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Samenvatting 
 

 

Meer dan 10 miljoen ton aan roet en silica nanodeeltjes worden ieder jaar 

geproduceerd, voornamelijk om de mechanische prestaties van polymeren te 

modificeren voor tal van industriële en huishoudelijke toepassingen. Als onderdeel van 
een groot consortium, welk samenwerkt met de band- en auto-industrie,  proberen wij 

geheel nieuwe inzichten te vergaren betreffende de ontwikkeling van samengesteld 

rubber. Dit proefschrift beschrijft het PhD onderzoek betreffende het begrijpen van het 
visco-elastische gedrag van gevulde Nitril-butadieen rubber NBR waarbij gebruikt wordt 

gemaakt van drie verschillende groottes/oppervlaktes bij drie verschillende regimes van 

deformatie; klein, medium en grote deformaties (dat wil zeggen, tot het breekpunt). 

In het eerste hoofdstuk van dit proefschrift laten we zien hoe groot de rubbermarkt is en 

waarom het belangrijk is om het mechanisch gedrag van gevulde rubbers begrijpen. Er is 

een grote inspanning van de samenleving om bij te dragen aan de reductie van CO2 en 

methaan. Over de hele wereld zijn er vele onderzoekscentra gedreven om technologieën 

en applicaties te vinden om de uitstoot van deze gassen met minstens 60 procent te 

verminderen, voor halverwege deze eeuw. Niet alleen de vermindering van deze gassen 

is nodig, maar ook de ontwikkeling van koolstofarme producten is essentieel om de 

klimaatverandering aan te pakken.  

Hoofdstuk 2 beschrijft de eigenschappen van de samenstellingen die we in dit project 
gebruikt hebben, door middel van calorimetrie en ‘kleine hoek Röntgen straling 

verstrooiing’ (Small Angle X-ray Scattering) SAXS uitgevoerd in Grenoble, Frankrijk. De 
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conclusies van dit hoofdstuk zijn van fundamenteel belang voor de conclusies en 

discussies in de hoofdstukken die volgen.  

Bij zeer kleine vervormingen in het lineaire regime, kunnen we de versterking van 

gevulde rubbers meten. In hoofdstuk 3 bestuderen we hoe het herschalen van de 

versterking verandert als een functie van de deeltjesgrootte. Nanoschaal siliciumdioxide 

of roet deeltjes worden voornamelijk gebruikt in samenstelling, echter, de reden voor 

het toevoegen van deze vulstoffen is onduidelijk omdat het klassieke elastische gedrag 

onafhankelijk is van de grootte. Omdat dit effect universeel is, stellen wij een 

herschaling voor van de versterking welk rekening houdt met de microstructuur van de 

verschillende samengestelde materialen.  

Hoofdstuk 4 onderzoekt de spanningsvermindering welke is waargenomen in onze NBR 

samenstellingen bij middelmatige vervormingen tijdens spanningsvariaties met oscillatie 

reologie; de modulus neemt af met toenemende vervorming. Anderzijds, bij het 
analyseren van niet-lineaire elastische respons met een enkele oscillatiecyclus 

(beschreven door Lissajous curves), wordt ook wel gerapporteerd dat rubberen 

samenstellingen spanningsversterking vertonen. We concluderen dat de schijnbare 
spanningsversterking komt door het gebruik van een tangent modulus bij de LAOS 

analyse, maar dat de algehele reologie spanningsvermindering blijft vertonen. Om aan te 

tonen dat deze conclusie robuust is, laten wij een herschaling van de modulus zien die 

de gegevens van alle oscillatie metingen over elkaar heen legt op één enkele master 

curve en dus het juiste spanningsverminderende gedrag aantoont.  

In hoofdstuk 5 zien we dat kleine hoeveelheden silica de rek en breukspanning 

verhogen, maar teveel vulmiddel maakt het materiaal bros en daardoor breekbaar bij 

kleine vervormingen. Verder zien we dat zowel de breukenergie en de elastische 
modulus monotoon toenemen met de volumefractie van de vulstof en het blijkt dat de 

uitwisseling tussen de twee van groot belang is bij het niet-monotone breukgedrag. Om 

deze bevindingen te rationaliseren, onderzoeken we eerst de standaard Griffith theorie 

voor breuken, welk een energie-evenwicht beschrijft tussen de elastische energie 

verkregen bij de ontwikkeling van een breuk en de oppervlakte-energie die verloren gaat 

door het creëren van extra grensvlakoppervlak. Hieruit concluderen wij dat de energie 

barrière voor de spontane creatie van de initiële breuk zo groot is dat thermisch 

aangedreven fluctuaties veel te zwak zijn om een spontane breuk te veroorzaken bij een 

bepaalde spanning. Vervolgens breiden wij de Griffith theorie uit aan de hand van een 
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Eyring-type model dat een stress-geïnduceerde overgang bevat van de energie barrière 

voor scheurvorming. Hierdoor kunnen we de breukspanning van het gevulde rubber 

relateren aan de volume fractie van het vulmateriaal, welk alleen afhankelijk is van de 

breukenergie en de modulus van het materiaal, welke wij afzonderlijk van elkaar kunnen 

meten.  

In hoofdstuk 6 geven we conclusies en richtingen voor toekomstig onderzoek. We 

verkennen wat er specifiek kan worden gedaan om beter inzicht te krijgen in de 

interactie tussen vulstof en polymeer matrices. Daarvoor stellen we voor om additionele 

chemische bestanddelen (koppelingsmiddelen) te gebruiken die een covalente binding 

tussen de vulstof en de matrix kunnen vormen. We verwachten verschillend 

mechanische gedrag bij verschillende vervormingen en we kunnen de interactie van het 

polymeer vulmiddel in meer detail onderzoeken door middel van microscopie en 

spectroscopie. 

 

93 
 


