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Samenvatting. 

Het blenden van polymeren in een extruder is onder andere vanwege het vis- 
coelastisch gedrag van polymeersmelten een zeer complex proces. De eindmorfo- 
logie wordt bepaald door het dynamische samenspel van opbreken van grote 
druppeis en het coaiesceren van kieinere druppels in een complex niet-isû- 
therm, tig’dsaadelijk stromingsveld. Problemen ontstaan bij het bepalen van 
materiaalparameters. Dit deel van de stage heeft zich dan ook toegespitst op 
het bepalen van de rekviscositeit van een viscoelastische vloeistof uit de geo- 
metrie van opbrekende viscoelastische draden in rust. Opgemerkt moet worden 
dat er in deze stage gewerkt werd met een sterk vereenvoudigd systeem: een 
bekend isotherm stromingsveld en constitutief eenvoudige materialen. 
In een rekstromingsveld worden niet-mengbare druppels geïnjecteerd die indien 
aan de juiste randvoorwaarden worden voldaan, dit wil zeggen het bereiken 
van ket kritische Capillair-getal, vervormen tot  een lange draad die ~ndles in- 
vloed van Rayleigh-verstoringen opbreekt in kleinere druppels. 
De resultaten van de experimenten voldoen voor een groot deel aan de ver- 
wachtingen, in de beschikbare experimentele range zijn TPouton-verhoudingen, 
dit is het quotiënt van de rek- en de afschuifviscositeit, tot orde grootte lo3. 
De beperkende faktor bij het meten is het probleem dat men een extreem lang 
gerekt iets wil visualiseren met behulp van een vierkante monitor. Het gevolg 
is dat men de experimenten slechts kan volgen to t  een bepaalde eindige rek die 
waarschijnlijk nog geen stationaire waarde heeft bereikt. 
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Inleiding en theorie. 
P. Schummer en K.H. Tebel (1982) beschrijven in een artikel een rheometer 
voor het bepalen van rekviscositeit van polymeeroplossingen. Het betreft een 
pulserende jet die in lucht een draad vormt en laat opbreken onder invloed van 
Rayleigh-verstoringen. Uit de geometrie van de opbrekende draad en de zich 
vormende druppels, wordt de rekviscositeit bepaald. In de opposed jets opstel- 
ling zoals die op de Technische Universiteit Eindhoven staat kan een soortge- 
lijke draad worden gevormd, zei het dat de draad niet door lucht maai- d û o ~  eeri 
andere vloeistof wordt omringd. Het basisprincipe vapp beide experimenten is 
gelijk. 
De stroming in de opposed jets opstelling is een zuivere homogene rekstroming 
welke door de achterliggende theorie voor rekviscositeits-bepaling ook wordt 
geëist. Een geïnjecteerde druppel wordt onder invloed van de stroming opgerekt 
tot een lange draad welke opbreekt onder invloed van Rayleigh-verstoringen. 
Het opbreken van viscoelastische draden wordt gekenmerkt door het vormen 
van "halters" zie figuur 1. Dit in tegenstelling tot het opbreken van Newtonse 
draden welke gekarakteriseerd kunnen worden met sinusvsrmige pr~faelen. 
De opbrekende viscoelastische draad word gemodelleerd door zuiver cilindrische 
elementen tussen bollen. De stromingssituatie in de draad die dan ontstaat 
lijkt op een zuivere rekstroming. De grensvlakspanning CT veroorzaakt een 
radiale druk die hoger is in de filamenten dan de druk pt in de druppels. Het 
gevolg is een symmetrische massastroom van de filamenten naar de druppels. 
Door het stellen van evenwicht wat 
staande relatie voor de rekviscositeit 

betreft de druk in de draad wordt onder- 
verkregen, zie figuur 1. 

(Schummer en Tebel, 1982) 

druppel 

filament 

Figuur 1: modellering opbrekende draad 
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De aannames die gemaakt zijn bij het verkrijgen van bovenstaande relatie: 
* konstante druk aan beide uiteinden van het filament 
* konstante grensvlakspanning 
* symmetrische filamenten en evengrote druppels aan de beide uiteinden 
* verwaarlozing van de zwaartekracht 

De kontrole van de eerste aanname is zeer moeilijk daar men vanwege prakti- 
sche problemen geen druk kan meten in de draad. Aan de tweede aanname 
vrnrdt voldaan omdat alle experimenten in een tijdsbestek van minder dan een 
uur zijn uitgevoerd. In deze tijdspanne kan men aannemen dat de grensvlak- 
spanning konstant is. Aan de symmetrie-eis kan men voldoen door de juiste 
experimenten te kiezen om te verwerken tot meetdata. 
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Opstelling 
De experimenten zijn uitgevoerd in het zogenaamde opposed jets apparaat (zie 
figuur 2 en 3). Het apparaat bestaat uit een plexiglas cel van enkele centime- 
ters groot welke uit vier vaste blokken bestaat tussen twee parallelle wanden. 
Vanuit twee tegenovergestelde zijden wordt de continue fase naar binnen 
gepompt door een tandradpomp die door een elektromotor met fasevariabele 
aansturing wordt aangedreven. De continue fase komt in het centrum van de 
cel in botsing en ei= ûntshzt dazï een stag~~atieprl,.  IE het stsgnatiep-mt is 
sprake van een twee dimensionale hyperbolische rekstroming waa~van het 
snelheidsveld wordt gegeven door u = Gx, v = -Gy, w =O, waarin G [s-'] de 
snelheidsgradient is. De snelheidsgradient is evenredig met het debiet en dus 
de ingestelde pompstand PS [-I: G = O.O254*PS. Met behulp van een injectie- 
naald kan een druppel miet een afmetingen in de orde grootte van één millime- 
ter van de disperse fase 

.+ 

Figuur 2: cel opposed jets 
opstelling 

worden geïnjecteerd in het middenvlak tussen de 
parallelle voor- en achterwand. Na de injectie van 
de druppel wordt de injectienaald verwijderd om 
het stromingsveld in de cel niet te verstoren. 
De positie van de druppel in het stagnatiepunt is 
instabiel met betrekking tot  zeer kleine verstorin- 
gen. Als gevolg van een kleine verstoring zal de 
druppel exponentieel naar een van de uitgangen 
gaan en uit beeld verdwijnen. Om de druppel in het 
stagnatiepunt te houden, is er een regelsysteem 
aangebracht dat de positie van de druppel via een 
videokamera terugkoppelt. De videokamera stuurt 
haar signaal naar een beeldbewerker die het mid- 
delpunt van de druppel berekent. De beeldbewerker 
stuurt de coördinaten van het middelpunt naar de 
aangesloten computer die op zijn beurt de gewenste 

regelactie berekend. Het uiteindelijke regelen geschiedt door het aanbrengen 
van debietverschillen tussen de twee uitgangen van de cel waarbij het totale 
debiet konstant wordt gehouden. Het stagnatiepunt verschuift dan over de x-as. 
De regeling werkt op een beeldpixel nauwkeurig en gebeurt alleen langs de x- 

Aan de videokamera is een videorecorder gekoppeld zodat men de experimenten 
op videocassette kan zetten en op een later tijdstip kan verwerken. De vergro- 
ting naar de monitor kan worden ingesteld tussen 17 en 100 maal zodat details 
tot 10 micrometer zichtbaar worden. 

as. 
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Figuur 3: opstelling opposed jets 

Gebruikte materialen 

Voor het uitvoeren van de experimenten is de visoelastische vloeistof CS 
80/20/.01s gebruikt. De (afschuif)-viscositeit van deze vloeistof bedraagt 4.0 
Pa.s, de grensvlakspanning bedraagt 2 8 ~ 1 0 - ~  Nm-' en de vloeistof heeft een 
dichtheid van 1322.4 kgm3 (D.J. Harbrecht, 1992). 
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Resultaten 

In onderstaande figuren staan de resultaten van de uitgevoerde experimenten. 
De gebruikte viscoelastische vloeistof is CS 80/20/0.fs in een continue fase van 
siliconenolie. In de figuren staan de resultaten van zes verschillende experi- 
menten. Uit figuur 4 blijkt dat er niet kan worden gesproken over een konstan- 
te reksnelheid. Dit verklaart het merkwaardige verloop voor relatief hoge 
waarden van de tijd van enkele grafieken uit figuur 5. Dat figuur 5 niet uit 
een iijn bestaat kan worden verklaart uit het feit dat bij viscoelastische vloei- 
stoffen de voorgeschiedenis een belangrijke faktor is in het gedrag van het 
materiaal. Omdat de rekgeschiedenis van de diverse experimenten niet bekend 
is als gevolg van een arbitrair gekozen %=ûl', kan men de gevonden meetwaar- 
den dus niet converteren tot een mastercurve. De orde van grootte van de 
diverse curves welke de diverse experimenten representeren, komen redelijk 
goed overeen met elkaar. 
Indien men andere materialen aan deze experimenten onderwerpt, vindt men 
een soortgelijk verband voor de reksnelheid tegen de tijd. De klassieke bepaling 
van de viscositeit gaat uit van een konstante reksnelheid, vaak afschuifsnel- 
heid. Bij deze experimenten is de reksnelheid helaas niet konstant zodat de 
resultaten moeilijker interpreteerbaar zijn omdat men met een momentane rek- 
viscositeit van doen heeft. Vergelijken met de resultaten van de klassieke 
meetmethode is niet gelukt omdat men slechts over een beperkt tijdsinterval 
kan meten, maximale tijdsduur experiment ligt in de orde grootte van tien 
seconden. Doordat men slechts over een beperkt tijdsinterval kan meten, wordt 
er geen stationaire waarde van de reksnelheid bereikt. 

. . . . . .  . . .  . . . . . .  . . .  
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Figuur 4: reksnelheid als funktie van de tQd 
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Conclusie 
De uitkomsten van dit onderzoek voldoen aan de verwachtingen, de door 
Schummer en Tebel ontwikkelde experimenten voor het bepalen van rekviscosi- 
teit kunnen ook in de opposed jets-opstelling worden uitgevoerd. Bepalen van 
de grootte orde van de rekviscositeit met behulp van de opposed jets-opstelling 
is mogeEjk. 
Qm tot een nauwkeurige bepaling van de grote van de rekviscositeit als funktie 
van de tijd te komen moeten er nog wat praktische problemen -vi~rUeii ûpgd~st. 
* Wanneer men de rekviscositeit over een langer tijdsbestek wil kumen 

beschrijven zal men voor een ander kamera-systeem moeten kiezen zodat 
er verder kan worden uitvergroot dan op het moment het geval is. 
Een equivalente diametervergelijking opstellen voor de beginfase van het 
experiment. Qp dit tijdstip zijn de druppels sterk ellipsvormig en gedu- 
rende het experiment vervormen ze tot bolvormige elementen tussen de 
filamenten. 
Optimaal zou zijn indien de voorgeschiedenis van de in de experimenten 
gevormde draad identiek aan elkaar Z Q U ~ ~ K ~  zijai of op zijn minst redelijk 
goed bekend. 

* 

* 
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