit op een bedrag van Hfl.0,40 tot Hfl.0,50 per ki
logram.(5) Derhalve zou het percentage Krijt, wat men zeker 
zou moeten toevoegen om de mengkosten er uit te halen ca. 
35 gew.% moeten ·bedragen. Kleinere percentages Krijt zijn 
dus minder inten;ssant, zolang er geen nieuwe toepassingen 
voor deze LDPE-Kcijt mengsels zijn gevonden. 

Toepassingen voor polytheen-Krijt mengsels beper
ken zich tot nu toe tot synthetisch papier, waarb:ij de na
druk ligt op de stijfheid en het bereiken van een papier
achtige structuur.(5) 

Het onderzoek naar deze polymeer-vulstof combina
tie is voortgevloeid uit de behoefte aan een voortzetting 
van het afstudeeronderzoek van J.J. Blom (3) in het kader 
van een samenwerkingsverband met het Centraal Laboratorium 
Ontwikkeling Kun:::ltstoffen van DSM te Geleen. 

Blom heeft "composite blendings" onderzocht, waarbij 
de oppervlaktebehandeling van Krijt met acrylzuur en de LDPE
modificatie aan ~e orde komeno 

Het eigeL onderzoek heeft betrekking op de verdere 
verdieping van de kennis over de modificatie van LDPE en de 
derde behandelingsmethode: het toevoegen van bindersystemen 
aan LDPE-Krijt mengsels. 
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Hoofdstuk I : De modificatie van LDPE door oxidatie. 

I.1 Inleiding. 

Wanneer 1nen een LDPE-Krijt mengsel aan een oxida
tieve walsbehandeling onderwerpt, verkrijgt men een 11 com
posite blending". Om nu de mechanische eigenschappen van 
deze blending beter te kunnen verklaren, wordt eerst de 
oxidatie van LDPE zonder Krjjt onderzocht. 

Blom (3) constateert, dat bij toenemende oxidatie
tijd of oxidatietemperatuur de rek bij breuk en de Meltindex 
sterk afnemen , ~erwijl d8 breuksterkte en de E-modulus van 
LDPE weinig veranderen. Als aanvulling op het werk van 
Blom gaat dit hoofdstuk nader in op de mogelijke oorzaken 
van deze verschijnselen en op de condities, waaronder de 
oxidatie van LDPE plaatsvindt. 

Aan de hand van IR-opnames, Meltindexmetingen en 
spanningsrelaxatiemetingen wordt het mechanisch en reolo
gisch gedrag van geoxideerd LDPE verklaard. 

I.2 Experimentele werkWhlze. 

Materialen. 

Het gebruikte LDPE is Stamylan 1500, ter beschik
king gesteld door DSM. Dit LDPE bevat geen toevoegingen 
en heeft de volgende eigenschappen: 

dichtheid 0,918 gr./cm3 , Meltindex 
vloeigrens : 1050 N/cm2 , Rek bij breuk 
E-modulus : 1500 N/cm2(buigproef) 

Stearon : H35c17-g-c17H35 (Fluka) 

Oxidatiebehandeling 

1,7 gr/10min. 
600% 
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Op een Schwabenthan wals wordt het LDPE geoxideerd. 

Het walsvel wordt regelmatig omgelegd. 

Kondities: -mengtjjd 
-temperatuur van 

de walsrollen 

variabel (5-40min.) 
variabel (200-245°C) 

-snelheid voorste rol 20 r.p.m. 
-snelheid achterste rol 10 r.p.m. 

-afstand walsrollen 
Het persen van LDPE folies 

Pers: Fon t~jne, type SRB 140 
Perskondities: - perstemperatuur 

-opwarmtjjd 
-perstjjd 
-persdruk 

1 mm. 

200°C 
1 min. 
1 min. 

20 ton 

De folies worden in een tweede, koude pers afgekoeld. 

IR-analyse 

Alle IR-spectra worden opgenomen op een Hitachi 
grating Infrared spectrophotometer, model EPI-G. De dikte 
van de folies bedraagt 0,1 mm. 

Kondities: -Slit N 
-Gain 4 
-Speed 4000cm- 1tot 1200cm-1in 6 minuten. 

De hoogte van de piek bjj 1715cm-1 wordt als maat 
voor het carbon:ylgehalte genomen. 

Meltindexmetingen 

De Meltindex (MI) is het getal, dat aangeeft hoe
veel gram polymeer in 10 minuten door een kapillair van 
bepaalde diameter stroomt. (Bjj bepaalde temperatuur en 
druk.) 
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De Mel t:l.ndex wordt gemeten met een Davenport PE
grader volgens British Standard 2782. part 105C (1956) 

Kondities: -diameter kapillair 2,0955 mm. 
-temperatuur 190 °C 
-zuigergewicht 2160 gram. 

Spanningsrelaxatiemeting. 

B~ een temperatuur van 20°C wordt aan het proef
staafje ( '0,57cm x 0,265cm x 10cm) een uitrekking van 
2 % gegeven. De afname van de spanning als functie van 
de t~d wordt gemeten • De gebruikte spanningsrelaxatie
apparatuur is op het laboratorium voor kunststoftechnolo
gie aan de THE ontwikkeld. 

I.3 Resultaten. 

I.3.1 IR-analyse 

Rugg e.a. tonen aan, dat de afschuiving op de wals 

geen extra degradatie-effect veroorzaakt. Vergel~king van 
de IR-spectra van LDPB,dat enerz~ds op een wals behandeld 
is, en anderz~ds verhit is in een bekerglas levert hetzelf
de resultaat. Holmström e.a. (7) komen tot dezelfde konclu
sie. Alle veranderingen in de structuur van LDPE z~n dus 
toe te schr~ven aan thermische oxidatie. 

De IR-absorpties in het gebied tussen 1800cm-1en 
1600cm- 1, die veroorzaakt worden door deze thermische oxi
datie z~n weergegeven in figuur I.1 • Het absorptiemaximum 
ligt b~ 1715cm- 1• Dit is juist de golflengte voor de ab
sorptie van de carbonylgroepen, welke in de ketonvorm aan
wezig z~n. Dit bl~kt uit de vergel~king van deze spectra 
met de IR-opnames van LDPE-Stearon mengsels. Zie figuur I.2. 
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Figuur I .1 IR-opnames voor geoxideerd LDPE tussen 1800cm-1 

en 16JOcm-1 b~ verschillende oxidatiet~den en 
oxidatietemperaturen. 
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De absorpties zijn voor de geoxideerde folies wat 

breder dan die voor LDPE-Stearon mengsels. Deze verbreding 
is toe te schrijven aan de aanwezigheid van relatief kleine 
hoeveelheden aldehyde en zuurgroepen in het geoxideerde 
LDPE. 

In grafiek I.1 is het carbonylgehalte in LDPE als 
gew.% Stearon in LDPE uigezet tegen de oxidatietijd bij ver
schillende oxidatietemperaturen. De S-vormige gedaante van 
de curves in de grafiek duiden op een auto-katalytische re
actie. Er treden bij hogere temperaturen extra reacties op, 
waarbij zuurstof wordt opgenomen, aangezien de afvlakking 
van de curve eerst bij een hoger carbonylgehalte begint. Ge
lijksoortige grafieken worden uit zuurstofabsorptiemetingen 
gevonden tijdens de oxidatie van LDPE (8). 
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Naarmate de temperatuur toeneemt, stijgt de oxida
tiesnelheid van LDPE, terwijl de inductieperiode afneemt. 
De inductieperiode is de tijd, waarbij de raaklijn met de 
grootste helling aan de curve de tijdas snijdt. Het Arrhe
niusdiagram, waarin de inductieperiode tegen de reciproke 
absolute temperatuur is uitgezet, vertoont een lineair 
verloop voor de drie hoogste oxidatietemperaturen. Zie 

grafiek I.1.a. 

inductie 5 
periode 
(min) - --

_ .... --..-

2~--

. 
1,95 2,00 1 3 

reciproke temperatuur (K- )x10 
Grafiek I.1.a : Effect van de oxidatie-
temperatuur op de inductieperiode van 
LDPE, weergegeven in een Arrheniusver
band. 

-
-

Berekening van d.e activeringsenergie levert een waarde van 
ca. 31 kcal/mol. Waardes van meer dan 30 kcal/mol zijn eer
der gerapporteerd bij temperaturen, waarbij de reactie diffu
siegelimiteerd is(8,9). 

Een kwantitatieve bepaling van het carbonylgehalte 
in geoxideerd LDPE is mogelijk door een ijkgrafiek samen te 
stellen uit de IR-spectra van LDPE-Stearon mengsels. Zie 
Grafiek I.2. De aanname, dat alle zuurstof, welke aanwezig 
is, als ketongroep in het geoxideerde LDPE voorkomt is re
eel: carboxyl en aldehydevorming treden eerst in een later 
stadium van de oxidatie op. Dertig minuten oxideren zorgt 
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oxideren zorgt slechts voor een schouder van -COOH en 
-COH groepen aan de carbonylpiek. 

Voorbeeld van deze kwantitatieve carbonylbepaling: 
30 minuten oxideren b~ een temperatuur van 240°C komt over
een met een carbonylgehalte gel~k aan 5 gram Stearon in 
100 gram LDPE. Dit is 0,01 mol C=0/100 gr. LDPE en in volu
me uitgedrukt: ca. 2 cm3 o2/gr. LDPE. B~ een gemiddeld mo
lecuulgewicht voor LDPE van 35000 komt dit neer op ca. 
1 C=O eenheid per 350 C-C eenheden. 

De waarde voor de zuurstofopname is in vergel~king 
met literatuurgegevens aan de lage kant, vanwege het ont~
ken van zuurstof bevatte~de laag-moleculaire stoffen. Ook 
de oppervlakte/volume ratio van het LDPE walsvel beïnvloedt 
sterk de zuurstofopname per gram. Zuurstof absorptiemetingen 
aan dun foliemateriaal leveren hogere waardes: ca. 15 ml o2 
per gram LDPE ( 1 uur oxideren b~ 160°C ). (10) 

I.3.2. Meltindexmetingen 

Een Meltindexdiagram voor LDPE is opgenomen in gra
fiek I.3. In Täbel I staan de numerieke gegevens. De l~nen 
voor de Meltindex (MI) van LDPE b~ 210°C en 230°C z~n in de 
grafiek niet ingetekend, maar liggen tussen de l~nen voor de 
overige temperaturen in. 

Uit de grafiek z~n twee conclusies te trekken: 
1. Met toenemende oxidatiet~d neemt de Meltindex af. 
2. Met toenemende oxidatietemperatuur neemt de Melt-

index af. 
Een afnemende MI duidt op een toenemende viscositeit. Deze 
toenemende viscositeit is inherent aan een toenemend ge
wichtsgemiddeld molecuulgewicht. Dit is op z~n beurt weer 
toe te schrijven aan eeu moleculaire verknoping of het ont
staan van grote vertakkingen. 
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MI200 MI210 MI220 MI230 MI240 

1,76 1 '52 1,38 1 '34 0,90 
1,69 1,43 1 '02 0,41 ::: 0,10 

1 '30 1,03 0,90 ~ o, 12 < o, 1 

1 '22 0,90 0,30 < o, 1 < o, 1 
0,66 0,45 < 0' 15 < o, 1 < o, 1 

0,47 < o, 15 < 0' 15 < o, 1 < o, 1 

Meltindex van LDPE als functie van de 
oxidatietjjd bjj verschillende oxidatie
temperaturen. 

MIX: MI van LDPE, behandeld bjj X °C • 

. 

\ 

\ 

io 30 40 

· Grafiek I. 3 

Meltindex van LDPE 
vs. oxidatietjjd 

oxidatietijd (min.) 
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In de lj_teratuur treft men meestal juist het om

gekeerde verschijnsel aan: de viscositeit neemt af bij toe-· 

nemende oxidatie. (b.v. 9) 

Onderst<::.ande grafiek is ontleend aan een publi
katie van Chakraborty en Scott (11). Deze grafiek geeft 
de verandering van de MI van LDPE weer als functie van de 
oxidatietijd tijdens een thermische behandeling in een meng
apparaat bij 150°C. Curve 1 toont de MI-verandering, indien 

MI 

processing time 

er voldoende zuurstof aanwezig is. 
Behandeling in de aanwezigheid van 
een beperkte hoeveelheid zuurstof 
laat een ander verloop zien.(Curve 2) 
De MI neemt af, vanaf het begin 
van de oxidatie. Dit suggereert 
een verknopingsreactie. Ook de 
molecuulgewichtsverdeling ver
schuift naar hogere waardes ge
durende de oxidatie(11). Curve 3 
toont dezelfde behandeling in een 
argon-atmosfeer. 

De resultaten van Chakraborty en Scott komen over-
een met de eigen experimenten. De oxidatie op de wals ge
schiedt in de aanwezigheid van een beperkte hoeveelheid 
zuurstof. De vorming van gekleurde polytheenoppervl,akken 
toont eveneens aan, dat de oxidatie door diffusielimite
ring gekenmerkt wordt (3,7). 

1.3.3 Spanningsrelaxatiemetingen. 

In grafiek 1.4 is de afname van de spanning als 
functie van de tijd weergegeven voor LDPE, dat 5, 20 en 
40 minuten bij 200°C op de wals behandeld is. 

De begin- en eindspanning liggen lager bij meer 
geoxideerd LDPE, maar het relaxatiemechanisme is hetzelf
de. Door de oxidatie worden polaire groepen en vertakkingen 
geïntroduceerd in de polytheenmatrix. Deze polaire groe-



(j 

90 kg/cm2 

85 

l 

50 

45 

2 4 

-16-

Grafiek I.4 : 

Spanningsrelaxatie in geoxideerd LDPE 

-.... _ 
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pen storen de k:c-istallisatie van LDPE tijdens de afkoel
fase. In de vaste fase zorgen de gevormde kristallen voor 
de stevigheid. Hoe meer polaire groepen, des te geringer 
worden de kristallisatiegraad en de stevigheid. De ver
schillen zijn echter klein. Inderdaad neemt de E-modulus 

bij langere walstijden wat af evenals de_yieldspanning (3). 

I.4 Discussie. 

Met het ontstaan van polaire groepen, de zuurstof
limitering en de viscositeitsverhoging in geoxideerd LDPE 
als gegeven, wordt nu in grote lijnen het reactiemechanis
me opgesteld en wordt getracht de optredende verschijnselen 
te verklaren. 

Bij de oxidatie van polytheen zijn twee wedijverende 
reacties aanwezig. Er kan zowel ketenbreuk als verknoping 
optreden. Bij zuivere thermische degradatie wedijveren keten
breuk en moleculaire verknoping met elkaar, waarbij laatst
genoemde de overhand heeft bij temperaturen beneden 315°0(12). 
Toevoeging van zuurstof versnelt de ketenbreukreacties. In 
het mechanisme voor de therma-oxidatieve degradatie van LDPT!.l 
wordt door de toevoeging van zuurstof de radicaalconcentra
tie aanzienlijk verhoogt.(kettingreacties) Aangezien er spra
ke is van diffusielimitering onder onze experimentele omstan
digheden is het onwaarschijnlijk, dat alle alkylradicalen met 
zuurstof reageren. Het zuiver thermisch degradatiemechanisme 
zal ook een rol blijven spelen. Verknoping kan dan optreden 
door recombinatie van alkylradicalen. Transferreacties kunnen 
ook plaatsvinden. 

Beknopt reactiemechanisme 

De aanwezige zuurstof reageert direct met de bij de 
initiatie ontstane alkylradicalen : 



R-y- R' + 02 
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0-0· 
I 

-~> R-C-R' 
I 
R" 

Hydraperoxide vornling is de volgende stap: 

0-0· H OOH 
I I I • R-C-R' + ~'-C-fb > R-C- R' + ft-C-Rc; 
I a, I. I 
R" R" a R" R" a 

Dit hydraperoxide reageert vervolgens verder via: 

OOH 0• 
I I 

R-C-R' --+> R-C-R' + •OH 
I I 
R" R" 

9• ?t 
R-C-R' _..,. .. R-C-R" + 

I 
R" 

of: 

0• OH 
I I 

R-~-R' + R
0

H _...,.. .. R-y-R' + R
0
• 

R'' R'' 

Dit schema kan verder uitgebreid worden met volg
reacties tot de vorming van aldehyden, carboxyl, vinyl-, 
en vinylene-groepen. 

Is er niet voldoende zuurstof aanwezig, dan kun
nen de bjj de :Lni tiatie gevormde alkylgroepen recombineren 
en tot langere ketens leiden: 

R-CH • 
2 

+ •CH ~R' 
2 
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I.5 Conclusie. 

De oxidatie van LDPE geschiedt in de aanwezigheid 
van een beperkte hoeveelheid zuurstof onder de experimen
tele walscondities. Er treedt diffusielimitering op. Deze 
diffusielimitering zorgt er voor, dat vertakkingen door 
het thermisch degradatiemechanisme ontstaan. 

De introductie van polaire groepen, evenals de 
vermelde vertakkingen, verminderen enerzijds de kristalli
niteit en daardoor de stevigheid van de LDPE-matrix in de 
vaste fase en a~derzijds veroorzaken ze een afname van de 
Meltindex in de vloeibare fase. 

In feite heeft dus het door oxidatie gemodificeer
de LDPE minder goede eigenschappen verkregen in vergelij
king met het uitgangsmateriaal. Dat de oxidatie van LDPE 
toch voordelen biedt, zal blijken uit hoofdstuk II. 



Hoofdstuk II 
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De modificatie van LDPE-Krijt mengsels 
door oxidatie. 

II.1 Inleiding. 

De oxidatie op de wals van LDPE-Krijt mengsels leidt 
tot een zekere verhoging van de E-modulus en de zwichtspan
ning, afhankelijk van het aanwezige percentage Krijt (3). Is 
deze verhoging te verklaren aan de hand van een verknopinga
reactie in de LDPE-matrix, zoals die bij de oxidatie van LDPE 
zonder Krijt optreedt ? Of is de introductie van polaire groe
pen hier verantwoordelijk voor ? Hoe veranderen de andere ei
genschappen van de LDPE-Krijt mengsels door deze oxidatie ? 

In dit hoofdstuk wordt getracht een antwoord op de
ze vragen te geYen aan de hand van de bepaling van Izod
slagwaardes en reologische experimenten. Verder wordt- on
derzocht, wat dE:; optimale condities voor de walsbehandeling 
zijn. De resulta~en uit hoofdstuk I worden gebruikt als aan
vullende informatie. 

II. 2 Experimentele werkffijze. 

:Materialen. 

Millicarb (Omya,Frankrijk) 

Specificaties: 
% Caco3 
gem. diameter 
dichtheid 
vochtgehalte 

Zie hoofdstuk I 

99,75 
3f1 m 
2,7 kg/dm3 

0,2 % 

Oxidatieve behandeling. 
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LDPE-Krijt mengsels van verschillende samenstelling 
worden op de wals geoxideerd. 

Walscondities: 

walstemperatuur 
walstijd 

variabel 200-240°C 
15 min. 

snelheid voorste walsrol 
snelheid achterste walsrol 

20 r.p.m. 
10 r.p.m. 

Izod-slagwaardebepaling 

Condi tiE~S: 

proefstaafafmetingen: 
straal van de kerf 
temperatuur 

3,2mm x t2,7mm x 63,5mm 
0,01 inch 
-40°C en -20°C 

perscondities voor de fabricage van de proefstaven: 

perstemperatuur 160°C 
perscycl·~s 7 min. 0 ton 

5 min. 1" ton 

5 min. 5 ton 
afkoelen bij 50 ton 

Hogedruk-smeltviscosimetrie 

Van de 90 gew.% LDPE/ 10 gew.% Krijt mengsels, welke 
bij verschillende temperaturen een oxidatieve behandeling 
verkregen hebben, kan de MI niet bepaald worden, aangezien 
deze mengsels te visceus zijn. Om toch een indruk te krijgen 
van het stromingsgedrag worden de mengsels relatief ten op
zichte van elkaar vergeleken met behulp van een hogedruk
smeltviscosimeter. ( Wiedman K.G. type 1-1.01 ) 

Condities: 

cylindertemperatuur 
zuigerdruk 
L/D verhouding capillair 

215°C 
·variabel 
30/0,5 
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II.3 Resultaten. 

II.3.1 Izod-bepaling. 

In de tabellen II.1 en II.2 en de grafieken II.1 
en II.2 worden de Izod_40o0 en Izod_20o0 -slagwaardes van 
verschillende LDPE-Krjjt mengsels weergegeven. 

II.3.2 Hogedruk-smeltviscosimetrie. 

In grafiek II.3 is een maat voor de Meltindex ( 
in arbitraire eenheden ) uitgezet tegen de zuigerdruk voor 
90/10 LDPE-Krjjt mengsels, welke bjj verschillende tempera
turen oxidatief behandeld zjjn. De numerieke waardes zjjn in 
Tabel II.3 opgenomen. 

II.4 Discussie. 

Uit de :zod-slagwaardes voor LDPE-Krjjt mengsels 
zjjn een tweetal conclusies te trekken; 

1. De afnamE~ van de Izod voor een bepaald mengsel als 
functie van de oxidatietemperatuur wordt kleiner, 
naarmate er een groter percentage Krjjt aanwezig is. 

2. Bjj elke samenstelling verkrjjgt men de grootste slag
waarde door het materiaal bjj de laagste temperatuur 
te behandelen i.c. 200°c. 
Oxidatie van Krjjt-LDPE mengsels is dus nadelig voor 
hun slagwaardes. 

Oxidatie van de LDPE-Krjjt mengsels resulteert in 
een hogere E-modulus en yieldspanning, de Izod-slagwaar
de daalt echter. Optimalisatie naar mechanische eigen
schappen moet dus uitwjjzen, welke behandelingsmethode 
onder welke condities nu het gunstigste totaalbeeld geeft. 
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gew.% oxidatie- Izod 0,01 
-40°0 

gew.% oxidatie- Izod o,o1 
-40°0 LDPE temperatuur LDPE temperatuur 

100 200 7,8 50 200 

210 6,7 210 
220 5,5 220 
2'30 5,5 230 

240 4,9 240 

70 200 5,0 33,3 200 
2:10 4,2 210 
220 3,6 220 

230 3,6 230 
240 3,0 240 

Tabel II.1 : Izod 0,01 van LDPE-Krijt mengsels voor 
-40°0 

4,9 
3,8 
3,2 
2,9 
2,3 

2,5 
2,4 
2,4 
1,8 
2,0 

verschillende oxidatietemperatuur en samenstelling 

OP1 6 
Izod -40 oe 
kg.cm/cm2 

4 

2 

' • '.....,!! 
..... .......... 

200 220 240 
oxidatietemperatuur °C 

Grafiek II.1 

e 100% LDPE 
X 70% LDPE 
o 50% LDPE 
'Z 33,3%LDPE 
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gew.% oxidatie- Izod 0,01 gew.% oxidatie- Izod 0,01 
LDPE temperatuur -20°0 LDPE temperatuur -20°0 

70 200 8,4 33,3 200 3,0 
210 7,3 210 3,0 
220 5,5 220 3,0 
230 5,4 230 2,0 
240 4,2 240 2,5 

50 200 4,9 100% LDPE breekt niet bij 
210 4,0 deze temperatuur. 
220 4,1 
230 4' 1 
240 2,9 

Tabel II.2 Izod 0,01 van LDPE-Krjjt mengsels voor 
-20°0 

verJ3chillende oxidatietemperatuur e-n samenstelling 
• 

Grafiek II.2 
.. x 70% LDPE 

8· 
~ 0 50% LDPE 

\ 

\x z 33,3% LDPE 
. \ .. 

' ' 
' 6· ' 0101 ' ' Izod _20oc x 'x 

' 0.. ' 1-
' 

' ' 
kg.cm/crrf4. 

,, ' ' -0 0 x 
0 

" 
1-

..... 
' ' 

è- - -Z... z ' 0 

--- z 
2· z . 
. .. 

200 • 220 
. 

240 

oxidatieternperatuu r oe 
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210°C 230°C 245°C 

druk 2 ".MI" druk "MI" druk "MI". 
kp/cm kp/cm2 kp/cm2 

5,5 0,03 7,4 0,23 3,3 0,03 
7,5 o, 19 8,0 0,34 6,5 0,23 
9,2 0,29 9,0 0,51 7,7 0,55 

11,5 0,6 10,0 0,73 8, 1 0,6 
13,5 1, 33 11 ,o 1,23 9,7 1, 28 
14,5 2,05 12,3 1 ,88 11,6 2,4 
15,5 2,9 13,5 2,6 

15,2 4,01 

Tabel II.3 "MI" als functie van de zuigerdruk 
voor 90/10 LDPE-Krjjt mengsels bjj 
verschillende oxidatietemperaturen. 

4. 

3 . 

2 

1 

Grafiek II.3 
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In grafiek II.4 en Tabel II.4 is de ~-modulus 
weergegeven als functie van de Izod_40o0 voor LDPE-Krijt 
mengsels, welke bij 200°C, 230°C en 240°C geoxideerd zij~. 

Duidelijk blijkt, dat de optimale verhouding tussen 
E-modulus en Izod gevonden wordt voor mengsels, die bij 
200°C behandeld zijn. Oxidatie is dus nadelig. 

De hogedruk-smeltviscosimetrie voor 90/10 LDPE
Krijt mengsels vertoont het omgekeerde beeld in ~ergelijking 
met de Meltindexmetingen aan LDPE zonder Krijt. Behandeling 
bij een hogere temperatuur levert een hogere "MI" waarde. 
Dit kan twee oorzaken hebben: 

1. Het verknopingsmechanisme speelt geen grote rol in 
vergelijking met de beschreven reactie bij de thermi
sche oxidatie van LDPE zonder Krijt. 

2. Door de hogere oxidatietemperatuur wordt het LDP~ 
minder visceus en kan gemakkelijker rond de Krijt
deeltjes stromen en voor een betere bevochtiging 
zorgen. Het Krijt zal fijner verdeeld worden in de 
LDPE-matrix, waardoor de rheologische eigenschap
pen veranderen. 

Bestudering van de mengsels onder het mikroskoop bevestigt 
inderdaad de onder 2. gegeven verklaring. Ofschoon niet 
weergegeven in Grafiek II.3 valt de "MI" bij 200°C samen 
met de "MI" bij 210°C. De invloed van de behandelingstem
peratuur op het rheologisch gedrag is dus eerst bij hogere 
temperaturen merkbaar. 

II,5 Conclusie 

De E-modulus verhoging van LDPE- Krijt mengsels 
door oxidatie kan niet worden toegeschreven aan een ver
knopingsreactie in de LDPE-matrix. De verklaring moet 
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200°C 230°C 240°C 

gew.% E I:~od_40oC Emod Izod_40oc Emod Izod_40oc mod2 LDPE N/cm N/cm2 N/cm2 

100 30000 7,8 36000 5,5 27000 4,9 
70 55000 5,0 69000 3,6 68000 3,0 
50 69000 4,9 80000 2,9 83000 2,3 
33,3 99000 2,5 124000 1,8 98000 2,0 

Tabel II.4 Overzicht van Emod en bijbehorende Izod_40oc 

voor LDPE-Krjjt mengsels van verschillende 
samenstelling en temperatuurbehandeling. 
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gezocht worden :Ln de introductie van polaire groepen zo
als -C=O en -COOH in de LDPE ketens. De polaire krijtdeel
tjes vertonen een interactie met de polaire groepen in het 
LDP~. Deze groepen zjjn door apolaire ketendelen verbonden 
mAt de nog niet geoxideerde LDPE-matrix. 

De oxidatiebehandeling beïnvloedt echter de Izod
slagwaarde van J~DPE-Krjjt mengsels nadelig. Ofschoon oxida
tie tot een verhoging van de E-modulus leidt, wordt de op
timale E-modulUEl/Izod bjj de laagste oxidatietemperatuur ge
vonden. 

Technologisch gezien is de oxidatie op de wals 
geen aantrekkel\1ke behandelingsmethode. Wanneer door de 
toevoeging van bepaalde additieven hetzelfde effect op de 
mechanische eigenschappen bewerkstelligd kan worden als 
door oxidatie, kan met een mengbewerking op een extruder 
worden volstaan. Over de toevoeging van deze additieven 
handelt hoofdstuk III. 
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Hoofdstuk III: :Binders voor LDP:m-Krjjt mengsels. 

III.1 Inleiding. 

Afgezien van de achteruitgang in de Izod-slag
waarde,veroorzaakt de oxidatie van LDPE-Krijt mengsels 
een verhoging van de E-modulus en de yieldspanning. De 
verklaring hiervoor is de introductie van polaire groe
pen door de oxidatie. Kan deze verhoging van bepaalde 
mechanische eigenschappen in plaats van door oxidatie 
ook niet bereikt worden door het toevoegen van bepaal
de additieven, welke deze polariteit reeds bezitten? 

In de literatuur treft men vooral patenten aan 
op het gebied van de oppervlaktebehandeling van Krjjt 
om de mechanische eigenschappen te verbeteren. Toevoe
gingen tijdens de menging van LDPE met onbehandeld Krjjt 
worden niet gerapporteerd. Wanneer door deze toevoeging
en dezelfde eige~schappen verbeterd zouden kunnen wor
den als door de oppervlaktebehandeling , wordt laatst
genoemde methode overbodig en kan worden volstaan met 
één mengbehandel:Lng. 

In dit hoofdstuk worden een aantal additieven 
onderzocht, welke op grond van hun polaire karakter in 
aanmerking zouden kunnen komen. Van een groot aantal 
mengsels worden de mechanische eigenschappen bepaald. 
Met behulp van enige stereoscan-opnames wordt een ver
klaring gegeven voor het falen van de ene en het suc
cesvol toepassen van de andere groep additieven in LDPE 
Krijt mengsels. 

III.2 Patenten 

Veel onderzoek is reeds verricht naar het coa
ten van Krijt om de mechanische eigenschappen van poly
theen-Krijt mengsels te verbeteren. In het volgend over-
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zicht wordt een opsomming gegeven van de soort coatla
gen op Krijt, welke reeds gepatenteerd zijn: 

- polyolefinen met zuurgroepen 
acetaatgroepen 
hydroxylgroepen 
metaalcarboxylaten(13) 

- verzadigde alifatische en aromatische dicar-
boxylzuren (14) 

- maleïnezuur anhydride (15) 
- acrylzuur (16) 
- Ca-stearaat (17) 
- Stearinezuur, harsen en organische titanaten(18,19) 

Veelal wordt dit gecoate krijt gebruikt samen met peroxi
des, die irreversibele crosslinks aanbrengen in het po
lytheen (20,21). 

Al deze coatlagen hebben als doel , samen met de 
toegepaste hoeveelheid, afmeting en verdeling van het Krijt 
de dispergeerbaarbeid in en de mechanische eigenschappen 
van LDPE-Krijt systemen te vergroten. 

Stearinezuur , Ca-stearaat en een polymeer met 
zowel zure-als netaalcarboxyl-groepen zijn dan ook, naast 
enkele andere SÎJOffen, uitgekozen om als toevoeging te 
dienen voor LDPE-onbehandeld Krijt mengsels. 

III.3 Experimentele werkwtjze 

Materialen 

Naast LDPE en Krtit (Omya Millicarb) is gebruik 
gemaakt van: 

Stearinezuur Merck c18H36o2• 

Stearon Fluka c17H35coc 17H35 
Ca-stearaat C18H3502Ca02C18H35 
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BASF. S-wachs 
derivaten van c27H55 cOOH 
Surlyn AD 8067, DuPont 
Copolymeer van etheen en metha
crylzuur, waarbij een aantal zu
re groepen vervangen is door 
Na- of Zn-zouten. 
Voor verdere informatie: zie(22) 

In plaats van Omya Millicarb is in een aantal 
experimenten ook Omya BSH en Socal U1 gebruikt.Hun spe
cificaties staan ter plaatse vermeld. 

Fabricage van de proefstaven 

Alle LDPB-Krijt-additief samenstellingen worden 
5 minuten bij 200°C gewalst. De walsvellen worden in 
stukken gesneden en vervolgens tot platen geperst. 

Perscodities: opwarmtijd 
perstijd 

2 min. 
5 min. 

- persdruk 25 ton 
- temperatuur 200°C 

De plate!n worden in een koude pers afgekoeld. 
Uit de geperste platen worden proefstaven gezaagd en 
gefreesd met afmetingen volgens ASTM D 638 type 3. 

Bepaling van de·mechanische eigenschappèn 

De ~-modulus, yieldspanning en rek bij breuk 
van de LDPE-Krijt mengsels zijn bepaald met behulp van 
een Instron trekbank type 1195. Voor de bepaling van 
de E-modulus is gebruik gemaakt van een extensometer, 
welke op de proefstaaf wordt geklemd. 
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Condities E-modulus bepaling: 

- inklemlengte extensometer 2,54 cm. 
- papiersnelheid 500 cm/min. 
- treksnelheid 5 mm/min. 

Condities voor cry en r.b.b. bepaling 

- inklemlengte 10 cm. 
- treksnelheid 10 em./min. 
- papiersnelheid 10 em./min. 

Izod-slagwaarde bepaling 

In verband met materiaalgebrek zijn de proef
staven voor de trekproeven na meting opnieuw geperst 
ter vervaardiging van slagproef-monsters. Voor afme
tingen en condities: zie hoofdstuk II. 

III.4 Resultaten. 

De mechanische eigenschappen, waarop de "com
posite blendings" zijn onderzocht, zijn de E-modulus, 
yieldspanning, re~k bij breuk en Izod slagwaardes. In 
Tabel III.1 en de grafieken III.1.a., III.1.b., en 
III.1.c zijn de experimentele resultaten weergegeven 
van de LDPE-Krijt mengsels, waaraan achtereenvolgens 
Stearon, Stearinezuur, Montaanwas, Ca~stearaat en het 
ionomeer Surlyn i.s toegevoegd. 

Om de invloed van het percentage additief op 
de mechanische eigenschappen van LDPE-Krijt mengsels 
te onderzoeken, zijn 'de LDPE-additief percentages ge
variëerd bij een bepaalde hoeveelheid Krijt. Zie Tabel 
III.2 en de grafieken III.2.a., III.2.b., III.2.c. 
en III.2.d. 
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LDPE Krijt E-mod (j r.b.b. 
gew.% gew.% gew.% N/cm2 N/~m2 % 

100 0 25000 840 508 
90 10 28800 900 470 
80 20 34000 950 350 
70 30 38600 990 76 
50 50 69700 1070 23 
33,3 66,7 138000 1170 16 

Stearon 

80 10 10 44700 1090 170 
70 20 10 57700 1180 41 
60 30 10 63600 1220 15 
41,7 50 8,3 101000 1370 6 
25 66,7 8,3 242000 f340 4 

Stearine-
zuur 

80 10 10 40900 970 240 
70 20 10 47000 970 39 
60 30 10 55500 940 28 

41 '7 50 8,3 97400 930 7 

Montaan-
was 

70 20 10 49200 1070 52 
60 30 10 56100 1150 40 
41,7 50 8,3 89000 1340 10 

Ca-stea-
raat 

70 20 10 39900 730 85 

Surlyn 

70 20 10 38800 960 70 

Tabel III ,1 
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Grafiek III.1.a.: 
E-modulus van LDPE-Krijt-additief 
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Grafiek III.1.c.: 
Rek b~ breuk van LDPE-Kr~t
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Kr~t voor verschillende 
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LDPB Stearon Krijt E-mod. (fy r.b.b. 1zod_20oc 
gew.% gew.% gew.% N/cm2 N/cm2 % kg/cm 

80 0 20 34000 950 350 5,7 
78 2 20 40200 990 200 4,4 
76 4 20 49300 1030 90 3,0 
74 6 20 53900 1070 46 2,8 
72 8 20 54700 1130 32 2,0 
70 10 20 57700 1180 41 

Stearine-
zuur 

80 0 20 34000 950 350 5,7 
78 2 20 40200 870 370 7,9 
76 4 20 41'300 940 260 5,5 
74 6 20 42000 960 90 4,7 
72 8 20 45000 990 72 3,4 
70 10 20 47000 970 39 

Montaan-
was 

80 0 20 34000 950 350 5,7 
78 2 20 40900 910 96 ? 2,8 
76 4 20 44100 960 224 3,0 
74 6 20 48000 1010 1'12 3,3 
72 8 20 48900 1020 54 2,5 
70 10 20 49200 1070 52 

Ca-stea-
raat 

80 0 20 34000 950 350 5,7 
78 2 20 37000 810 425 5,0 
76 4 20 39400 790 135 6,5 
74 6 20 37200 780 54 8,2 
72 8 20 39900 730 60 7,3 
70 10 20 39900 730 85 

Tabel 111.2 
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LDP"I5 Millicarb E-mod (fy r.b.b. Izod_20o0 
gew.% gew.%· N/cm2 N/cm2 % kg/cm 

100 0 25000 840 508 
90 10 28800 900 470 
80 20 3'4000 950 350 5,7 
70 30 38600 990 76 
50 50 69700 1070 23 

rBSH 

100 0 25000 840 508 
90 10 38600 870 370 7,3 
80 20 44800 900 230 4,0 
70 30 56000 940 100 3' 1 
50 50 86500 1010 15 2,1 

Socal U1 

100 0 25000 840 508 
90 10 36700 920 235 5,0 
80 20 42800 970 76 3,5 
70 30 50000 1030 22 2, 1 
50 50 73000 1100 4 1, 0 

Tabel III.3 

Los van het onderzoek naar de bindersystemen, is 
de invloed van de soort Krijt op de mechanische eigenschap
pen van LDPE-Krijt mengsels onderzocht. Omya Millicarb 
wordt in deze experimenten dan vervangen door resp. Omya 
BSH en Socal U1. Deze twee krijtsoorten bezitten andere 
eigenschappen in vergelijking met Omya Millicarb: 

Socal Ul: 
- gemiddelde diameter 0,01 rm 
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Omya BSH : 

- % Caco3 
- dichtheid 
- vochtigheid 
- gemiddelde diameter 
- oppervlaktebehandeling 

98,5 % 
2,6 kg/dm3 
o, 1 % 
t, 5 JAm 

Voor de experimentele resultaten zie Tabel III.3 
en de grafieken III.3.a, III.3.b, III.3.c en III.3.d. 

III.5 Discussie 

III.5.1 Invloed van de additieven op de mechanische 
eigenschappen van ~DPE-Krijt mengsels. 

De E-modulus van de LDPE-Kr~t mengsels wordt door 
Stearinezuur, Montaanwas en Stearon aanzienl~k verhoogd. 
Zie grafiek III.1.a. In onderstaande Tabel is voor de ver
schillende percentages Kr~t de ratio E-modulus met addi
tief/ E-modulus zonder additief uitgezet voor elk van de 
additieven. 

Kr~t Stearon Stearine- Montaan- Ca-stea- Surlyn 
gew.% zuur was raat 

10 1, 55 1 '42 
20 1 '70 1, 38 1 ,45 1,17 1, 14 
30 1 '65 1, 44 1, 45 
50 1 '45 1, 40 1, 28 
66,7 1, 75 

E-modulus met additief/ E-modulus zonder additief als 
functie van hE;t gew.% Kr~t. 

Ca-stearaat en Surlyn verhogen slechts in geringe mate 
de st~fheid. 
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Door Stearon en Montaanwas wordt ook de yield
spanning verhoogd, ter~l Stearinezuur nagenoeg geen 
en Ca-stearaat het omgekeerde effect vertoont. (Grafiek 
III.l.b.) 

Het nadeel van de toevoeging van deze laagmole
culaire stoffen is de snelle afname van de rek b~ breuk. 
(Grafiek III.1.:)) Dit is vooral constateerbaar b~ lage 
percentages KrUt. 
Zonder additieven snoert de proefstaaf in en wordt ver
der uitgerekt tot breuk. Met additieven vertoont de 
proefstaaf geen scherpe necking, maar vanuit een punt 
wordt de doorsnede snel kleiner en de proefstaaf breekt. 
(Zie onderstaande tekening) 

/.---' ...-1 
I ' ,/' - ... ' / I "' " _ _.....-"' '"-I/ ,-----

11 ' ..... 2 
I I 

I I 
I I 
I ,, 

I, 
J.' 
l 

Rek 
Kracht-rek diagram voor LDPE-Kr~t mengsels: 

1. zonder additief 
2. met additief. 

De LDPE-ketens kunnen te gemakkel~k langs el
kaar gl~den.Stearinezuur en Ca-stearaat worden dan ook 
als gl~middel gebruikt in b.v. PVC. 

Dezelfde versch~nselen bl~ken ook uit de expe
rimenten, waarin b~ een vaststaand Kr~tpercentage de 
LDPE-additief samenstelling wordt gevariëerd.(Grafieken 
III.2.a, III.2.b, III.2.c, en III.2.d) Uit grafieken 
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III.2.c en III.2.d bl~kt tevens, dat kleine toevoegingen 
van Stearinezuur aan LDPE-Kr~t mengsels zowel de Izod_20o0 
en de rek b~ breuk enigzins verhoogt om b~ grotere toe
voegingen weer af te nemen. 

Op de volgende twee pagina's z~n stereoscan-opna
mes opgenomen van 70/10/20 gew.% LDPE-additief-Kr~t meng
sels. De opname:3 z~n gemaakt van breukvlakken, welke koud 
zijn gebroken. B~ 70/10/20 LDPE-Surlyn-Kr~t z~n duidel~k 
gaten en bolletjes te constateren. Er is fasescheiding. 
Blijkbaar z~n de Surlyndeeltjes te polair om goed in de 
LDPE-matrix te passen. 70/10/20 LDPE-Ca-stearaat-Kr~t 
vertoont dit ook, maar in mindere mate. B~ de drie ove
rige opnames z~n resp. Montaanwas, Stearon en Stearine
zuur zeer f~n verdeeld over het breukoppervlak. Juist 
mengsels met deze additieven geven de geconstateerde 
E-modulus verhoging. 

Wat nu de invloed van de additieven op de inter
actie met de kr~tdeeltjes is, kan uit de opnames niet 
duidel~k worden opgemaakt. Een mogel~ke verklaring zou 
kunnen z~n, dat de additieven een· hydrofobe laag om de 
Kr~tdeeltjes heen leggen en met hun apolaire staarten 
in de LDPE-matrix steken.In de literatuur is b~voorbeeld 
geconstateerd, dat coating van KCl met stearinezuur of 
Stearon de oplosbaarheid van KCl in water met een factor 
200 reduceert(23). 

III.5.2 Surlyn. 

Hoogmoleculaire stoffen z~n in principe geschik
ter als bindersysteem dan laagmoleculaire stoffen, omdat 
deze de rek b~ breuk weinig beïnvloeden. Men zou dus over 
een polymeer moeten beschikken, dat: 

1. compatibel is met LDPE voor voldoende rek b~ breuk 
2. polaire groepen bezit voor de vergroting van de 

E-modulua en yieldspanning. 



70/10/20 LDPE·- -Surlyn- Krij t 

Neg . no . 79 48 

2000x 
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80/20 LDPE·- Krij t 

Neg . no . 79.64 
2000x 

70/10/20 LDPE·- Ca- stearaat- Krijt 

Neg. no . 7999 
2000x 



70/ 10/2J LDPE- Stearon- Krijt 

Neg . no . 7963 
2000x 
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70/10/20 LDPE-Montaanzuur- Krijt 

Neg. no . 7995 
2000x 

70/10/20 LDPE-Stearine zuur-Kr~ t 

Neg. no . 7993 
2000x 
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In eerste instantie spreken deze twee punten 
elkaar tegen. Het aantal polaire groepen mag dus niet te 
groot z~n om de mengbaarbeid met LDPE niet ongunstig te 
beïnvloeden. Een mogel~k polymeer, dat in aanmerking kan 
komen, is Surlyn: 4-8% carboxylgroepen in de polytheen
keten, waarb~ een aantal carboxylgroepen vervangen z~n 
door de Na- of Zn-zouten. 

Surlyn ~eageert met Kr~t. B~ verwarming tot 190°C 
is co2 aangetoond. In het mengsel ontstaan zeer kleine 
co2-bellen. Aan 2. van de definitie is dus voldaan. Surlyn 
is zelfs chemisch gebonden aan Kr~t. Een nauwkeurige be
paling van de mechanische eigenschappen is door de aan
wezigheid van de bellen niet mogel~k. De resultaten in 
Tabel III.1 voor LDPE-Kr~t-Surlyn mengsel moeten dan ook 
met de nodige bedachtzaamheid bekeken worden. 

De stereoscan-opname ~st echter uit, dat er spra
ke is van fasescheiding. Bl~kbaar is het gebuikte Surlyn 
toch te polair. De metaalionen in Surlyn, welke in de 
vorm van clusters b~ elkaar zitten, zullen de disper
geerbaarbeid van het ionomeer in LDPE ook niet bevorde
ren.Verdere experimenten met dit type polymeren met een 
geringer aantal zure groepen moeten uitgevoerd worden 
om de geschiktheid van deze polymeren als bindersysteem 
vast te stellen. 

III. 5. 3 Andere Krijtsoorten 

Om de invloed van het type Kr~t op de mechanische 
eigenschappen van LDPE-Kr~t mengsels te onderzoeken z~n 
naast Omya Millicarb ook Omya BSH en Socal U1 gebruikt. 
Zie Tabel III.3 en de b~behorende grafieken. Millicarb 
en Socal U1 verschillen in diameter en hebben beide geen 
oppervlaktebehandeling gehad. Voor deze twee Kr~tsoorten 
geldt: hoe kleiner de diameter, des te groter de E-modulus 
en yieldspanning en des te kleiner de rek b~ breuk. 
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Dezelfde re·sultaten vindt men ook terug in de literatuur 
( 24). 

Omya BSH neemt door de oppervlaktebehandeling 
een bijzondere plaats in. Voor de invloed van BSH op de 
E-modulus voldoet de algemene regel niet. Vergelijking 
van de mechanis~he eigenschappen van oppervlaktebehan
deld BSH-LDPE m·:mgsels met Millicarb-LDPE-Stearon meng
sels levert het volgende resultaat: 

LDPE-Krjjt mengsels met: 
oppervlakte- binder-
behandeling systeem 

BSH Stearon 

E-modulus lager hoger 
yieldspanning lager hoger 
rek bij breuk hoger lager 

Voor toepassingen, waarbjj de rek bjj breuk niet zo be
langrijk is (papi.er), maar waar wel een grote stijfheid 
en. sterkte vereist is, is het gebruik van Stearon in 
LDPE-Krijt mengsels gunstiger. 
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III.6 Conclusie 

Het toevoegen van bepaalde polaire stoffen 
aan LDPE-Krijt mengsels heeft dezelfde invloed op de 
mechanische eigenschappen als oxidatie van LDPE-Krijt 
mengsels op de wals. Bij gebruik van Stearon, Montaan
was en Stearinezuur als additief wordt de E-modulus 
van LDP~-Krijt mengsels aanzienlijk verhoogd.(40-70%, 
afhankelijk van het Krijtpercentage). Stearon en Mon
taanwas verhogen tevens de yieldspanning. (tot 28%, 
afhankelijk van het Krijtpercentage). 

Door de toevoeging van deze laag-moleculaire 
stoffen wordt de rek bij breuk van de LDPE-Krijt meng
sels sterk gereduceerd. 

Inmenging van Ca-stearaat en Surlyn in de 
LDPE-Krijt mengsels veroorzaakt geen verbetering van 
de mechanische eigenschappen. De verdeling van de 
additieven over de LDPE-matrix is van belang. Stearine
zuur, Stearon en Montaanwas zijn zeer fijn verdeeld aan
wezig in het LDP~, in tegenstelling tot Surlyn en Ca
stearaat. 

Afhankelijk van de e·isen, welke aan de mechani
sche eigenschappen van LDPE-Krijt mengsels worden ge
steld, kan toevoeging van Stearon 

1. de ox:Ldatie van LDPE-Krijt mengsels, en 
2. de oppervlaktebehandeling van Krijt 

overbodig maken. 
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III.7 Suggesties voor verder onderzoek. 

- Dilatometrisch onderzoek aan LDPE-Krijt-additief 
mengsels om nader inzicht te verkrijgen in de inter
actie tussen LDPE en Krijt 

- Bepaling van de glijdingsmodulus van LDPE-Krijt meng
sels met en zonder additief als functie van de tem
peratuur. ( Interactie ?) 

- Rheologische eigenschappen van LDPE-Krijt-additief 
mengsels bepalen. Verwacht wordt, dat deze mengsels 
beter verwerkbaar zijn door de lubrioerende werking 
van de additieven (26). 

- Er moet getracht worden de slagwaarde van de LDPE
Krijt-Stearon mengsels te verbeteren: 
- Dit kan door toevoeging van een vierde component 

b.v. Ca-stearaat (Zie grafiek III.2.c en III.2.d) 
- Lichte crosslinking door peroxiden 
- Ontwikkeling van een polymeer, dat slechts een 

gering aantal zuur- of ketengroepen bevat. B.v. 
1 C=O of COOH eenheid per 300 C-C eenheden. 

- Een mengsel van PP en LDPE met Krijt heeft een ho
gere slagwaarde dan elk afzonderlijk, gemengd met 
Krjjt (25) 

- Verstrekken van LDPE-Krjjt mengsels. Verstrekken le
vert een cellulaire structuur en verbetert de trek
sterkte. (voor papiertoepassingen) (27) 

- Schuimen van Surlyn-Krijt mengsels, gebruik makend 
van het ontstaan van co2. Krijt is dan chemisch ge
bonden aan Surlyn. 
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