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Samenvatting

Glazen zijn amorfe vaste stoffen die in zowel natuurlijke als kunstmatige
vormen bestaan. Het is een van de oudste materialen gebruikt door de
mensheid. Glas wordt op grote schaal gebruikt vanwege zijn uitzonderli-
jke mechanische eigenschappen. Wanneer glas wordt verhit tot zeer hoge
temperaturen, wordt het stroperig en stroomt het materiaal gemakke-
lijk. Na afkoeling, wordt het glas hard. Het vermogen van glas om van
vorm te veranderen bij verhitting is van cruciaal belang voor zowel de
toepassingen als de schoonheid van glazen objecten. Wanneer we kijken
naar de prachtige glasramen van kathedralen of de glas kunst uit Murano
(Venetië), begint men zich onmiddellijk af te vragen hoe glas stroomt.
Dit is tevens een belangrijke vraag vanuit een industrieel perspectief; de
industrie gebruikt glas voor diverse toepassingen. Ondanks tientallen
jaren van onderzoek aan glas, is de vraag hoe glas stroomt nog steeds
verre van beantwoord.

Directe observatie van de beweging van de moleculen in een vervormd
glas is moeilijk omdat bestaande experimentele technieken de dynam-
ica van individuele moleculen niet of moeilijk kan volgen. In dit proef-
schrift bestuderen wij ’zachte’ glazen, gevormd door dichte suspensies van
collöıdale PMMA deeltjes; dit zijn model systemen voor harde bollen.
Vergeleken met atomen, hebben de harde bollen collöıdale suspensies
ook een vloeistof en kristallijne fase. Wanneer suspensies worden gepre-
pareerd met hoge volumefracties, vertonen deze de langzame relaxatie
die karakteristiek is voor glazen. Omdat de PMMA deeltjes veel groter
zijn dan atomen, is het makkelijker om de individuele deeltjes direct te
volgen met behulp van de techniek van confocale microscopie. We be-
nutten deze eigenschappen van collöıden om de deformatie van glazen te
onderzoeken door het bestuderen van de microscopische fluctuaties van
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deeltjesposities in een glas dat langzaam wordt gedeformeerd.

In overeenstemming met eerdere resultaten voor moleculaire glazen,
tonen de collöıdale glazen twee verschillende soorten van vervorming:
homogene vervorming bij lage snelheidsgradiënt en een overgang naar
heterogene stroming bij grotere snelheidsgradiënt. De overgang vindt
plaats wanneer de afschuifsnelheid de inverse relaxatietijd van het glas
overschrijdt. De visualisatie van microscopische fluctuaties van de lokale
deformatie en niet-affiene verplaatsing laat zien dat de plastische ver-
vorming optreedt in gelokaliseerde gebieden genoemd afschuiving trans-
formatie zones (STZ). De totale vervorming van het systeem is een col-
lectief resultaat van deze STZs. Bij lage afschuifsnelheid, zijn de STZs
homogeen verdeeld door het vervormde volume. Echter, bij grotere snel-
heidsgradiënt, organiseren de STZs zich in een band: dit leidt tot de
lokalisatie van de stroming. De banden werd onderzocht door het bestud-
eren van verschillende structurele en dynamische orde parameters. Het
blijkt het fundamentele verschil ligt in hun dynamiek. Door het definiëren
van een orde parameter die zowel een ruimte- als een tijafhankelijkheid
heeft, laten we zien dat het ontstaan van de lokalisatie van de stroming
lijkt op een dynamische eerste orde faseovergang.

We hebben tevens onderzoek gedaan naar de ruimtelijke correlatie van
de deformatie en niet-affiene verplaatsing. Onze experimenten tonen aan
dat de vorming van een afschuiving transformatie zone leidt tot een lange
quadrupool wisselwerking in de deformatie. Deze lange-afstands interac-
tie tussen de STZs geeft aanleiding tot een schaalvrije deformatie van het
glas. . Bij lage snelheidsgradiënt zijn de ruimtelijke correlaties isotroop:
de interactie relaxeert op dezelfde manier in alle richtingen. Echter,
bij hogere snelheidsgradiënt, is het verval van de ruimtelijke correlaties
anisotroop, en zij zijn het sterkst in de richting van afschuiving. Dit sug-
gereert dat de symmetrie van ruimtelijke correlaties is gebroken bij hogere
snelheidsgradiënt; dit leidt dan tot de vorming van de gelokaliseerde stro-
ming.

Ten slotte hebben wij onderzoek gedaan naar de heterogene relaxatie
van een collöıdaal glas zonder deformatie. De regio’s waar deeltjes her-
schikken werden gëıdentificeerd met behulp van de meting van de re-
latieve verplaatsingen van de deeltjes. Er blijken dan meer en minder
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’actieve’ regionen te zijn in het glas. De aard en de oorsprong deze regio-
nen hebben volgt uit de bepaling van de lage frequentie modes van het
systeem met behulp van covariantie matrix van verplaatsingen. Onze ex-
perimenten tonen aan dat de zones van de structurele relaxatie sterk zijn
gecorreleerd met de quasi-gelokaliseerde, lage frequentie modi van het
systeem. Dit wijst op de structurele oorsprong van de relaxatie, en laat
zien dat het systeem inderdaad relaxeert langs de zachtste beschikbare
modi.


