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WANDSLIP VAN VISCEUZE EN 
VISCO-ELASTISCHE VLOEISTOFFEN 

Een tussentijdse rapportage naar aanleiding van een literatuurstudie in het 

kader van het 1.O.P.-project nr.2.4.3.TUE-111. (WFW-rapport nr. 91081) 
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SAMENVATTING 

Dit rapport is geschreven naar aanleiding van een uitgebreide 

literatuurstudie over het slippen van vloeistoffen langs de wanden bij 

interne stromingen. Getracht is om de stand van zaken ZÛ kûri en bûndig 

mogelijk weer te geven zonder tot een droge opsomming van feiten te 

vervallen. Hierbij is steeds het doel van dit literatuuronderzoek in gedachte 

gehouden; modelvorming van wandslip van reagerende vloeist offen. 

Behalve constitutieve modellen voor wandslip, van voornamelijk 

thermoplasten, is er aan modelvorming van interne stromingsproblemen 

waarbij wandslip optreedt sporadisch wat te vinden in de recente literatuur. 

Zeker als het reagerende materialen betreft. In dit rapport wordt dan ook 

de aanzet gegeven tot die modelvorming. Hierbij wordt aandacht besteed 

aan twee wijzen van modelleren: 

- de smeerfilmbenadering (EEM/EDM formulering) 

- 2-D eindige elementen formulering 

Van beide werkwijzen worden enkele representatieve resultaten getoond. 

Deze resultaten zijn vooral bedoeld om de mogelijkheden en de stand van 

zaken te tonen en hebben geen directe relatie met praktische situaties. 

Enkele van de grootste problemen op het gebied van wandslip zijn van 

experimentele aard. Dit betreft zowel het vastleggen van een constitutief 

verband voor wanslip bij een gegeven vlo€iistof/wandmateriaaJ. combinatie 

alsook het verifiëren van de resultaten van numerieke simulaties. Voor het 

meten van constitutieve verbanden voor wandslip wordt een voorstel 

gedaan voor een meetmethode gebaseerd op het werken met een 
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rotatieviscometer. Deze methode moet nog verder worden uitgewerkt en 

getest. Voor verificatie worden twee meetmethoden voorgesteld: 

- visualisatie 

- laser Doppler anemometrie (LDA) 

Slechts van de eerste meihode stam resüliaien ieï Uesehikkiiig e= hiervan 

worden enkele voorbeelden getoond. Van dè tweede methode (LDA) is 

slechts een haalbaarheids experiment uitgevoerd waarbij getest i s  of 

wandslip meetbaar is door een venster en waarvan de resultaten hier niet 

getoond worden. 
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1 INLEIDING 

In het kader van een onderzoek naar de modelvorming van vormgevings- 

processen met reagerende materialen, in het bijzonder het spuitgietproces, is 

een uwrabuuioliuut: uiigcvuciu 1 ~ a a ~  w a l l u ~ y  %au V I U C I ~ ~ U ~ ~ ~ .  UGC ubiIcuI 5 

van deze studie vloeit voort uit de ervaring dat visco-elastische en (hoog-) 

gevulde reagerende materialen dergelijk gedrag kunnen vertonen. 

Bevindingen uit deze studie zijn, samen met voorstellen voor nieuw 

onderzoek en reeds behaalde resultaten, vastgelegd in dit rapport. 

--- l : ~ - - - A - - - - - - A - - - l 2 -  ' -------..-i -__- --.-.-,.ìmi:- -a- zrlr\n;n+r\$rfi- ma+ k n l q ~ m  

Het slippen van een vloeistof langs de wanden van de ruimte waarin 

deze vloeistof stroomt is een weinig gebruikelijke conditie bij modelvorming 

in de vloeistofrnechanica. Meestal wordt verondersteld dat de vloeistof aan 

de wanden plakt. Dit is een van de hoekstenen van de klassieke 

vloeistofdynamica. Uit de literatuur, en uit eigen ervaring, is echter bekend 

dat dit zeker niet altijd geldig is. Bi j  stromen van al dan niet gevulde 

polymere smelten, oplossingen en emulsies zijn er voldoende waargenomen 

fenomenen die aanleiding geven om te veronderstellen dat hierbij slip of een 

soortgelijke conditie op treedt. Ook voor Newtonse vloeistoffen geldt dat 

plakken niet altijd een goede randvoorwaarde is [Durbin '88, Schowalter 

,881. In de literatuur is gesuggereerd dat slip mogelijk een inhert 

verschijnsel is van een vloeistof/vaste stof interface [Ramamurthy, ,861. 

Wanneer een voldoende hone - spanning zou worden aangelegd slipt 

uiteindelijk elke vloeistof. Helaas is het voor laag visceuze vloeistoffen nket 

mogelijk om willekeurig hoge spanningsnivo's te bereiken zonder te worden 

geconfronteerd met allerlei complicerende factoren zoals bijvoorbeeld 

turbulentie. 
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Het voorgaande impliceert dat voorspellingen van procescondities op 

basis van analytische of numerieke simulaties-niet alleen slecht kunnen zijn 

ten gevolge van onzekerheden in de thermo-mechanische eigenschappen van 

de vloeistof, maar ook ten gevolge van ontbrekende kennis ten aanzien van 

de werireiijire randvoorwaarden. Deze kenïìs dierit ie i  besehikkiïìg te komen 

in de vorm van constitutieve modellen die de mechanische interactie tussen 

twee materialen beschrijven. 

De oorzaak van die ontbrekende kennis kan mede gezocht worden in het 

feit dat het meten van slip een bijzonder moeilijk experimenteel probleem 

is. Behalve meer aandacht voor het meten van de werkelijke 

randvoorwaarden en de daarvoor benodigde experimentele technieken, moet 

de oplossing voor dit probleem worden gezocht in numerieke simulaties van, 

verifieerbare en dus relatief eenvoudige experiment en. Deigelijke simulaties 

geven de mogelijkheid om te onderzoeken wat het belang is van variaties in 

materiaalparameters en/of randvoorwaarden en kunnen daarmee een 

sturend element vormen bij de keuze van de uit te  voeren experimenten. 

Bovendien vormen zij vaak de enige weg om uit experimenten 

materiaalparameters te bepalen omdat analytische hulpmiddelen ontbreken. 

Een meer realistische modellering en daarmee, naar verwacht mag 

worden, bet ere voorspellingen en meer begrip van vormgevingsproccessen 

van reagerende materialen liggen daarmee in het verschiet. 

Hoewel deze s t d i e  gericht is op wandslipvan reagerende materialen, is 

toch een groot deel van de aandacht in dit rapport op niet-reagerende 

materialen gericht. De reden is dat over wandslip met betrekking tot 

reagerende materialen nagenoeg geen literatuur bestaat. 
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Verder is het belangrijk om op te merken dat hier geen onderscheid 

wordt gemaakt tussen werkelijke slip en schijnbare slip. Dit laatste treedt 

bijvoorbeeld op wanneer in een polymere smelt of oplossing of in een 

dispersie, ten gevolge van de optredende schuifspanning, respectievelijk 
---..-_ 1 _-__ 1-- -f --A: -------- A, J..,.I*:.." ,:,I. ,,,,,,::Jn,An **i+ dn A-maT7;mm ~awmwituutxi geulsyClgCClUe UCClb JC3 ZdlL: V C I  W 1JUCICil Lu ü UG UUigG V A U 6  

van de vaste wand. Hierdoor ontstaat een laagvisceuze grenslaag van 

oplosmiddel die als smeerfilm fungeert. 

In de hierna volgende hoofdstukken worden overzichten gegeven van de 

volgende zaken: 

De belangrijkste fenomenen die, al dan niet terecht, gerelateerd worden 

aan het optreden van wandslip en de oorzaken die verantwoordelijk 

wordem geacht voor het optreden van wandslip. 

Experimentele methoden voor het karakteriseren van wanslip en het 

meten van wandslip en de gevolgen daarvan aan interne stromingen. 

De verschillende constitutieve modellen voor wandslip 

Het toepassen van deze modellen bij de numerieke simulaties van 

vormgevings- processen met daarbij de eigen modelvorming. 

De gepresenteerde eigen modelvorming op het gebied van wandslip is ten 

behoeve van numerieke simulatie van het spuitgieten van reagerende 

materialen. 
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2 WANDSLIP 

2.1 Inleiding 

Een overzicht wordt gegeven van enkele in de literatuur beschreven 

fenomenen die, d dan niet  terecht, in verband wûrden gehrzdìt met het 

optreden van slip op de interface van een stromende vloeistof en een starre 

wand. De details van wat zich op deze interface afspeelt, en daarmee welke 

randvoorwaarden hier voor een vloeistof gelden, zijn nog steeds niet goed 

bekend. De oorzaak ligt in het feit dat deze interface slecht toegangkelijk is 

voor experimenteel onderzoek. 

Voor Newtonse vloeistoffen is dit gebrek aan kennis op enkele 

uit zonderingen na [Durbin ,881 geen probleem omdat de veronderstelling 

dat de vloeistof aan de wand plakt theoretische resultaten oplevert die in 

uit stekende overeenstemming zijn met experimentele waarnemingen. Voor 

niet-Newtonse vloeistoffen is dit zeker niet altijd het geval. Hiervoor zijn 

de nodige experimentele aanwijzingen voorhanden waarvan hier een aantal 

representatieve voorbeelden volgen. Deze voorbeelden betreffen 

achtereenvolgens: 

Smeltbreuk bij extrusie 

Hoge druk capillair viscometrie 

Snelhei dsmet ingen 

Stïomingsvisnalisat ie 

Dit hoofdstuk wordt besloten met een kort overzicht van de 

verschillende fysische modellen die voor wandslip bekend zijn. 
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2.2 Fenomenen gerelateerd aan wandslip 

Smeltbreuk 

Bij extrusie van lineaire flexibele polymeren (HPDE, LLDPE, PS, PIP) 

wordt, vanaf het moment dat een kritische waarde vuur het de",iet wordt 

overschreden, een verstoring van het oppervlak van het extrudaat 

waargenomen [Kalika '87, Lin '85, Petrie '76, Weill '801. Dit fenomeen, 

opt redend bij extreem lage Reynolds get allen, wordt gewoonlijk smelt breuk 

genoemd (Engels: melt fracture). Hoewel deze term breuk in het polymeer 

suggereert, hoeft bij dit fenomeen helemaal geen sprake te zijn van breuk. 

Als oorzaak worden verschillende, onafhankelijke mechanismen aangewezen 

die, afhankelijk van het beschouwde materiaal, apart of gelijktijdig kunnen 

optreden. In het algemeen wordt bij toenemende a€sckpnifsnelheid de 

verstoring groter en zijn ze niet meer beperkt tot het oppervlak van het 

extrudaat . Deze verstoringen kunnen, bij toenemende afschuifsnelheid, weer 

verdwijnen en eventueel ook weer terugkeren. Er bestaat op dit moment een 

redelijke overeenstemming dat het begin van deze verstoring wordt 

veroorzaakt door slip, wat zich uit in slip-stick gedrag. [Ramamutrhy '88,  

Kalika '87, Lin '85, ,871. Verdere verstoring kan nog plaats vinden ten 

gevolg van stromings-instabiliteiten en materiaalbreuk. Het laatste wil 

zeggen dat de vloeistof bij hoge rek- en afschuifsnelheden zich gaat 

gedragen als een rubber. Van de mogelijke oorzaken voor 

Etrimings-in-tahiliteitpln die in de literat uur worden genoemd kunnen 

traagheids en thermische effecten worden uitgesloten [Petrie & Denm '75, 

Young '881. 
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Hoge druk capillairviscomet rie 

Bij het gebruik van een pijp- of slit-reometer, voor de bepaling van de 

viscositeitsfunctie van niet-Newtonse vloeistoffen, kan het voorkomen dat 

boven een bepaalde kritische afschuifspanning het niet meer mogelijk om 

met de gebruikeiijite werkwijze (Eabiinûm+tseh correctie) masteïcwves vûm 

deze functie op te stellen [Paskhin '78, Uhland '79, Kalika ,871. Door te 

veronderstellen dat boven de kritische spanning slip van de vloeistof langs 

de wanden optreedt is dit probleem te verklaren. Er dient dan een andere 

dan de gebruikelijke werkwijze te  worden gevolgd. Deze staat bekend als de 

Mooney-analyse. In hoofdstuk I11 wordt deze werkwijze nader toegelicht. 

Ze biedt niet alleen de mogelijkheid om de viscositeitsfunctie te meten voor 

slippende vloeistoffen, maar ook de slipsnelheden zelf kunnen hiermee 

worden bepaald. Toepassing vindt tot nu toe alleen plaats bij reologisch 

onderzoek aan thermoplasten [Knappe '86, Ramamurthy '86, Hatzikiriakos 

'911. 

Snelheidsdsmetingen 

De meest directe weg om wandslip te onderzoeken is door snelheids- 

metingen. Voorbeelden van meettechnieken die hiervoor geschikt zijn, en 

ook toegepast, zijn Easer-Doppler [Paskhin ,781 en hete-film 

snelheidsmetingen [Atwood '89, Kraynik ,811. Brown laat met een vrij 

primitieve methode voor snelheidsmeting, het via een door de wand 

gestoken injectienaald mee laten voeren van garen door de stroming, zien 

&it voor IPVC het snelheidsprcfiel sterk kan afvlakken bij verandering van 

de samenstelling van het materiaal. Voor bepaalde samenstellingen wordt 

zelfs een nagenoeg volledige gropstroming, het extreem van een afgevlakt 

snelheids profiel gevonden 
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Stromingsvisualisatie 

Iets minder direct, maar niet minder ondubbelzinnig als het meten van 

de slipsnelheid, is het visualiseren van verplaatsingen door middel van in 

het materiaal aangebrachte kleurverschillen. Deze techniek is voord 
_--- L:LL L:: -,.+ l.,,,,1,+, ,J,$firmn+;n nohiilrra h;; mn~olc?+llJ;oc? 
gebLíi iKiI  UlJ b ~ ï ~ ï ï i i ï i ~ ~ ï i  ï i i ~ i i  ucyclniic u c ~ u ~ l u a i i ~ ~ .  U G M W Y G  U ~ J  ~ i i w u v i u u  u u i v u ,  

waar deze voorwaarde wordt gecreërd, geldt dit ook voor processen zoals 

vloeipersen en compressie persen. In de literatuur zijn voorbeelden waarbij 

op dergelijke wijze slip wordt aangetoond bekend voor PVC [Mennig ,771 en 

voor SMC (Langvezelig versterkte onverzadigde polyesther) [Barone en 

Caulk '85, '861. In het volgende hoofdstuk wordt enige aandacht aan deze 

resultaten besteed. 

Genoemde fenomenen hebben voornamelijk bet rekking op thermo- 

plasten (HDPE, LLDPE, PVC, PS). Ook de beschikbare meettechnieken en 

de resultaten die hiermee behaalt zijn beperken zich nagenoeg tot de 

thermoplasten. Op gebied van wandslip in relatie met thermoharders is 

nagenoeg niets bekend. 

2.3 Wandslip: Oorzaken 

Voor de verklaring van slip worden verschillende oorzaken genoemd: 

1) Grenslaagslip (Boundary layer slip) 

Grenslaagslip kent verschillende oorzaken. Dit fenomeen kan optreden ten 

gevolge van: 

- fase scheiding 

- temperatuur verdeling 

- mengvorm van twee voorgaande fenomenen. 
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Hierbij ontstaat een dunne laag vloeistof aan de wand die een veel lagere 

viscositeit heeft dan de bulk. De grootste gradiënten in de snelheid bevinden 

zich vooral in deze dunne smeerlaag. Typische eigenschappen van boundary 

layer slip zijn: 

& p s ~ & ~ ~ d  kan --*--JA Lnïnrr nnrl A m -7 nv+nrnn opnnrmirlrlnlnn W W l U C E  " G l l l V 1 V ~ U  U.lll. v .  b A U b L L L b  o L L b b I - U L I \ L U b L U U  
- 

(smeermiddelen die werkzaam zijn tussen wand en vloeistof) 

- Er is geen of slechts een zwak verband tussen de viscositeit van de 

vloeistof en het slipgedrag. Dus ook viscositeitsverlagende toevoegingen 

(interne smeermiddelen) hebben geen invloed op het slipgedrag. 

- Het slipgedrag wordt nagenoeg niet beïnvloed door de druk voor niet 

te hoge waarden van de druk (200 bar) 

- Het slipgedrag wordt indirect sterk beïnvloed door de temperatuur. 

De coefficienten uit het constitutieve vergelijking zijn vaak vrij ongevoelig 

voor temperatuursveranderingen, Echter bij een temperat uursverandering 

verandert de viscositeit van de bulkvloeistof in het algemeen sterk en 

daarmee ook de schuifspanning op de wand en dus de slipsnelheid. 

2) Wrijvings-slip. 

Het materiaal laat los van de wand nadat een kritsche schuifspanning is 

overschreden. Deze kritische spanning wordt onder andere bepaald door de 

adhesieve krachten voor de gegeven vloeistof/wandmateriaal combinatie. 

Het glijden van de vloeistof langs de wand lijkt op het glijden van een vaste 

stof langs een wand. Een veel gebruikt sligmodel in dit geval is dan ook 

gebaseerd op Cadoinbse wrijving, een model dat vaak wordt toegepast bij 

vaste stoffen. Bij dit model wordt de kritische waarde voor de afschuif- 

spanning op de wand mede wordt bepaald door de locale druk. Het 

materiaal aspect komt in dit geval tot uiting via een wrijvingscoëfficiënt. 
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3) Een maximum in de vloeicurve. 

De vloeicurve, het verband tussen afschuifspanning en afschuifsnelheid, 

vertoont een locaal maximum. Dit maximum .wordt gevolgd door een locaal 
. .  

__.i_i__i ___^-__^ 2 ,  ^_____^ __^^_ ..A::,& f -:, .c - 1 \ 
IIllIllIIlUIIl W a a I l l a  Ut: LUIVC W C C l  b b l J g b  [ZlC Uh. I). 

'i 3 
Figuur 1 

IO6  I Ga IOIO 1 o4 
Shear Rate x Zero Shear Viscosity 

Theoretische vloeicurves van een drie-component en 

MWD. De bijdragen van de drie afzonderlijke 

componenten zijn ook weergegeven (uit [Lin ,871) 

Dit gedrag heeft tot gevolg dat wanneer dit maximum wordt bereikt de 

afschuifsnelheid bij dezelfde spanning plots een hogere waarde aanneemt. 

Dit wordt ervaren als slip. 

Het is belangrijk om op te merken dat in de praktijk het onderscheid 

tussen deze mogelijke oorzaken niet altijd even duidelijk is. Zonder hier 

echter een uitspraak te doen over de preeiese oorzaak en verklaring van slip 

kan toch een constitutief model worden geponeerd voor de locale 

wandslipsnelheid: 
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-P -P 

vW = F(T~ ,T ,P ,C ,  ....) 

Dit verband moet via experimenten worden geverifieërd en van 

parameterwaarden worden voorzien. Voor thermoplasten en rubbers (PVC, 

PVA, HDPE, PVA, PS, PIP, SBR) staat al de nodige experimentele data 

ter beschikking; voor hooggevulde thermoharders is dit nagenoeg nihil. 

verkrijgen van deze dat is inherent moeilijk vanwege het reactieverloop 

het materiaal. Dit vraagt om nieuwe experimentele meetmethoden. 

Het 

van 
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3 EXPERIMENTEEL: METHODEN EN RESULTATEN 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke methoden gebruikt zijn, of 

geschikt worden geacht, om slip te meten, wat de voor- en nadelen zijn en 

oi  ze ook geschikt zijn vûûï tûeyassing mj thermohm!ers. 

3.1 Visualisatie 

Visualisatie van stroming is een veel gebruikte techniek in de 

experimentele vloeistofmechanica die vooral kwalitatieve uitkomsten geeft. 

Bij het onderzoek naar het strominggedrag van polymeren bestaat een 

bijzondere, weinig gebruikte visualisatie techniek die zeer geschikt lijkt voor 

het aantonen van wandslip. Uitgangspunt bij deze techniek zijn delen van 

het polymeer in vaste toestand. Deze delen hebben een bekende vorm en 

afmetingen en hebben verschillende kleuren. Na bij elkaar gebracht te zijn 

in de ruimte waar de stroming moet plaatsvinden wordt het polymeer 

opgesmolten en kan de stroming worden aangezet. Invriezen van het 

1 
Displacement 

of piston 

Figuur 2 

Before f/owing After frowing 

Principe slipmeting m.lb.v een capillair viscosimeter (uit 

[Mennig '771) 
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gedeformeerde materiaal geeft de mogelijkheid om daarna de deformatie t e  

bestuderen. Dit kan onder andere geschieden door middel van het 

vervaardigen van doorsnedes. Voorbeelden van deze werkwijze worden 

onder andere gegeven in [Vos '90, Mennig '77, Barone & Caulk '85, '861. 

n e  1a l i tC tP  ~ I I I C U " " " "  twnp Y.."" Eptrpffpn "Y*"--.,- ntiidips " ..--- c na.a.r ---- slip. Menniy bestudeerde het 

slipgedrag van PVC'S met behulp van een capillair viscosimeter. Figuur 2 

geeft het principe van zijn werkwijze.In figuur 3 staan enkele 

representatieve result at en van zijn experimenten. 

Figuur 3 Visualisatieresultaten van wandslip van P V C  in een 

capillair viscosimeter (uit [Mennig '771) 

Basone en Caulk gebruikte deze visualisatie techniek ten behoeve van het 

bestuderen van het compressiepersen van langvezelig versterkte 

thermoharders (SMC's). Hierbij blijkt wandslip een belangrijk fenomeen te  

zijn. In figuur 3 wordt het principe van dit proces getoond. 
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Figuur 4 Principe van slipmeting d.m.v. visualisatie bij 

compressiepers en (uit [ B arone y 861) 

Figuur 5 toont een doorsnede van een eindprodukt. Duidelijk is te zien dat 

de grens tussen wit en zwart niet op de oorspronkelijke plaatsen aan onder- 

en bovenstempel is blijven plakken. 

I L 

1 

t -- t 

I 

i 

Figuur 5 Visualisatieresultaten bij compressiepersen (uit [Barone 

,86]) 

Het is experimenteel aangetoond [Schouenberg ,911 dat de werkwijze 

zoals gebruikt door [Vos ,901 voor thermoplasten, pijpstroming tussen twee 

plunjers met gelimiteerde deformaties, ook geschikt is voor thermoharders. 
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Enige voorbeelden van resultaten van experimenten met een epoxy 

compound worden gegeven in figuur 6 en 7. In figuur 6 woordt een situatie 

getoond waarbij de invloed van de reactie gering is. Het deformatiepatroon 

lijkt veel op dat wat wordt gevonden bij thermoplasten [Vos '901. In figuur 
.. #7 ---..IA 1.. --..,,A:,. 

1 uyeeli, ut: IeCLLblt: W C I  223 be1angr;jke rol. Dit nemt tot 3iting in het sterk 

veranderde deformatiepatroon dat laat zien dat stroming vooral in het 

centrum van buis heeft plaatsgevonden. Bovendien treedt slip op zoals in de 

figuur is te  zien. Beschouw daartoe, bijvoorbeeld, de middelste zwarte laag. 

Figuur 6 Visualisatie van gelimiteerde pijpstroming tussen twee 

plunjers van een epoxy compound. Plunjerverplaatsing 

van links naar rechts: 10, 20, 30 en 40 [mm]. 

Werktemperatuur: T, = 110[" C]. Wachttijd voor 

aanzetten stroming: 300 [sec]. 

Dit soort proeven is bijzonder geschikt om modelvorming te  toetsen en 

~ d t  geacht in de toekomst ook geschikt te kunnen worden gemaakt voor 

kwantitatief onderzoek met betrekking tot slip. 
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Figuur 7 Visualisatie van gelimiteerde pijpstroming tussen twee 

plunjers van een epoxy compound. Plunjerverplaatsing : 

20 [mm]. Werktemperatuur van links naar rechts: T, = 

110, 111, 120, 121, 130, 131 ["C]. Wachttijd voor 

aanzetten stroming: 180 [sec]. 

Het dient benadrukt te worden dat, wil een dergelijke aanpak succes 

hebben, van het onderzochte materiaal de kinetiek en reologie in combinatie 

met die kinetiek goed beschreven moeten zijn. Binnen dit project wordt dan 

ook de nodige aandacht aan deze aspecten geschonken [Peters '89, Claessens 

'91, Spoelstra ,91]. 

3.2 Piet&ilm anemometrie 

Een hete-film anemometer bestaat uit een dunne metalen (platina) 

film (ca. 0.1 [mm]) tussen twee kwartslagen die in het vlak van de wand 
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van een stromingskanaal wordt gemonteerd. Het basisprincipe van de 

hete-film anemometer berust op de gevoeligheid van de warmteoverdracht 

met betrekking tot locale stromingsverschijnselen. Deze gevoeligheid 

bepaalt hoeveel van de elektrisch toegevoerde energie kan worden afgevoerd 

door hei koeling van het hìgsstïûmende medium Met hehdp vm e m  

regelkring wordt de temperatuur, d.w.z. de weerstand van de film constant 

gehouden. De door het stromende medium convectief afgevoerde warmte, 

die evenredig is met het temperatuursverschil tussen film en medium, de 

drijvende kracht, verschaft informatie over details van de stroming in de 

directe omgeving van de film. Voor deze overgedragen warmte geldt: 

waarin: 

a : de warmteoverdrachtscoëfficient. 

A : de oppervlakte van de film. 

Tm: de temperatuur van het stromende medium. 

Tw: de temperatuur van de omgeving. 

Uit een dimensieanalyse volgt [Kraynik '81, Braak et a.l.'86, Atwood ,891 

dat de warmteoverdracht wordt gekarakteriseerd door het kengetal van 

Nusselt dat op zich een functie moet zijn van het kengetal van Péclet: 

Nu = f(Pe) (3.2) 

waarin: 
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Us: de slipsnelheid aan de wand. 

L : een karakteristieke lengtemaat van de film. 

Am: de warmtegeleidingscoëfficiënt van het medium. 

q : de gemiddelde warmtestroomdichtheid 

ñieruit völgi dat ei een veïbaïìd b ~ t a t  txssen de sE.psrie!heid Us PI! de 

overgedragen warmte. Dit verband moet worden bepaald door calibratie 

van de film. 

Nadelen van de hete-film snelheidsmeter zijn de breekbaarheid, de 

noodzakelijke maar bijzonder moeilijke calibratie, het onbekend zijn van de 

invloed van visceuze dissipatie en de noodzaak van constante temperaturen 

voor zowel het stromende medium als de omgeving bij een gegeven 

calibratie curve. Vooral het laatste maakt de hetefilm anemometer minder 

geschikt VOOE Bet bestuderen van het slipgedrag van reagerende materialen 

waarbij de temperatuurgeschiedenis van het materiaal in het algemeen 

inhomogeen en transiënt zal zijn. 

*.O 4 
O R u n 1 1  

. o R u n 1 2  

. o R u n 1 3  

1.5- 

5 1.0- 

s .  

0.5 - 

Figuur 8 Slipsnelheid als functie van de wandschuifspanning voor 

slitstroming. (HDPE, T=225' *lo" [Cl) (uit [Atwood '891) 
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Tot slot van deze paragraaf wordt in figuur 8 het resultaat van 

slipmetingen met een hete-film anemometer aan slitstromiung van HDPE 

getoond [Atwood ,891. 

3.3 Laser Doppler äñmûmetiie 

Anemometers gebaseerd op laserlicht kunnen volgens twee principes 

werken. Het voert te ver om uitgebreide beschrijvingen van deze twee 

meetprincipes te geven; daarvoor wordt verwezen naar de literatuur [Braak 

'86, Goldstein ,831. Hier wordt slechts een korte toelichting op het meest 

gebruikte meetprincipe gegeven. 

Deze methode berust op het meten van de frequentie- verschuiving van 

laserlicht dat wordt verstrooid door deeltjes (de "seeding") die worden 

meegevoerd door het stromende medium (Laser Doppler Anemometráe of 

LDA). Deze deeltjes passeren een ruimtelijk gebied dat wordt gevormd door 

twee elkaar snijdende laserstralen dat het meetvolume vormt, zie figuur 9. 

De plaats van het meetvolume kan worden ingesteld waarmee dus de 

snelheidsverdeling in een stroming kan worden gemet en. 

-7s u 

Figuur 9 Principe laser Doppler anemometrie. 
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De minimale afmetingen van zo’n meetvolume, dat bijna altijd een min of 

meer langwerpige vorm heeft, zijn van de orde 0.1x0.1x0.5[mm3]. Wanneer 

een laserstraal ki = (Wi/C)ei, met ui de frequentie, ei een eenheidsvector in 

de richting van de ki en c de lichtsnelheid, wordt verstrooid door een deeltje 

+ + + 

+ dat met een snelheid u “u-weegi(zie figuur 91, dan geldt vo=r de 
-+ 

Dopplerverschuiving Wd van een verstrooide bundel ks: 

Alleen voor zeer hoge snelheden kan deze verschuiving recht st reeks worden 

gemeten. Daarom wordt meestal met een tweede, interfererende bundel 

gewerkt en wordt de zwevingsfrequentie van het verstrooide licht van deze 

twee bundels gemeten (zie fig. S). Deze volgt uit de Dopplerverschuiving : 

en wordt gegeven door: 

+ 
2 ‘ ux’ fd = -j+ sin( BJ2) 

Merk op dat deze frequentieverschuiving rechtevenredig is met de 

snelheidscomponent ux en onafhankelijk is van de richting van waaruit het 

strooïiicht wordt opgevangen. ûp deze methode tesiaan ï a g  eïìige vzïriaiiteìì 

voor wat betreft de plaats v m  de opvangoptiek. 

Bij meting van slipsnelheden van niet doorzichtig materialen is alleen 

de ’backward- scat tering’ optie van belang. Als verstrooiend medium 
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kunnen in dit geval behalve deeltjes aan het oppervlak ook 

oppervlakteruwheden worden gebruikt. B i j  deze manier van meten wordt 

het verstrooide licht door dezelfde optiek opgevangen als waarmee de 

bundels worden uit gezonden. Verkennende metingen hebben aangetoond dat 

dit meetprincipe bruildiaar is voor siipmeiingen. 

Laser anemometrie werkt cont actloos aangezien geen sensoren in het 

stromend medium dienen te  worden aangebracht (of de "seeding" moet als 

sensor worden gezien). Wel vergen de laserbundels en het strooilicht dat in 

het stromingskanaal een of meerdere vensters aanwezig zijn. De 

snelheidsverdeling in een stroming kan alleen gemeten worden wanneer 

sprake is van een doorzichtig medium. Voor niiet-doorzichtige media kan 

alleen de snelheid aan de wand worden gemeten. De methode vergt geen 

calibratie en kent geen drift, de meetsignalen zijn directe, lineaire maten 

voor de snelheidscomponenten (1- 2- of 3-D metingen zijn mogelijk). 

Figuur 9 Gemeten snelheidsprofielen met wandslip van 

Polyisobutyleen (uit [Paskhin ,783) 
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Toepassing van deze techniek bij, doorzichtige, polymeren waarbij ook 

het fenomeen wandslip een rol speelde, is uit de literatuur bekend [Paskhin 

,781. Een ilustratief resultaat uit dit artikel wordt gegeven in figuur 9. 

l-r--- 1--1- -..-:n..:- An,,mri+4m 3.4 nuge U I U  Ldplucur VIJLULLLCLLIG 

In tegenstelling tot lage druk viscosimeters, waarbij de zwaartekracht 

als drijvende kracht functioneert, wordt bij hoge druk viscosimeters een 

zuiger, pomp of iets dergelijks gebruikt om de vloeistof door een kanaal t e  

laten stromen met een gewnst debiet. Het gebruik van hulpmiddelen om een 

vloeistof te  laten stromen vindt zijn oorzaak in de hoge viscositeit van die 

vloeistof. Polymeren smelten zijn daar goede voorbeelden van. Uit de 

gemeten drukval over de lengte van het kanaal volgt de wandschuif- 

spanning, uit het gemeten debiet de schijn-bare afschuifsnelheid aan de 

wand; alleen voor Newtonse vloeistoffen geldt dat de werkelijke 

afschuifsnelheid kan worden bepaald uit het debiet alleen. Voor 

niet-Newtonse vloeistoffen dient de Rabinowitch-correctie t e  worden 

gebruikt om tot de werkelijke afschuifsnelheid op de wand te komen [Meijer 

,911. Deze correctiemethode gaat uit van plakken van de vloeistof aan de 

wand. Voor een beschrijving van andere correcties die moeten worden 

doorgevoerd bij capillair viscometrie, zoals bijvoorbeeld de Bagley-correctie 

en de correctie voor visceuze opwarming, wordt verwezen naar de literatuur 

[Coyller '90, Meijer ,911; ze zijn niet van belang voor het navolgende. 

Na correctie kan uit de meetresultaten een zogenaamde mastercurve 

worden opgesteld die het verband tussen afschraifsspanniaig en 

afschuifsnelheid geeft. Wanneer echter slip optreedt faalt deze procedure. 

De hierna geschetste aangepaste werkwijze, voldoet wel in die situatie 

[Williams '78, Ramamurthy '86, Isayev ,871. 
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Wandslip wordt vaak gekarakteriseerd met behulp van de slip- 

coëfficiënt p. Deze is gedefinieerd als: 

(3.7) 

waarbij rw en vw respectievelijk de afschuifspanning en snelheid op de 

wand zijn. De plakconditie volgt uit /3 + m. In het algemeen kan p nog een 

functie zijn van groot heden zoals druk, schuifspanning, temperatuur, 

conversie, enzovoort. Voor het debiet Q bij stationaire isotherme 

pijp s t r oming geldt : 

R 
Q = J27irvdr 

O 

waarin R de straal van de pijp is. Door partieel integreren en met gebruik 

van (3.7) volgt: 

Voor een stationaire pijpstroming wordt de impulsvergelijking gegeven 

door: 

(3.10) 

en na integratie is direct in te zien dat geldt: 



25 

(3.11) 

Substitutie van (3.11) in (3.9) en enig herschrijven geeft dan: 

r 
W 

Q * =-=--- 4Q 4rw j r 2 d r  
7rR3 RP r i o  

(3.12) 

waarin 9 = dv/dr de afschuifsnelheid is. Voor ,d + CU gaat (3.12) over in de 

gebruikelijke uitdrukking voor de schijnbare afschuifsnelheid op de wand. 

Wanneer het verband $7) niet verandert, dat wil zeggen isotherme 

condities en geen verandering van het materiaal (dus geen reactie), dan is 

de laatste term uit het rechter lid constant. In dat geval geldt dat wanneer 

de experimenteel vastgelegde waarden van Q worden uitgezet tegen 1/R 

dat ,L? volgt uit de helling van de curve bij een gegeven waarde van rw. De 

afschuifspanning rw op de wand wordt gegeven door: 

* 

rw = $ (3.13) 

waarin A p  de drukval over de lengte L is en verondersteld is dat dp/dz over 

de lengte L constant is. Na p op deze wijze te  hebben bepaald volgt uit () de 

slipsnelheid. Bovendien kan na differentiatie van (3.12) de afschuifsnelheid 

jw op de wand worden berekend: 

- ‘w dQ**  3 Q** 
j w - - a f i  W - 4  (3.14) 
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** * 
waarin Q = Q - 4 ~ ~ / R p .  Hiermee kan dus, onder de gestelde 

voorwaarden van stationaire, isotherme stroming en geen reactie, ook het 

reologisch gedrag van het betreffende materiaal worden bepaald. Hierbij 

wordt gezocht naar de viscositeitsfunctie q = rw / ?w. Merk op dat voor ,8 

+ (3.i4j overgaat in de bekende - - : L A - -  IT-:-- --P.,-.* L U  LUI lhhlil5 V W U I  de Rahh%<tsch 

correctie bij pijpstroming zonder wandslip. 

Bovenstaande aanpak is zeker niet direct toepasbaar op stroming van 

reagerende materialen. De reactie maakt dat het probleem niet langer als 

isotherm en zonder meer als stationair kan worden beschouwd; de 

reactiewarmte gaat een rol spelen in de energiehuishouding en de conversie 

zorgt voor in plaats en in tijd verlopende reologische eigenschappen. De 

problemen kunnen worden verduidelijkt met behulp van de dimensieloos 

gemaakte energievergelijking voor pijpstroming: 

m* *m* i a *n* * 
Gz(- + v 7) = , m r  + BrS2 + DaIVR 

at  z a z  r dr a r  
(3.15) 

waarin Ge het Graetzgetal en Br het Brinkmangetal gegeven door: 

q v  o Br = - 
XAT, 

(3.16) 

met v de gemiddelde snelheid, i de lengtg vaïì het meetgebied, a de 

warmtevereff~~agscoëffiaënt , q de viskositeit , A de warmtegeleidings- 

coëfficiënt en AT, = T, - To het verschil tussen de wand- en de 

begintemperauur van het materiaal. DaIV is het vierde Damköhlergetal dat 

O 
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de verhouding geeft tussen door reactie geproduceerde warmte en warmte 

getransporteerd door geleiding en gedefinieerd is als [Meijer '911: 

Hierin is AT = h /c de adiabatische temperatuurstijging ten gevolge van 

de vrijkomende reactiewarmte h , en t een karakteristieke reactietijd die 

gebaseerd is op de kinetiekvergelijking voor de beschrijving van het 

reactieverloop. Een voorbeeld is de de tijd tot geleren bij een gemiddelde 

temperatuur T, = (T, + To)/2. Andere definities voor het Damköhlergetal 

zijn mogelijk [Macosko '891. Wanneer DaiV klein is overheerst de geleiding 

de reactie welke dan weinig effect heeft op de temperatuur. In geval DaIV 

orde een of groter is, heeft de reactie wel degelijk invloed op de 

temperatuur. Een belangrijke parameter hierbij is de straal van de pijp. En 

het is juist deze parameter die gevarieerd moet worden om de slipsnelheid 

te vinden. Dus door een andere straal R te kiezen verandert het thermische 

karakter, dat wil zeggen het verloop van het temperatuurveld in plaats en 

tijd, en daarmee ook het reologische karakter van het probleem. De 

viscositeit is in het algemeen sterk temperatuurafhankelijk. Voor een andere 

straal zal de integraal in het rechterlid van (3.12) dus ook veranderen. 

Experimenten zijn daarom niet meer onderling vergelijkbaar. Voorbeelden 

:an berekeniiigen die de invloed van DaIV op het temperatuurveld en op de 

viscositeit Iaten zien zij o.a te  vinden in [Isayev '$7, Peters ,891. 

r r P  

r r 

Voor een juiste interpretatie en verwerking van de meetresultaten moet 

minimaal het, eventueel niet-st ationaire, temperatuursveld in het 

meetgebied worden uitgerekend. Met behulp van de bekende reologische 
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eigenschappen kan daarna de integraal in (3.12) worden bepaald en dus ook 

de slipsnelheid vs via: 

Deze aanpak is, vanwege het niet-lineaire karakter van de beschrijvende 

differentiaal vergelijkingen, alleen mogelijk - met behulp van numerieke 

benaderingsmethoden. Het is van belang om te benadrukken dat de reologie 

van het bulkmateriaal bekend moet zijn. Hiervoor moeten dus andere 

metingen worden uitgevoerd waarbij gegarandeerd geen slip optreedt. 

Voorbeelden zijn het gebruik van capillair viscosimeters of een 

rotatiereometer met een plaat /plaat geometrie met opgeruwde, geribde of 

gekartelde wanden. 

Het mag duidelijk zijn dat de experimentele karakterisering van 

reagerende materialen met wandslip complex en zeer arbeidsint ensief zal 

zijn. Voor pijpstroming lijken twee experimentele werkwijzen mogelijk met 

hun eigen voor- en nadelen die hier kort worden toegelicht: 

1)s t ationaire pi jpstroming . 

2)Periodieke pijpstroming met nuldebiet. 

ad i) 

Een stationaire pijpstroming kan zich bij reagerende materialen alleen 

instellen wanneer er ook werkelijk slip optreedt. Als er geen slip optreedt 
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zal de pijp op den duur dichtvriezen [Williams '78, Vaganov ,901. Het blijft 

een open vraag of het instellen van een stationaire stroming wel mogelijk is. 

Andere problemen bij deze werkwijze zijn de relatief grote benodigde 

hoeveelheid materiaal en het verzorgen van een continue goed gedefinieerde 
ma~eriá&tïuour. 

ad 2) 

Een veel eenvoudigere werkwijze, ondanks het instationaire karakter, 

lijkt het toepassen van een periodieke pijpstroming. Deze kan worden 

verkregen door een beperkte hoeveelheid materiaal in een cilinder op te 

sluiten tussen twee plunjers die synchroon een periodieke beweging 

uitvoeren. Het meetgedeelte van de pijp moet -voldoende ver van de plunjers 

worden genomen om storende invloeden van de plunjers op de stroming te 

vermijden [Vos '901. De hierboven gegeven modelvorming van het 

experiment blijft nog steeds geldig mits traagheidskrachten in de 

impulsvergelijking verwaarloosbaar blijven, dat wil zeggen dat het 

Reynoldsgetal gedefinieerd als: 

v R  
rl Re = (3.19) 

voldoende klein blijft. Voordelen van deze werkwijze zijn de beperkte 

hoeveelheid materiaal, relatief simpel te modelleren (rot atiesymmetrie, l-D 

warmte probleem), de invloed van de druk kan relatief gemakelijk worden 

onderzocht en toegankelijk voor de geschetste visualisatie techniek. 
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3.5 Rot atieviscosimeters 

Voor het mechanisch karakteriseren van materialen worden veelvuldig 

rotatieviscosimeters gebruikt. Hierbij worden zowel stationaire, 

in-stationaire evenals dynamische stromingen toegepast. Vooral 
.. 

3 ----:--L.. --L.'---- ---- -A--- nq- rrnn- oen n n n a  t a l  a rntnprln 7.rnniAalpn up~?%~I11s~J.1~ ~ C b l l l ~ C U  Z J J U  yLJpdLu"L VaiLV?GaG bell W W E ü -  "PIUS%- I-v v VVIUV VY 

[Meijer ,911. Hierna wordt een werkwijze geschets waarbij dynamische 

metingen (sinusvormig oscillerende stroming) worden gebruikt voor het 

meten van de kritische schuifspanning als functie van temperatuur, 

frequentie en conversie. Bij voldoende traag (in verhouding tot de meettijd) 

reagerende materialen is deze methode ook geschikt voor het vaststellen van 

het constitutieve verband voor het slipgedrag. 

De drie belangrijkste vormen van rotatieviscosimeters zijn Csuette, 

plaat /plaat en plaat /kegel. Alleen plaat /kegel is hier van belang. Een 

Couette-geometrie heeft als nadelen dat het te meten koppel te groot wordt 

bij een toenemende conversie, de benodigde hoeveelheid mat eriaal relatief 

groot is en schoonmaken achteraf slecht mogelijk is. Een plaat/plaat 

geometrie heeft als nadeel dat de spanning tussen wand en stromend 

medium niet overal constant is. Bij een plaat/kegel geometrie geldt dit 

laatste bezwaar (nagenoeg) niet. Bovendien is de benodigde hoeveelheid 

materiaal zeer gering en kan eenvoudig het maximale optredende moment 

worden beperkt omdat verandering van plaat en/of kegeldiamet er 

eenvoudig zijn uit te voeren. 

Wanneer een materiaal aan de wanden (de plaat en de kegel) plakt 

levert een dynamische meting direct de tijdsafhankelijke spanning en lineair 

viscoelastische eigenschappen van het materiaal op. Belangrijk is dat bij een 



31 

gegeven frequentie en amplitude een meting in het algemeem in een vrij 

korte tijd verricht (ordegrootte enkele seconden) wordt. Dit houdt in dat 

voor vele materialen mag worden verondersteld dat gedurende de meting 

het materiaal niet veranderd is ten gevolge van een voortschreidende 

(..hemi sche &s vaE het l..4..,dLmA ucilcucllue mn+ns;sa L l i a E L L a a J  mn de 

kinetiekvergeli jking en kinetiekparameters bekend zijn kan met behulp van 

de gemeten temperatuurgeschiedenis van het materiaal tevens de conversie 

bij een meting worden bepaald. 

Treedt slip op dan is het model dat ten grondslag ligt aan dit 

meetprincipe niet meer geldig. Echter nog steeds kunnen viscoelastische 

eigenschappen worden bepaald die echter, naar verwachting, een trendbreuk 

te zien zullen geven. Deze trendbreuk kan dan worden gebruikt als een 

registratiemiddel van de kritische spanning (de spanning waarbij slip 

optreedt) als functie van temperatuur, frequentie en conversie. Verloopt de 

reactie relatief langzaam dan bestaat in principe de mogelijkheid om het 

constitutieve verband rondom zo’n werkpunt te onderzoeken. Bij deze 

werkwijze is het niet mogelijk om de drukafhankelijkheid van de kritische 

schuifspanning te bestuderen. Wel is het relatief simpel om verschillende 

combinaties wandmateriaal/stromend medium te onderzoeken. 

Het voorgaande zal toegelicht worden met een modelsysteem waarna 

enige resultaten van eerst metingen worden getoond. 

Het model bestaat uit een Maxwell element (1-D vloeistof, met een 

relaxtietijd) dat in serie is geschakeld met een Coulombse wrijving, met een 

constante kritische spanning, en, parallel aan dit wrijvings element, een 

visceuze demper (zie fig. 10) 
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Figuur 10 Een eenvoudig model voor de beschrijving van wandslip. 

De beschrijvende differentiaalvergelijkingen voor dir systeem worden 

gegeven door: 

;vi= 
2 

(3.22) 

h=c bl (3.23) 

A Z = €  b2 (3.24) 

Deze vergelijkingen worden opgelost voor een periodiek signaal waarbij de 

begincondities afhankelijk zijn van de belastingsgeschiedenis. Onderstaande 

figuur tooot een voorbeeld van een lineaire en een aiet-heaire respons 

t .g.v slip, beschreven met bovenstaande model. 
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afschuif- 

snelheid (2), en responses, afschuifsnelheid van het 

monster (3) en de afschuifspanning (4). 

Figuur 12 V e d o ~ p  var, de opslag-, verGesmoddus eai de verlieshoek 

als functie van de rek op basis van het model zoals 

gegeven in figuur 11. De 'knik in de curves geeft het 

moment aan dat voor het eerst slip optreedt 
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Wanneer bij constante parameters de amplitude van de rek 7 wordt 

opgevoerd zal op een bepaald ogenblik slip optreden en zullen de 

viscoelastische eigenschappen een trendbreuk vertonen. Dit is, voor het 

bovenstaande model geïllustreerd in figuur 12. Hierin worden verlieshoek, 

opsiagmoddus e11 v e l l l ~ a ~ u u u l u J  6Guuad. 3 -- ---1:..---.a l.." 

Tenslotte worden nog berekende en gemeten rek- en spanningssignalen 

getoond waarmee een kwalitatief vergelijk gemaakt tussen deze signalen kan 

worden gemaakt (zie fig, 13). Met dit laatste voorbeeld wordt aangegeven 

dat men met eenvoudige modelvorming reeds tot een redelijke beschrijving 

van het slipgedrag kan komen. 

b 

a 

-0.4 - 
4.6 - 
4.8 - 

Figuur 13 Gemeten afschuifsnelheidsnelheid- en spanningssignaal 

bij dyriamische metingen aan een epoxy compound (a> en 

een, kwalitatief, vergelijkbare voorspelling (b). 
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In het voorgaande is getracht een overzicht te geven van meetmethoden 

die in aanmerking komen voor karakterisering van wandslip of voor het 

meten aan interne stromingen waarbij wanslip optreedt. Met sommige van 

die methoden zijn reeds metingen verricht. Deze metingen zijn echter nog 

steeds van Verkeiineïìûe ââïd. 
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4 THEORIE2 METHODEN EN RESULTATEN 

4.1 Inleiding 

Bij de modellering van slip van een vloeistof aan een wand wordt het 

siandpuñi van de cû i ì t i i i ~~msrnecha~ ic~  izgeuomeii. D mrirmee wordt. 

bedoeld dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen bezwijken van de 

hechting tussen wand en vloeistof (cohesie) of bezwijken van de vloeistof 

zelf (adhesie) in de directe omgeving van de wand. Onder de directe 

omgeving van de wand wordt een laag vloeistof verstaan met een dikte Sw 

waarvoor geldt Sw/D << 1, waarbij D een karakteristieke macroscopisch 

lengteschaal van het beschouwde probleem is. Gezocht wordt naar een 

constitutieve vergelijking die, voor een gegeven combinatie van uloeis tof en 

wandmateriaal, het verband geeft tussen slipsnelheid en wandschuif- 

spanning met daarin de druk, temperatuur, conversie enz. enz. als 

parameters. Het in rekening brengen van al deze parameters is nog een 

heiloze zaak, zeker om dat deze verbanden niet gemeten zijn en voorlopig 

ook niet gemeten kunnen worden. Gekozen wordt dan ook voor vergaande 

vereenvoudigingen. 

De keuze om het standpunt van de continuumsmechanica in te nemen 

voor de modellering van het stromingsproces waarbij de slip optreedt, sluit 

niet uit dat bij het zoeken en/of opstellen van de constitutieve vergelijking 

voor de slip een meer structurele aanpak wordt gevolgd. Voorbeelden van 

WE dergelijke aanpak zijn te vinden in de literatuur [Durbin '88, Lau ,861. 

Modelvorming van (reactieve) stroming- met slip is in de literatuur 

slechts sporadisch te vinden [Milano '88, Vaganov ,901 
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Na de keuze voor een slipmodel te hebben gemaakt kan deze worden 

ingepast in een algemeen eindig elementen pakket of in een pakket gebaserd 

op de zogenaamde smeerfilmbenadering, een beschrijving van "creeping 

flows" door dunwandige kanaalvormen. Wandslip leidt in het algemeen tot 

riet=lir,e&e rmdv~~rwaarden die het op te  lossen stelsel vergeiijkingen 

niet-lineair zullen maken. Bij het oplossen van dit stelsel vergelijkingen zal 

dan ook gebruik moeten worden gemaakt van een iteratief oplosschema. 

Hierbij is het noodzakelijk dat de slipsnelheid kan worden geschat uit de 

gegevens van een vorige iteratieslag. Dit maakt een expliciete uit drukking 

voor de wandslipsnelheid gewenst. Dit zal verderop nog worden toegelicht. 

De gepresenteerde resultaten beperken zich tot 2-D problemen (slit, 

Pijp, rotatiesymm.); de nadruk ligt op de modelvorming en niet op 

geometrische complexe vormen waarvoor in wezen geen nieuwe 

modelvorming gepleegd hoeft te worden. 

4.2 Wandslip: Constitutieve vergelijkingen 

Bounday layer slip: 

+ 
v = o; 

W 

Een voorbeeld van de toepassing van een dergeEjk ?nodel voor PVC wordt 

gegeven in [Milano )SS]). De volgende parameterwaarden werden gebruikt: 
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2s- 

- 20- 

s 
x - 15- 3 - 
o 

E 
I- - 

10- 

5 -  

O 
in-* 

TABEL 

a0 = -15 

a1 = 45 

i 

io0 101 102 103 104 105 io6 107 

bo = O 

bi = 2.11 

T T I L  U16 vs = 0 --,.I-& vulgil c c 1 1 v u u u g  ------**A:, dat in &f, g p r d  geldt T~ = 326 102- 

Onderstaande figuur geeft een indruk van het verloop van wandslipsnelheid 

als functie van de schuifspanning. 
30 1 

volgens een boundary layer slip vergelijking. (parameters 

voor dit model uit [Milano '881 

Voordeel van de constitutieve vergelijking voor boundary layer slip is dat 

een expliciet verband voor de wandslipsnelheid wordt gegeven. 

Wrijvings slip 

-b 

v = o; 
W 

-b -b 

vw = vs; 

(4.3) 

(4.4) 
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+ 
waarbij de slipsnelheid vs zich zodanig instelt dat voor de schuifspanning 

geldt: 

Bij wrijvingsslip betaat er een relatie tussen locale druk en schuifspanning 

en dus tussen de druk en de locale snelheidsgradiënt. In dit geval staat er 

dus geen expliciete uitdrukking voor de wandslipsnelheid ter beschikking en 

is de modelvorming complexer [Vankan '911. 

4.3 Smeerfilmbenadering 

De modelvorming ten behoeve van numerieke simulatie van het 

spuitgietproces gaat meestal uit van de dunne film benadering [Sitters '88, 

Boshouwers 8c v.d. Werf '88, Douven ,911. Deze stap wordt gerechtvaardigd 

door het feit dat de meeste (spuitgiet-)produkten dunwandig zijn. Op basis 

van een gewogen residuen formulering van de continuiteitsvergeli jking volgt 

een zwakke formulering in de druk p die geschikt is voor discretisatie met 

stuksgewijs differentieerbare velden voor p. Het is bij de afleiding van dit 

drukprobleem dat de invloed van slippen langs de wand tot uiting komt 

middels de slipsnelheid. Daarom zal hieronder dan ook dit gedeelte van de 

modelvorming worden gegeven en wordt voor de rest verwezen naar de 

literatuur. 

De impdsvergelijking voor de dunne film benadering w d t  gegeven 

door: 
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waarbij het superscript * aangeeft dat betreffende grootheden geen 

component in de richting van de dikte-coördinaat z hebben. Daar 

verondersteld wordt dat de druk geen functie is van de dikte-coördinaat z 
. I .  "\ I---  --.. -I:-..+ ---nLìa- .wGm+pmv.b n m  n.#. xrf-JIr+.  Kan (4. over aeze cuuruuctat W U ~ ~ ~ ~  6 G l U U G 6 L & h u  . "Abv. 

a +* -+* c a;iv = - V P + -  
1 rl 

Met de introductie van de veel voorkomende integralen: 

Z 
i 

1 Q 
J. =s L d z  

(4.7) 

-h 

volgt na integratie van (4.8) over z met als randvoorwaarden de slipsnelheid 

'+ op de boven- en vw op de onderwand volgt voor de snelheid ;* als 

functie van z: 

+ -  

vW 

-+ Job) '+ -+ 
J,(h)]?*P + V; + -[vW - VJ (4.9) ;*(z) = [J1(z) -- 

Job) 
Job) J0@! 

Voor de plakconditie gaat (4.9) over in de gebruikelijke vorm: 

Jl(h)] $*P ;*(z) = [J1(z) -- Job) 
JJh) 

(4.10) j 

Vervolgens geeft opnieuw int egreren een belangrijke uit drukking die wordt 

gebruikt bij de gewogen residuen formulering: 
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h 
+- ++ -b (;*& = -SV +* P + 2hvw - -[vw - v i ]  

-h J,(h) 

waarin S gegeven wordt door: 

J h  
S = J2(h) -- '( Jl(h) 

J O W  

(4.11) 

(4.12) 

Opnieuw wordt een bekende uitdrukking gevonden voor de plak conditie 

door vw en v i  nul te stellen: ++ + 

h 
p * d i = - s v  +* P ;  (4.13) 

-h 

De volgende stap behelst de gewogen residuen formulering van de 

continuiteitsvergelijking, voor de dunne film benadering gegeven door: 

Voor de gewogen residuen formulering volgt: 

û v -  

P 
fw(V +* - v  +* + g + L ) = o  

V 

(4.14) 

(4.15) 

waarin V het momentane volume is van het geinjecteerde materiaal en w de 
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nog nader te specificeren stuksgewijs continue weegfunctie die niet van z 

afhangt. Met de veronderstelling dat het vloeifront vlak is kan de integraal 

over het volume V worden gesplitst in een oppervlakteintegraal over het 

middenvlak en een lijnintegraal over de dikte van het produkt: 

h h 
av 

Jfw$*-(J;*dz) dA + J i w  (J dz) dA + 
A -h A -h 

h 

Jrw CJi e d z ) d A ) = O  i 
A -h 

(4.16) 

Met gebruikmaking van (4.13) volgt: 

h 

f w  (I $ dz) dA ) = O 
A -h 

(4.17) 

Vanaf hier kan de modelvorming uit de literatuur weer gevolgd worden. 

Enige resultaten die met deze modelvorming zijn verkregen staan in de 

volgende twee figuren. In deze figuren zijn waar mogelijk en zinvol ook 

exacte oplossingen van analytische uit drukkingen opgenomen om zodoende 

een oordeel over de kwaliteit van de oplossing te kinmen vormen. 
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PRESSURE DISTRIBUTION (o=analyticai, -=numerical) 

o O 1 - 3 4 5 6 7 0 9 10 

Z-COORDINATE 
- ,  

Figuur 15 Analytische en numeriek berekende drukverloop over een 

pijp bij het optreden van wandslip volgens een 

wri jvinsslipmodel 

iuML W C i T Y  P R O W  IN CU€ OF W U  SLE 

Figuur 16 Verdeling van de mide (a) en de radiale (b) 

snelheidscomponent bij pijpstroming met slip (zie ook 

voorgaande figuur) 
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4.4 Eindige elementen formulering 

Hieronder zal slechts een korte schets van de wrkwijze worden gegeven. 

Voor de achtergronden betreffende numerieke simulaties met behulp van de 

eindige elementen methode wordt verwezen naar de literatuur [Cuvelier '86, 

& g d  '841, 

De volgende veronderstellingen liggen ten grondslag aan onderst aande 

mo delvorming: 

- Reynoldsgetal veel kleiner dan één 

- Incompressibel materiaalgedrag 

- Gegeneraliseerd Newt ons mat eriaalgedräg 

Vergelijkingen in dimensieloze vorm. 

Continuiiteitsvergelijkingr 

- b +  

v-v  = o 

Impulsvergelijking (Stokes): 

(4.18) 

(4.19) 

Energievergeli jking : 

Pe ;-iT = G2T + 2Br D:D + DaIV R (4.20) 

De in deze vegelijkingen voorkomende kentallen worden gegeven door: 
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(4.21) 

Berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een standaard FEM-pakket 

(SEPRAN) en beperken zich tot 2-D vlakke of rotatiesymmetrische 

stromingen. De gebruikte elementen zijn 2-D kwadratische driehoeks 

elementen. 

Oplosstrategie: 

- oplossen Stokes vergelijking met overal wandplak 

- toetsing slipcriterium en, indien aan criterium wordt voldaan, 

invoering van schat tingen voor wandslipsnelheden in de betreffende 

knooppunten. 

- herhaling van Stokes berekening, toetsen slipcriterium, enz. enz. 

(Picard iteratieschema) 

Uit numerieke experimenten bleek dat een stabieler oplosschema werd 

verkregen door voor de schat tingen voor de wandslipsnelheden gerelaxeerde 

waarden te kiezen. Dat wil zeggen dat een nieuwe schatting wordt 

samengesteld uit de nieuwe schatting volgens het slipcriterium en 

schattingen uit vorige iteratieslagen volgens: 

+ i  +i-2 +i-1 + i  + 
vw = apw + a2vw + apw; 117-11 > Ts 

+ +i-1 v W =pvw 

(4.22) 

(4.23) 

waarin ai, ic{1,2,3} en /? nader te kiezen relaxatieparameters 

waarvoor geldt: 

zijn 
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0 5  ai( 1; (4.24) 

De noodzaak van deze aanpak vloeit voort uit het feit dat de slipsnelheid 

een bijzonder steile functie van de s c h ~ f s p a r - a g  %m zijn. Deze irerkwijze 

heeft in het algemeen een sterke reductie van het aantal iteratieslagen tot 

gevolg. 

0 .  

Doelen van de berekeningen waarvan hier resultaten worden getoond zijn: 

- onderzoeken of de gekozen oplosstrategie inderdaad naar een 

oplossing convergeert, en zo ja is dit de juiste oplossing. 

- de invloed onderzoeken van sliprandvoorwaarden op een stroming 

Hieronder worden slechts enkele resultaten getoond die een representatief 

beeld van de overige resultaten vormen. Deze voorbeelden beperken zich tot 

isotherme, niet-reactieve stromingen. 

a 

Figuur 17 Hoogteplot van het snelheidsprofiel (axiale component) 

van een pijpstroming met een parabolisch 

instroomprofiel. a) geen slip, b) grenslaagslip, c) 

wri jvingsslip 
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Figuur 18 Hoogteplot van het snelheidsprofiel (axiale component) 

met een blokvormig van een pi jps troming 

instroomprofiel. a) geen slip, b) grenslaagslip, c) 

wrijving sslip 

Figuur 19 Hoogteplot van het snelheidsprofiel (axiale component) 

van een slitstroming met een blokvormig instroomprofiel. 

a) geen slip, b) grenslaagslip, e> wrijvingsslip 
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5 DISCUSSIE EN CONCLUSIES 

Onderzoek naar wandslip is zeker geen afgesloten hoofdstuk. 

Integendeel. Veel vragen blijven onbeantwoord en vooral op experimenteel 

gebied zal nog een grote inspanning moeten worden gepleegd om werkelijke 

vooruitgang te  kunnen boeken. Ook numeriek moet nog het nodige werk 

worden verricht maar hier geldt dat het beschikbare gereedschap in de vorm 

van simulatieprogramma’s al veel meer de mogelijkheid biedt om allerlei 

aspecten nader te  onderzoeken. De stellige overtuiging bestaat dat het 

uitwerken en beoordelen van nieuw te ontwikkelen experimentele 

gereedschap niet mogelijk is zonder dit numerieke gereedschap. 
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