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Sam enva tting 

Dit onderzoek behandelt het deformatiegedrag van glasachtige polymeren, waarbij 
gebruik werd gemaakt van polycarbonaat als modelpolymeer. De doelstelling van dit 
onderzoek was het nagaan in hoeverre de temperatuursafhankelijkheid van de 
vloeiversteviging is gerelateerd aan het relaxatiegedrag in de smelt. Tevens is 
onderzocht of het relaxatiegedrag van een polymeer beschreven kan worden met twee 
deelspectra, met name wat betreft de temperatuurs- en spanningsafhankelijkheid. 
Hiertoe werd met behulp van verschillende technieken in het lineaire en niet lineaire 
gebied de temperatuursafhankelijkheid bepaald boven en onder T,. Bij zowel de 
lineaire als de niet lineaire metingen konden mastercurves worden bepaald en was de 
temperatuursafhankelijkheid gelijk. Hieruit blijkt dat de glasovergang thermo- 
rheologisch eenvoudig is. Tevens bleek dat het molgewicht geen invloed had op de 
temperatuursafhankelijkheid. Dit houdt in dat de segmentele beweging ook boven T, 
de temperatuursafhankelijkheid bepaalt. 
Boven en onder Tg werd een verschillende spanningsafhankelijkheid gevonden, wat 
erop duidt dat de glasovergang spannings-rheologisch complex is. 
Er werden homogene trekproeven bij verschillende temperaturen uitgevoerd om de 
temperatuursafhankelijkheid van de vloeiversteviging te bepalen, tevens werd hierbij 
de invloed van het molgewicht nagegaan. Het bleek dat de vloeiversteviging wordt 
beïnvloed door het molgewicht en de temperatuur, maar een 
reksnelheidsafhankelijkheid kon niet worden geconstateerd. Dit betekent dat de 
vloeiversteviging van een glasachtig polymeer kan worden beschreven met een 
temperatuursafhankelijke afschuifmodulus. Bovendien lijkt het erop dat de 
temperatuursafhankelijkheid van de vloeiversteviging is gerelateerd aan het 
relaxatiegedrag in de smelt. 
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1 Introductie 

Bij de vervaardiging van veel industriële en commerciële produkten wordt gebruik 
gemaakt van vormgevingsprocessen waarbij de polymeren in glastoestand grote 
deformaties ondergaan. Voorbeelden hiervan zijn extrusie en dieptrekken. Voor 
optimalisatie van deze processen is inzicht in het materiaalgedrag bij grote 
ci,ef~~m&lc essentiëel. Vandaar dat bij het Centrum voor Polymeren en Composieten 
van de Technische Universiteit Eindhoven al sinds enkele jaren onderzoek wordt 
gedaan naar het deformatiegedrag van glasachtige polymeren. 
Een glasachtig polymeer is in feite een ingevroren smelt. Bij korte tijden erdof lage 
temperaturen en lage spanningen wordt de mechanische respons bepaald door de 
secundaire bindingen. Bij lange tijden edof hoge temperaturen en hoge spanningen 
spelen de secundaire bindingen geen rol meer en wordt de respons bepaald door de 
sterische hindering tussen de covalente ketens, wat resulteert in rubberachtig gedrag. 
Een model wat de overgang van elastisch naar visceus gedrag beschrijft zonder 
gebruik te maken van een vloeicriterium is weergegeven in figuur 1.1. 

i r 

Figuur I .  I : Basismodel voor het materiaalgedrag van polymeren 

Het model in figuur 1.1 is afgeleid van Haward en Thackray [7], die een Kelvin-Voigt 
representatie gebruikten. Het Haward model werd door Boyce [2] gebruikt om een 
3-D model te ontwikkelen, wat weer verder verfijnd werd met betrekking tot de 
rekversteviging door Wu en van der Giessen [ 121 en door Arruda [i]. 
In figuur 1.2 zijn trekkrommen weergegeven zoals ze worden gedefmiëerd door het 
model van Haward. 
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Figuur 1.2: Trekkrommen volgens het model 

De niet lineairiteit van de demper resulteert in een scherpe transitie van glasachtig 
gedrag, met een hoge modulus, naar rubberachtig gedrag. Het retardatiegedrag van het 
basismodel is weergegeven in figuur 1.3. 

Rubber 

Figuur 1.3: Retardatiegedrag volgens het basismodel 

Aangezien de demper spanningsafhankelijk is, is ook de retardatietijd 
spanningsafhankelijk. Dit betekent dat op een logarithmische tijdschaal de 
compliantiecurve van het basismodel horizontaal verschuift. 

Het basismodel is een ruwe benadering voor het werkelijke retardatiegedrag van een 
polymeer. Bij korte tijden is het polymeer glasachtig en wordt de mechanische respons 
bepaald door de glasmodulus, EG. Bij lange tijden verliest het polymeer zijn glasachtig 
karakter en reageert het materiaal als een rubber met een rubbermodulus ER. Er 
kunnen twee belangrijke tekortkomingen van het basismodel worden geconstateerd. 
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Ten eerste is in werkelijkheid de overgang van glasachtig naar rubberachtig gedrag 
niet abrupt, maar geleidelijk. En ten tweede is een thermoplast niet vernet en zal bij 
hoge temperaturen edof lange tijden en hoge spanningen weer vloei optreden. De 
abruptheid van de glasovergang wordt veroorzaakt door het gebruik van één 
relaxatietijd in plaats van een spectrum van relaxatietijden, zoals is aangetoond door 
Klompen [SI. De tweede tekortkoming zou op soortgelijke wijze kunnen worden 
verholpen door de overgang van rubberachtig gedrag naar de smelt (reptatieproces) 
ook te beschrijven met een spectrum van relaxatietijden (figuur 1.4). 

I Reptatieproces I 

Figuur 1’. 4: Gegenemliseerd Maxwell model bestaande uit twee deel spectra 

De veronderstelling dat het totale relaxatietijdenspectrum van een polymeer wordt 
beschreven door twee deelspectra, ieder met zijn eigen temperatuurs- en 
spanningsaniankelijkheid, heeft een aantal gevolgen. 
0 Als de twee deelspectra een verschillende temperatuursaniankelijkheid hebben, dan 

zal de overgang van glas naar rubber thermo-rheologisch complex zijn. Met behulp 
van figuur 1.5 zal dit verduidelijkt worden. 
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T = T,, T, > T, 

Figuur 1.5: Ternperatrruusafiankelijkheid van een theumo-rheologisch complexe 
overgang 

Het totale relaxatietijdenspectrum is opgebouwd uit twee deelspectra, met ieder 
hun eigen temperatuursafhankelijkheid. Als de temperatuur verhoogd wordt 
verschuiven de spectra naar kortere tijden, ieder met een andere factor. Dit heeft tot 
gevolg dat het totale relaxatietijdenspectrum niet in zijn geheel verschuift zoals dat 
in een thermo-rheologisch eenvoudige geval is, maar van vorm verandert. Over het 
algemeen wordt aangenomen dat de overgang van glasachtig gedrag naar 
rubberachtig gedrag thermo-rheologisch eenvoudig is. 
Het beschrijven van de vloeiversteviging met een spanningsgeïnduceerd spectrum 
van relaxatietijden zou aanleiding kunnen geven tot tijdsaniankelijke effekten, 
welke experimenteel niet worden waargenomen [4,6]. 

In dit onderzoek zal worden nagegaan in hoeverre het relaxatiegedrag van een 
polymeer kan worden beschreven met twee deelspectra, vooral met betrekking tot 
thermo-rheologisch en spannings-rheologisch complex gedrag. Ook zal worden 
nagegaan in hoeverre het mechanisch gedrag onder T,, met name de vloeiversteviging, 
is gerelateerd aan de rheologische eigenschappen in de smelt. 
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2 Experimenteel 

TYF Mw [-I D [-I 

Lexan 101R 30500 2-3 
Lexan 121R 23400 2-3 
Makrolon 12200" - 
CD 2000 

2.1 Materialen 

Rek bij breuk 
(50 mm min') 

120 
1 O0 

[%I 

- 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van polycarbonaat, een macroscopisch taai, 
glasachtig polymeer. Aangezien bekend is dat het molgewicht en de 
mû!gewic~~sverue!ii3g gmte hvloed hehben op bet deformatiegedrag in de smelt 
(boven Tg) wordt er gebruik gemaakt van drie verschillende commerciële 
polycarbonaat grades: Lexan 1 O 1R en 12 1R van General Electric Plastics en Makrolon 
CD 2000 van Bayer. In tabel 2.1 zijn enkele gegevens van deze materialen 
weergegeven. Deze verschillende polycarbonaten hebben dezelfde dichtheid: 1.20 
g/cm3. 

Tabel 2.1 : Moleculaire kenmerken van de verschillende soorten polycarbonaat 
* : afgeschat op basis van de nulviscositeit 

2.2 Vewaarding van de proefstukken 

0 Persen 
Voor het persen werd gebruik gemaakt van granulaat. Om degradatie tijdens het 
persen te voorkomen werd het granulaat gedroogd door het voor een periode van 
minstens twaalf uur in een oven te leggen bij een temperatuur van ca 80°C. De 
geperste platen hadden de volgende afinetingen: 2 x 160 x160 mm (d x b x 1). Het 
granulaat werd gedurende vijf minuten in de pers gesmolten bij een temperatuur van 
250"C, waarna stapsgewijs de perskracht werd opgevoerd tot ongeveer 150 kN. Na 
vijf minuten wachten bij deze perskracht werden de platen afgekoeld tot 
kamertemperatuur. 

0 Spuitgieten 
Het spuitgietproces is gebruikt om twee verschillende soorten trekstaven te 
vervaardigen: staven met een rechthoekige doorsnede, vervaardigd volgens DIN-norm 
53455, en staven met een cirkelvormige doorsnede. 
Ook hier werd het granulaat voor verwerking gedroogd om degradatie te Voorkomen. 
Voor de vervaardiging van de ronde proefstaven werden eerst cylindrische staven met 
een diameter van 10 mm en een lengte van 140 mm gespuitgiet. Om bij deze dikte 
rechte staven te verkrijgen werden de staven bij een temperatuur boven de 
glasovergang uit de matrijs gestoten, zodat de staven nog rubberachtig waren. Hierna 
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werden de staven aan een balkje gehangen om ze onder invloed van de zwaartekracht 
recht te laten afkoelen. 
Door de lage smeltviscositeit van de Makrolon CD 2000 werd de smelt-temperatuur 
(290 "C) lager gekozen dan voor Lexan 101R (300°C). De Makrolon CD 2000 staven 
zijn bij de uitstoottemperatuur van Lexan 1 O 1R nog te visceus, rekken uit en krijgen 
daardoor een lichte druppelvorm aan het uiteinde. Na dit proces werden de staven 
afgedraaid tot de dimensies weergegeven in figuur 2.1. 

+I 
i. 1 O0 

> 

Figuur 2.1: Geometrie en afmetingen van de ronde trekstaven 

De Lexan 1 O 1 R staven bleken na het spuitgieten toch krom te zijn, waardoor het 
afdraaien onmogelijk was. Dit werd verholpen door de staven gedurende vijf minuten 
in een mal, zijnde een rechthoekige V-groef, in een oven te leggen bij een temperatuur 
van 190°C. De, door deze behandeling rubberachtig geworden, staven werden lichtjes 
rechtgedrukt in de mal en vervolgens langzaam afgekoeld. 

2.3 Technieken 

De mechanische eigenschappen van de verschillende soorten polycarbonaat werden 
bestudeerd met behulp van een aantal technieken. Dit waren: 

Hiervoor werd gebruik gemaakt van een DMTA MK III van Polymer Laboratories. 
Voor de metingen met de DMTA waren er proefstukken nodig met ongeveer de 
volgende afinetingen: 2 * 5 * 20 m (d * b * i). Deze staafjes konden uit de geperste 
platen worden gezaagd, waarna de ruwe randen werden geschwrd om kerfwerking te 
voorkomen. Met de DMTA zijn metingen verricht in het glasgebied en het 
rubbergebied (50 - 210"C), bij verschillende frequenties (0.1 - 10 Hz). 

dynamisch mechanische thermische analyse in uniaxiale extensie. 
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0 

Hiervoor werd gebruik gemaakt van een RDS II van Rheometrics. Voor metingen met 
de RDS waren schijfvormige proefstukken nodig met een diameter van ongeveer 
25mm, welke uit de geperste platen werden geponst. Met de RDS werden metingen 
verricht boven de glasovergang (190 - 260"C), bij verschillende frequenties (0.5 - 500 
radís). 

dynamisch mechanische analyse in afschuiving 

e Spanningsopbouw bij caanstaaate rrnlaxlale reksnelheid 
Voor deze metingen werd gebruikt gemaakt van een %ark tí~ekba-& tjqx 8 1565 &e 
was uitgerust met een oven. De proefstukken werden door middel van spitgieten 
vervaardigd. De reksnelheden variëerden van 1 O-4 tot 1 O-' s-', terwijl er werd gemeten 
bij temperaturen van 25°C tot 165°C. 

- -  

Spanningsopbouw bij constante afschuifsnelheid 
Hiervoor werd gebruik gemaakt van de RDS. Ook voor deze metingen waren 
schijfvormige proefstukken nodig met een diameter van ongeveer 25 mm, welke uit 
de geperste platen konden worden geponst. De temperaturen voor deze metingen 
varieerden van 190°C tot 230"@, de aíkhuifsnelheden van 0.01 tot 0.5 s-'. 

2.4 Conditionering van de proefstukken 

0 Mechanische spectroscopie 
Voor de metingen die werden verricht met behulp van deze technieken was het 
belangrijk dat de proefstukken vooraf goed gedroogd werden. Dit om het optreden van 
degradatie tijdens de metingen te voorkomen. Tijdens dit onderzoek werden de 
geperste platen bewaard in een oven bij een temperatuur van 80°C. 

a Spanningsopbouw in uniaxiale extensie: mechanische verjonging 
Om homogene trekproeven te kunnen uitvoeren, moest voorkomen worden dat er 
nekvorming en strain softening op kon treden. Uit voorgaand onderzoek [4] is 
gebleken dat men na een bepaalde mechanische conditionering (verjonging) 
homogene trekproeven met polycarbonaat kan verrichten. 
De ronde trekstaven werden op mechanische wijze verjongd. Dit gebeurde door de 
staven in een draaibank te torderen. Allereerst werd op de staven een controlelijn 
getekend. In de draaibank werden de staven 720" getordeerd, daarna teruggedraaid en 
360" de andere andere richting op getordeerd. Vervolgens werd weer teruggedraaid tot 
de controlelijn weer de oorspronkelijke vorm had. Het verjongen gebeurde telkens net 
voor een trekproef. Voor Makrolon CD 2000 was deze behandeling voldoende, bij 
Lexan 101R trad toch nog strain softening op. Dit werd verholpen door de deformatie 
van het materiaal tijdens het verjongen het vergroten. De trekstaven van Lexan 101R 
werden 1080" getordeerd, teruggedraaid en 720" verder getordeerd, teruggedraaid en 
360" verder getordeerd, daarna weer teruggedraaid tot de controlelijn de 
oorspronkelijke vorm had verkregen. Ter controle is nagegaan hoever de trekstaven 
getordeerd kunnen worden voordat er breuk zal optreden. De Makrolon CD 2000 
trekstaaf brak na vier omwentelingen, de Lexan 1 O IR trekstaaf brak na iets meer dan 
vier omwentelingen. 
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3 Resultaten en Discussie 

reksnelheid 

Om het deformatiegedrag van de verschillende polycarbonaat grades te bepalen zijn 
meerdere technieken gebruikt. Een overzicht van de gebruikte technieken en 
materialen wordt in tabel 3.1 en 3.2 weergegeven. De metingen zijn te verdelen in 
lineaire en niet lineaire metingen, waarbij de niet lineairiteit wordt veroorzaakt door 
hoge spanningen. Ook zijn de metingen te verdelen in dynamische en statische 
metingen, bij de dynamische metingen (DMTA en RDS, frequency scans) wordt er 
een sinusvomig signaal in de rek opgelegd. BiJ statische metingen wordt er gewerkt 
met constante reksnelheden. 

DMTA 
RIDS 

Trekbank 

DMTA 

Lexan 101R Makrolon CD 2000 Lexan 121R 
X X 

X X 

X X 

RDS 

Beproeving 

isotherme 
fiequency scan 

0 isotherme 
frequency scan 
e isotherm, 

constante 
reksnelheid 

~ ~ 

Temperatuurs- 
gebied 

50 -210°C 

190 - 260°C 

25 - 165°C 

Tabel 3.1: Overzicht van de gebruikte technieken 

Opmerkingen 

lineair 

lineair 

e lineair 

niet lineair 

Tabel 3.2: Overzicht van de gebruikte materialen 
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3.1 De temperatuursafhankelijkheid rond de glasovergang 

In deze paragraaf zal de temperatuursafhankelijkheid rond Tg worden bepaald om aan 
te tonen of de de glasovergang thermo-rheologisch complex of eenvoudig is. Bij 
thermo-rheologisch eenvoudig gedrag verschuiven de meeste visco-elastische fünkties 
horizontaal langs een logarithmische tij dfrequentie-as zonder van vorm te veranderen. 
In fig 3.1 is tan 6, gemeten bij verschillende frequenties, weergegeven rond de 
glasovergang als ftuiktie van de temperatuur. 

2-50 I 

Temperature ["C] 

Figuur 3.1: Tan Jgemeten rond de glasovergang (O, 33; 1; 3 & 1 O Hz) 

De hoogte van de tan 6 verandert, wat een aanwijzing is voor thermo-rheologisch 
complex gedrag. Om dit te onderzoeken is bij verschillende deformatie modes en 
temperaturen de isotherme respons gemeten. 

3.1.1 Mechanische spectroscopie 

Om de temperatuursafhankelijkheid van de verschillende moleculaire processen in het 
glas gebied te bepalen worden er in het lineaire gebied, dat wil zeggen bij kleine 
deformaties, dynamische metingen gedaan met de DMTA en de RDS. Met de DMTA 
kunnen metingen worden gedaan in het glasgebied en tot in de smelt, met de RDS kan 
dit in het smeltgebied. Beide metingen zijn dynamisch, bij de DMTA wordt de 
proefstukken een trilling in de rek opgelegd en bij de RDS een trilling in de 
afschuiving. In figuur 3.2 zijn de mastercurves weergegeven van de dynamische 
m-odulus. Een mastercurve, bij een referentietemperatuur van 190"C, is geconstrueerd 
door de isotherme metingen in het frequentiegebied van 0.5 tot 500 raas  horizontaal 
aan elkaar te schuiven (zonder verticale verschuiving). De mastercurve van Makrolon 
CD2000 is geconstrueerd uit metingen uit het proefschrift van Douven [3]. In figuur 
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3.3 zijn de mastercurves van de fasehoek te zien, deze zijn op dezelfde wijze 
geconstrueerd. 

107 

1 0 5  

I A 

102 1 I I I I 1 I 

10-5 10-4 1 0 - 3  10-2  10-1 i o 0  io1 io* 1 0 3  104 

Frequency [Hz] 

Figuur 3.2: Mastercurves van de dynamische modulus (Tref = 19OOC) 

10-3 10-2 10-1 100 10' 102 1 0 3  

Frequency [Hz] 

Figuur 3.3 : Mastercurves van de fasehoek (Tref = 190OC) 

Zoals verwacht zijn er duidelijke verschillen te zien in de dynamische modulus. Voor 
Lexan 101R, de polycarbonaat met het hoogste molgewicht, begint het smelttraject bij 
lagere frequenties dan voor Makrolon CD 2000, met het laagste molgewicht. Bij 
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dezelfde frequentie kan CD 2000 dus al vloeibaar zijn terwijl Lexan 1 O 1R nog 
elastisch is. Lexan 121R ligt voor wat betreft het molgewicht tussen de twee andere 
materialen en ook het smelttraject ligt tussen de andere twee. De hoogte van het 
rubberplateau voor de drie grades polycarbonaat is nagenoeg hetzelfde en 
onaaiankelijk van het molgewicht. Ook bij de mastercurves van de fasehoek is te zien 
dat de overgang van rubber naar smelt voor Lexan 1 O 1R bij de laagste frequenties ligt 
en voor Makrolon CD 2000 bij de hoogste fiequenties. 

?de: de P a s  kaji 21 nizt ûndzr de g!asovergâng gemeten worden, hier werden 
metingen verricht met de DMTA. In figuur 3.4 zijn de mastercurves van de 
dynamische modulus weergegeven, zoals deze zijn bepaald met behulp van de 
DMTA. Een mastercurve, bij een referentietemperatuur van 1 90°C, is geconstrueerd 
door de isotherme metingen bij een vijftal frequenties (0.1, 0.3, 1, 3 en 10 Hz) 
horizontaal aan elkaar te schuiven (zonder verticale verschuiving). 

10-3 10-2 10-1 100  io1 i o 2  103 1 0 4  105 i o 6  1 0 7  1 0 8  109 1010  IO^* 

Frequency [Hz] 

Figuur 3.4: Mastercurves van de dynamische modulus (T,.,f = 190OC) 

De DMTA metingen komen goed overeen met de RDS metingen. De lengte van het 
rubberplateau is weer duidelijk verschillend voor het hoge en het lage molgewicht. 
Het rubbergebied voor Lexan 1 O lR, met het hoogste molgewicht, is het grootst, wat 
met de RDS metingen ook al geconstateerd was. Het blijkt dat bij de gebruikte grades 
de glasovergangstemperatuur nog niet geheel onafhankelijk is van het molgewicht. De 
verschuivingsfactoren zoals deze zijn bepaald bij het construeren van de mastercurves 
zijn weergegeven in figuur 3.5. 
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1 O0 
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Figuur 3.5: Verschuivingsfactoren van de DMTA en de RDS (Tref = 19OOC) 

Te zien is dat de verschuivingsfactoren van de verschillende molgewichten hetzelfde 
zijn. Tevens sluiten de verschuivingsfactoren van de DMTA en de RDS vloeiend op 
elkaar aan. Hieruit volgt dat het molgewicht dus geen invloed heeft op de 
temperatuursaaiankelijkheid van het vloeiproces boven T,. 
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3.1.2 

Er zijn trekproeven met Lexan 1 O 1R uitgevoerd bij constante reksnelheden ( 1 
en 
In figuur 3.6 zijn een aantal trekkrommen bij verschillende temperaturen 
weergegeven. 

Spanningsopbouw bij constante reksnelheid onder T, 

1 O-3 
s-'), bij verschillende temperaturen onder de glasovergang (120 - l5O0C). 

30  r-- 1 1 0 - 3  s-1 

j 

a 201 
t: 
Y 

k 

10 
t2 

n 

140 "C 

145 "C 

Y I l I 

Y. 00 1 . O 1  1 .O2 1 . O 3  1.04 1 .o5 

h 

Figuur 3.6: Trekproeven aan Lexan 1 O 1  R, onder Tg 

Te zien is dat tot 145°C nekvorming optreedt, boven deze temperatuur niet meer. 
Het is bekend dat de reksnelheidsaaiankelijkheid van de vloeispanning wordt 
beschreven met de Eyring vergelij king [9]. 

u 0  
E E,(T)~inh[-] RT 

Hierin is E, (T) een temperatuursaaiankelijke voorfactor, R is de gasconstante en v is 
het activeringsvolume per mol. 
Deze vergelijking kan worden omgeschreven tot: 

Met behulp van deze vergelijking werd een fit gemaakt door de vloeipunten die met 
de trekproeven gevonden zijny zoals is weergegeven in figuur 3.7. Hierbij wed 
gebruik gemaakt van een activeringsvolume van 9.34*10-4 m3 mol-'. 
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Figuur 3.7: Vloeipunten onder Tg 

Zoals is te zien geeft de Eyring vergelijking bij een bepaalde temperatuur een goede 
beschrijving van de vloeispanning. 

Uit de Eyring formule volgt dat met behulp van de voorfactor i;, (T) 
verschuivingsfactoren gedefmiëerd kunnen worden: 

i; i; 

In tabel 3.3 zijn in de tweede kolom de verschuivingsfactoren weergegeven zoals ze 
uit de waarden van i;, (T) ten opzichte van een referentietemperatuur van 120°C zijn 
bepaald. 

Tabel 3.3: Verschuivingsfactoren bepaald met behuk van de vloeispanning 
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In de derde kolom van tabel 3.3 staan de verschuivingsfactoren ten opzichte van een 
referentietemperatuur van 190°C weergegeven. Deze zijn bepaald door de 
verschuivingsfactoren uit de tweede kolom te vermenigvuldigen met de 
verschuivingsfactor van 120°C naar 190°C zoals deze is bepaald met de DMTA (zie 
figuur 3.5) 

3.1.3 Spanningsopbouw bij constante banicsneineid (in trek) bûuveii T, 

Er zijn trekproeven gedaan bij verschillende (bank-) snelheden (0.648, 6.48, 64.8 en 
600 m min-’) en verschillende temperaturen boven de glasovergang (1 50, 155, 160 
en 165°C). In figuur 3.8 zijn de resultaten weergegeven zoals deze zijn verkregen bij 
een banksnelheid van 6.48 mm min-’. 

Figuur 3.8: Trekproeven aan Lexan ]OIR, boven Tg 

Bij de trekkromme van 150°C is bij kleine rekken nog een duidelijk vloeipunt te zien. 
Bij hogere temperaturen is het materiaalgedrag rubberelastisch en is er bij kleine 
rekken geen vloeipunt meer te zien. Tevens is de deformatie homogeen. Bij grotere 
rekken is er een geleidelijke overgang naar visceus gedrag. Uit de plateauwaarde van 
de spanning kan de steady state rekviscositeit worden bepaald, welke is weergegeven 
in figuur 3.9. Hierbij dient de reksnelheid te worden gecorrigeerd voor de grote 
rekken. 
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Figuur 3.9 Rekviscositeit van de trekbommen boven T, 

De rekviscositeit is afhankelijk van de temperatuur en van de reksnelheid. De 
rekviscositeiten bij 155°C en 160°C zijn nog sterk afhankelijk van de reksnelheid, bij 
165°C lijkt de rekviscositeit naar een constante waarde af te buigen (nulviscositeit). 
Door de rekviscositeit uit te zetten tegen de spanning kan de 
temperatuursafhankelijkheid van de rekviscositeit op de volgende manier worden 
beschreven: qe (o,T) = aT qe (o) [SI. Dit betekent dat door verticale verschuiving van 
de isothermen een mastercurve gevormd kan worden. Het blijkt dat deze mastercurve 
van de rekviscositeit kan worden beschreven met een power law. 
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3.1.4 

Met behulp van de RDS zijn door metingen met een constante afschuifsnelheid (0.01 - 
0.5 s") bij verschillende temperaturen (1 90 - 230°C) de (afschuif-) viscositeiten 
bepaald. Deze viscositeiten zijn in figuur 3.1 O afgebeeld. 

Steady state afschuiving boven T, 

i l 

i n B Y 

m 
.1( 
C d I  
p1 103 + 1 9 0 ~  
U 

o 210°C 1 220°C 

C A U 

e 1 - e 

Figuur 3.1 O: Viscositeiten bepaald met de RDS 

Zoals uit de figuur blijkt, zijn deze metingen volledig lineair. De viscositeit is alleen 
nog afhankelijk van de temperatuur en in vergelijking met figuur 3.9 zijn de metingen 
gedaan in het gebied waar de viscositeit constant is (nulviscositeit). De 
temperatuursafhankelijkheid van de viscositeit wordt op dezelfde manier gedefmiëerd 
als in het vorige geval: q(T) = aT 770. De nulviscositeit, gecorrigeerd voor de 
referentietemperatuur, is in goede overeenstemming met de nulviscositeit zoals die 
afgeschat kon worden uit de mastercurve van de rekviscositeit. 
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3.2 Discussie 

De temperatuursafhankelij k is nu voor Lexan 1 O 1 bepaald voor het lineaire en niet 
lineaire gebied, boven en onder Tg. Dit betekent dat een groot gedeelte van het 
relaxatietijdenspectrum nu bekend is. Het is gebleken dat bij alle deformatie modes 
een mastercurve geconstrueerd kon worden. Verder bleek uit de mechanische 
spectroscopie dat het molgewicht geen invloed op de temperatuursaaiankelijkheid 
heeft. In figuur 3.1 1 zijn de verschEivingsfactoren van alle metingen weergegeven. 
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Figuur 3.11: Verschuivingsfactoren van Lexan 1 O1 

Uit de figuur kan geconcludeerd worden dat de verschuivingsfactoren van alle 
metingen over elkaar vallen. Alleen de verschuivingsfactoren van de viscositeiten die 
zijn bepaald met behulp van de trekkrommen boven de glasovergang zijn enigszins 
afwij kend. Dit kan veroorzaakt worden door geometrische niet-lineairiteiten die 
optreden bij grote deformaties. 
Ver boven de glasovergang wordt de temperatuursafhankelijkheid beschreven door de 
Arrhenius vergelijking. De WLF-vergelijking, ontwikkeld door Williams, Lande1 en 
Ferry [ 1 O], is een veel gebruikte verschuivingsfùnktie voor temperaturen rond T, en 
wordt gegeven door: 

Eierin zijn Clo en C2' constanten, gerelateerd aan de referentietemperatuur To. 
In figuur 3.1 1 is een WLF-fit door de verschuivingsfactoren weergegeven. Het feit dat 
bij de verschillende deformatie modes mastercurves kunnen worden geconstrueerd en 

20 



dat de verschuivingsfactoren over elkaar liggen, is een sterke aanwijzing voor thermo- 
rheologisch eenvoudig gedrag. 
De spanningsafhankelijkheid van de viscositeit boven en onder de glasovergang is niet 
dezelfde. Onder T, kan deze worden beschreven met de Eyring vergelijking, boven T, 
met een power law, Dat boven T, met een power law gewerkt kan worden hoeft niet 
noodzakelijkerwijs veroorzaakt te worden door spanningsgeactiveerde vloei. De 
verschillende spanningsafhankelijkheid boven en onder T, wijst erop dat de 
glzsovergang spaAmings-rheologisch complex zou kunnen zijn. 
De conciusie van thermo-rheoiogisch eeiívûüdig gedïag is ;i tegensprzak met de 
meting van tan 6 als functie van de temperatuur in figuur 3.1. Als het gedrag rond T, 
thermo-rheologisch eenvoudig is, dan moet deze meting het gevolg zijn van een 
verandering van tan 6 in de tijd. Dit kan worden veroorzaakt door opwarmeffekten en 
door Qsische veroudering die tijdens de meting optreden. In figuur 3.12 is de tan 6 
uitgezet tegen de tijd, zoals deze is gemeten bij een constante temperatuur van 150°C. 
In deze figuur is duidelijk te zien dat tan 6 inderdaad afhankelijk is van de tijd. De 
meting in figuur 3.1 is dus niet in tegenspraak met thermo-rheologisch gedrag. 
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Figuur 3.12: Tijdsajhankelijkheid van tan 6 
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3.3 Temperatuursafhankelijkheid van de vloeiversteviging bij 
glasachtige polymeren 

Om de temperatuursafhankelijkheid van de vloeiversteviging te onderzoeken werden 
er homogene trekproeven met mechanisch verjongde trekstaven uitgevoerd. De 
trekproeven werden gedaan met een constante banksnelheid (2.5 mm s-') bij 
verschillende temperaturen (25 - 1 OOOC).  De resultaten zijn in figuur 3.13 en figuur 
3.14 weergegeven. 
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Figuur 3.13: Homogene trekproeven uitgevoerd met Lexan 1 OIR 
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Figuur 3.14: Homogene trekproeven uitgevoerd met Malzrolon CD 2000 

Uit deze metingen bleek dat er na het vloeipunt puur elastisch gedrag optreedt. Dit 
gedrag wordt beschreven door de neo-Hookean vergelijking [9]. 

De vloeiversteviging was afhankelijk van de temperatuur en onafhankelijk van de 
reksnelheid bij reksnelheden tot 1 O-* s-l. De breukspanning en de breukrek konden niet 
goed worden bepaald omdat vaak breuk optrad in de klem. Desondanks was duidelijk 
dat Makrolon CD 2000 gemiddeld een lagere breukspanning had bij kleinere rekken. 
De verstevigingsmodulus zoals die werd berekend met behulp van de neo-Hookean 
vergelijking is als funktie van de temperatuur weergegeven in figuur 3.1 5.  
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Figuur 3.15: Verstevigingsmodulus van de trekkmmmen 

De verstevigingsmodulus van de polycarbonaat met het lage molgewicht ligt iets lager 
en buigt ook eerder af. Blijkbaar is de verstevigingsmodulus afhankelijk van het 
molgewicht. Doordat er geen reksnelheidsafhankelijkheid geconstateerd werd kon er 
geen verschuivingsfactor worden gevonden die de temperatuursafhankelijkheid 
bepaald. Een kwalitatieve vergelijking tussen de verstevigingsmodulus en de modulus, 
zoals gemeten is met de DMTA bij een Fequentie van lHz, is weergegeven in figuur 
3.16. Dat deze resultaten van de DMTA metingen en de trekproeven in één figuur 
kunnen worden weergegeven is het gevolg van het feit dat er geen afhankelijkheid van 
de reksnelheid voor de vloeiversteviging geconstateerd kon worden. 
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4. Discussie en Conclusies 

Het relaxatiegedrag zoals is weergegeven in figuur 3.4 wordt in hoofdzaak bepaald 
door twee moleculaire processen, de glasovergang en het reptatieproces. Beneden T, 
is er weinig segmentele beweging en reageert het polymeer als een vaste stof. Bij de 
glasovergang neemt de segmentele beweging sterk toe, maar ketendiffusie is nog niet 
mogelijk vanwege de sterische hindering tussen de covalente ketens. Op de tijdsschaal 
van het experiment gedraagt het polymeer zich dan ais een rubber. Bij nog hogere 
temperaturen maakt het reptatieproces ketendiffusie mogelijk en gedraagt het 
polymeer zich als een smelt. In dit onderzoek is nagegaan wat de invloed is van deze 
moleculaire processen op de temperatuursafhankelijk van de vloeiversteviging van 
een glasachtig polymeer. 
Uit dit onderzoek konden de volgende conclusies worden getrokken: 

0 Het molgewicht van een polymeer heeft geen invloed op de 
temperatuursafhankelijkheid, echter wel op het deformatiegedrag 
(vloeiversteviging). 
De overgang van glas naar rubber is thermo-rheologisch eenvoudig. 

0 De overgang van glas naar rubber lijkt spannings-rheologisch complex. 
0 De vloeiversteviging zoals deze onder T, is bepaald is afhankelijk van de 

temperatuur en het molgewicht, maar onafhankelijk van de reksnelheid. 

Dat de glasovergang thermo-rheologisch eenvoudig is en dat het molgewicht geen 
invloed heeft op de temperatuursafhankelijkheid wij st erop dat segmentele beweging 
ook boven T, de temperatuursafhankelijkheid bepaalt. Blijkbaar wordt voor het 
reptatieproces de temperatuursafhankelijkheid bepaald door segmentele beweging. 

De verschillende vergelijkingen voor de spanningsafhankelijkheid van de viscositeit 
boven en onder T, wijst op spannings-rheologisch complex gedrag. Het blijkt dat het 
reptatiedeel van het spectrum niet of nauwelijks verschuift onder invloed van 
spanning, zeker in vergelijking met de spanningsafhankelijkheid van de glasovergang 
(figuur 3.4 en 3.9). 
Bij isotherme metingen is de vloeiversteviging volledig elastisch en dus onafhankelijk 
van de reksnelheid. Er is echter wel een temperatuursafhankelijkheid voor de 
vloeiversteviging wat in tegenspraak is met het tijdhemperatuur superpositieprincipe 
[ 5 ] .  Eventuele visco-elastische effekten van de vloeiversteviging zouden moeten 
voortkomen uit een de relaxatie van het netwerk. Echter, het reptatieproces heeft een 
zeer lage spanningsactivering, wat inhoudt dat bij een isotherme meting een 
noemenswaardige relaxatie alleen optreedt op een zeer grote tij dsschaal. Aangezien de 
trekproeven op een kleine tijdsschaal (ca. 30 s) plaatsvinden zal er geen relaxatie 
worden waargenomen. Temperatuurseffekten op de vloeiversteviging kunnen wel 
worden waargenomen omdat de temperatuursafhankelij k van het reptatieproces veel 
sterker is. 

Voor de modellering v m  een glasachtig polymeer betekent dit dat het 
verstevigingsgedrag kan worden beschreven met een puur elastische, 
temperatuursafhankelij ke afschuifmodulus: G = G(T). 
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