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Samenvatting 

Uit de visualisatie-experimenten kunnen enkele belangrijke stromingsverschijnselen, 
zoals de 2-D Poiseuille stroming, de fonteinstroming en de irreversibiliteit van de 
s t m ~ i ~ g  o~derurheiden w~rden.  Ook is gekeken naar stroming l a y s  een obstakel. 

Om de visualisatie-experimenten realistischer te kunnen maken werden modelvloei- 
stoffen aangemaakt die een visco-elastisch gedrag vertonen. Daarvoor werd polyacry- 
lamide aan een corn-syrup/water mengsel toegevoegd. 

De rheologische eigenschappen werden bepaald via metingen uitgevoerd op de 
Rheometrics RFS-11. Er is een meetprocedure ontwikkeld die reproduceerbare 
gegevens oplevert. Het is belangrijk dat de temperatuur constant is bij verschillende 
metingen aan dezelfde monsters. Het opbrengen van het monster moet zodanig 
gebeuren dat er geen uitdroging van het monster optreedt. De metingen, die zijn 
uitgevoerd met een plaat-kegel configuratie, vereisen dat, binnen nauwkeurig grenzen, 
dezelfde hoeveelheid materiaal wordt gebruikt. Het opbrengen van een goed gedefi- 
neerde hoeveelheid blijkt echter moeilijk te zijn. 

Naast de dynamische metingen werden ook enkele stationaire metingen uitgevoerd 
om te kijken of de Cox-Merz regel ook voor corn-syrup/water mengsels opgaat. 
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1) VISUALISEREN VAN STROMINGEN 

1.1 Inleiding 

Spuitgieten is een belangrijk productieproces met als groot voordeel dat tegen geringe 
kosten grote aantallen van één product gemaakt kunnen worden. 

De  fundamentele kennis van het spuitgieten loopt echter nog achter bij de vele 
toepassifigen. E e n  techrirk om mea- inzicht tc kyrijgen in met name de vulfase van de 
spuitgietcyclus, en voor een snelle en gemakkelijke verificatie van numerieke simula- 
tie, is het visualiseren van de stroming in een rechthoekige matrijsholte. 

De gebruikte matrijs is een bestaand twee-dimensionaal model van transparant 
perspex. De experimenten werden uitgevoerd met transparante modelvloeistoffen 
waarmee bij kamertemperatuur gemeten kan worden. De visualisatie werd gedaan 
door fluorescerende vloeistof op een goed gedefinieerde plaats in de vloeistof aan te 
brengen. Omdat ook het vulproces van meer-componenten spuitgieten gevisualiseerd 
moest worden, werden naast de Newtonse modelvloeistoffen op basis van glycerol ook 
modelvloeistoffen op basis van corn-syrup en water aan gemaakt. Met deze vloeistof- 
fen kan een groter bereik in viscositeit verkregen worden. Omdat polymeren een 
visco-elastisch karakter bezitten, werd ook een modelvloeistof aangemaakt waarbij 
een kleine hoeveelheid polyacrylamide is toegevoegd om zodoende de modelvloeistof 
elastisch gedrag te laten vertonen. 

Omdat deze aangemaakte modelvloeistoffen ook gekarakteriseerd dienden te worden, 
wil in de toekomst een vergelijk worden gemaakt kunnen worden tussen numerieke 
simulaties en experimenten, bestond het tweede deel van de stage-opdracht uit het 
meten van de rheologische eigenschappen van de aangemaakte modelvloeistoffen. Bij 
deze metingen ontstonden echter dusdanige problemen dat voor het oplossen het 
grootste deel van de stage-periode gebruikt is. 

1.2 Werkwijze 

Het experimenteel simuleren van de vulfase tijdens het spuitgietproces werd gedaan 
door twee dunne metalen platen langs de wanden van een quasi twee-dimensionaal 
model te schuiven (zie fig. 1.1). De snelheid u van de platen was 2 I O 3  m/s. Dus in 
plaats van de vloeistof in de matrijs te spuiten, terwijl de wanden geen snelheid 
hebben, wordt aan de wanden een snelheid opgelegd, terwijl de vloeistof stilstaat. De 
snelheid van de platen is variabel. Om de stromingsverschijnselen te kunnen visualise- 
ren werd een fluorescerend vloeistof in de bulkvloeistof aangebracht, zodat verschijn- 
selen als fonteinstroming, transiente vervormingspatronen (speciaal deformatiepatro- 
nen van vloeistof die juist tussen de platen komt) en effecten van obstakels te zien 
waren. Voor het bepalen van de effecten van obstakels werd op één van de platen 
een perspex staafje bevestigd (zie fig. 1.2). Dit staafje dient een lengte hebben die 
ongeveer gelijk is aan de breedte van de matrijs omdat anders ongewenste drie- 
dimensionale effecten optreden. Het verloop van de deformaties werd met behulp van 
video vastgelegd. 
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p l a t e n  

H 

perspexba k 

B 

Figuur 1.1: Twee-dimensionale model van een matrijs. 

B = 1,6 cm 

L = 9,l cm 

W = 38 cm 

Figuur 1.2: De matrijs ter simulatie van stroming langs een obstakel. 
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1.3 Vullen van het 2-D model met modelvloeistof 

Omdat luchtbellen tijdens de video-opnames de te visualiseren fenomenen sterk 
beïnvloeden en het visualiseren (nagenoeg) onmogelijk maken moet bij het vullen van 
het 2-D model getracht worden om luchtbelvorming te vermijden. Daarom werd het 
2-D model via een slang van onder af gevuld (zie fig. 1.3). Omdat hoogvisceuze 
modelvloeistoffen grote stromingsweerstand in de slang ondervinden, is het niet 
mogelijk deze van onder af te vullen. Voor het vullen van het 2-D model met 
hûûgvisceiize .,.!oeistoffm Zd d9s eeL, 2ndere oplnssing gmri_den moeten worden. 

Figurir 1.3: Het d l e n  v m  de matrijs zonder luchtbelvorming. 

Om de stroming in de vloeistof tijdens het vullen van de matrijs goed te kunnen 
volgen, werd een streepje fluorescerend vloeistof in de bulkvloeistof gespoten. Via 
een afsluitbaar gaatje in de perspex (zie fig. 1.4) werd met een injectiespuit een 
streep getrokken door de spuit tijdens het injecteren terug te trekken. Omdat bleek 
dat aan de achterkant van de matrijs geen vloeistof geïnjecteerd kon worden, werd in 
de overzijde ook een gaatje geboord tot midden in de perspexwand. Door deze 
oplossing kon wel tot tegen de achterwand geïnjecteerd worden (zie fig. 1.4). Een 
andere oplossing die ook in combinatie met deze te gebruiken is, is het afslijpen van 
de schuinaflopende punt van de injectienaald. 
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Ook moet voorkomen worden dat bij het inspuiten van de fluorescerende streep 
tegelijkertijd luchtbellen worden geïnjecteerd. Door stijgende luchtbellen zal de 
fluorescerende streep naar boven worden getrokken. Tevens moet getracht worden de 
viscositeit en de dichtheid van de fluorescerend vloeistof zo te kiezen dat deze bij 
zeer goede benadering gelijk is aan de bulkvloeistof waaraan de stromingsverschijn- 
selen worden gevisualiseerd. Er  mag in feite geen grensvlakspanning heersen tussen 
de fasen. Je moet dus twee dezelfde vloeistoffen hebben: Eén met en één zonder 
kleurstof. Anders gaat de fluorescerende streep snel na het aanbrengen ten gevolge 
YCE Uich:heiU~.~ers~~~~',!en bewegen en is gevil goede vist.disztie mepr mogelijk, 

- . ,  

Figuur 1.4: Zijaanzicht van de matrijs tijdens het injecteren van de fluorescerende 
vloeistof. 

1.4 Belichting 

Om de stromingsverschijnselen zo goed mogelijk te visualiseren, moet het contrast 
tic?ssen de hdh.!o&td en de fliiorescerend streep zo groot mogelijk zijn. Tevens 
moet voorkomen worden dat reflecties van lichtstralen het beeld nadelig beïnvloeden. 
Om de oorzaken van die reflecties weg te nemen werd zowel de voor- als achterkant 
van het perspexmodel afgeplakt met papier (zie fig. 1.5). Het bleek dat het beste wit 
papier gebruikt kan worden. Donker papier op de wand van de matrijs en licht papier 
aan de achterkant heeft tot gevolg dat er een scherp contrast is tussen de matrijswan- 
den en de vloeistof, zodat het lijntje zeer slecht is waar te nemen. 
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papier 

papier  

papier 

Figuur 1.5: Het aanbrengen van het papier ter voorkoming van reflecties. 

Om de fluorescerende streep duidelijker te kunnen volgen, ook wanneer door 
deformatie een verdunning van het lijntje optreedt, kan met behulp van het variëren 
van de diafragma-opening een optimale beeldkwaliteit verkregen worden. 
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1.5 Resultaten en discussie 

Uit de visualisatie-experimenten bij een matrijs zonder obstakel kon duidelijk de 
vervorming van de fluorescerende streep tot een parabolische vorm worden herkend 
als gevolg van de poiseuille-stroming (Re = 10”-10-2). Het materiaal aan de wanden 
beweegt in dezelfde richting als de wanden, terwijl het materiaal in het midden van 
de matrijs in tegengestelde richting naar het vloeifront toe beweegt. Wanneer de 
fluorescerende streep het vloeifront nadert is er geen sprake meer van een poiseuille- 
stïûrifig mazr  va^: een t.~7ee-dimvnsionuk stroming- Zie ook Boyle et al. [ll. 

Voordat de platen de streep raken treedt er al een vervorming van de streep op als 
gevolg van de stuwstroming die wordt veroorzaakt door de platen (zie figuur 1.6). 

F i g i ~ r  1.6: Vermming van, de flunrescerende streep als gevolg van stuwstroming. 

Wanneer de fluorescerende streep de fonteinstroming nadert, krijgt deze ook een 
transversale snelheidscomponent, die leidt tot een paddestoel-achtige vervormingspa- 
troon. Het materiaal wordt vanuit het centrum in de buurt van de wand gelegd. 

De parabolische vervorming door de experimentele poiseuille-stroming is niet 
reversibel. Wanneer na een afschuifstromingsexperiment, waarbij de fluorescerende 
streep niet tot het vloeifront geraakt, de afschuiving in tegengestelde richting wordt 
opgelegd, zal de fluorescerende streep niet zijn oorspronkelijke vorm terug krijgen. 
Een mogelijke verklaring is dat er een lekstroom aan de wand optreedt. Bij neergang 
worden de platen aan de buitenzijde ’benat’. Bij de opgang van de platen wordt 
vloeistof mee naar boven getrokken. Zie fig. 1.7. Dit zijn twee verschillende situaties 
zodat een irreversibel gedrag wordt waargenomen. 
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Figuur 1.7: Lekstromen die irreversibel gedrag veroorzaken tijdens de vulfase. 

Wanneer de vloeistof een obstakel moet passeren, blijkt dat de parabolische vorm 
zich na passage van het obstakel bijna geheel hersteld. Wanneer echter het vloeifront 
wordt bereikt treedt er een afwijking op van het deformatiepatroon ten opzichte van 
het patroon zonder obstakel zoals hierboven is beschreven. 

Boyle et al. [l] hebben naast visualisatie-experimenten ook numerieke analyse van de 
fonteinstroming in een quasi twee-dimensionaal model uitgevoerd (zie fig. 1.8). 

Figuur 1.8: Berekening van de tracerpositie tijdens de vulfase (Boyle et al. [l]). 
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De experimenteel en numeriek verkregen gegevens stemmen uitstekend overeen, ook 
met onze experimenten. Ook hebben zij berekend dat, wanneer het materiaal langer 
een één-dimensionale afschuifstroming ondervindt, er een iets afwijkend profiel 
optreedt van het gevisualiseerde deformatiepatroon. Dit verklaarden zij door het feit 
dat de parabool een veel spitser verloop had. Daarom zijn de numerieke waarden van 
Boyle et al. kwalitatief altijd hetzelfde, maar kwantitatief afhankelijk van de 'her- 
komst' van de streep (= de oorspronkelijke afstand tot het front) in vergelijking met 
onze visualisatie-experimenten toepasbaar. Ook waren de afmetingen van de gebruik- 
LG L U L L H J ~  ï w L  ueLLe!fde en ook de -vir;lsr~sitp,it WE de g e h ~ i k t e  modelvloeistof was 
verschillend. 
L -  -..*-::,. * 4. 1. +- 
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2) MATERIALEN 

2.1 Modelvloeistoffen OD basis van corn-syrup en water 

Een visco-elastische modelvloeistof werd aangemaakt door een geringe hoeveelheid 
polyacrylamide (PAA), merknaam Pusher 700, toe te voegen (molgewicht 7.106 
g/mol: zie Choplin et al. [2]) aan een corn-syrup/water mengsel. In eerste instantie is 

echter bij een hoge viscositeit, d.w.z. relatief weinig water, een zo hoge elasticiteit dat 
het materiaal niet hanteerbaar meer was. Dit leidt tot problemen bij verdere hande- 
lingen, zoals het mengen van het monster en aanbrengen van het monster tussen de 
twee platen voor simulatie van stroming, zodat is gekozen voor een aanmerkelijk 
lagere PAA-concentratie. 

1 1-- n- D....,, r21 m a I T n n a n  r r n n r  pon onnrentratie viin n 1 y- PAA.  Dit gaf iri I X I V O A ~ L U ~  VOL YC u i u y i r  L J j  gbRuAbII VUVI VULA wvAAvvILcLuI:~ ,___ .,.- 

De PAA werd nauwkeurig (k lo4 g) afgewogen. De PAA werd daarna opgelost in 
een hoeveelheid water in hondersten van een gram nauwkeurig. De oplossing werd 
daarna verwarmd tot een temperatuur van 5 80°C tot de PAA niet meer zichtbaar in 
de oplossing aanwezig was. De oplossing werd vervolgens toegevoegd aan een 
bepaalde hoeveelheid corn-syrup. Deze hoeveelheid kon echter niet nauwkeuriger dan 
op 1 gram worden afgewogen. Uit figuur 2.1 kan worden afgelezen dat pas bij hogere 
concentraties corn-syrup (85% of hoger) de afweegfout een grote invloed op de 
viscositeit krijgt, omdat de gevoeligheid dan groter is (grotere helling in de viscositeit 
versus corn-syrup-gehalte grafiek). 

1 OOC 

1 O 0  

(4 m 
m 
a, 

I P 10 
c 

75 80 85 90 95 1 O( 

corn-syrup-gehalte in YO 

Figuur 2.1: De 'Newtonse' viscositeit versus het corn-syrupgehalte in corn-syrup/water 
mengsels (zonder PAA). 
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Om de verkregen modelvloeistof homogeen te mengen werden de oplossingen 
gedurende enkele dagen gemengd door middel van het tuimelen van de pot. Veron- 
dersteld werd dat zo een goede menging zou optreden, zonder dat mechanische 
afbraak van de polymeerketens plaatsvindt. Bij afbraak van de polymeerketens zullen 
de rheologische eigenschappen aanmerkelijk veranderen, zoals verlaging van de 
opslagmodulus G' en verkleining van de relaxatietijden van de modelvloeistof. 

Na twee of drie dagen, afhankelijk van de viscositeit, waren visueel geen concentra- 
~~evei-schilleïì imeï w a r  te nemen. D e  3mp [3] vermeldt echter een mengtijd van 
één week, Hij heeft echter een grotere concentratie aan PAA toegevoegd. Het is 
mogelijk dat op microschaal geen goede menging is opgetreden. Het mengen 
gebeurde in zowel in het geval van De Bruyn als in ons geval bij kamertemperatuur. 
Van der Reijden-Stolk [4] heeft de PAA-oplossing aan verwarmde corn-syrup 
toegevoegd en daarna gedurende enkele uren geroerd. Het is mogelijk dat dan 
mechanische afbraak van de polymeerketens optreedt. Waarschijnlijk is zo'n mechani- 
sche afbraak echter moeilijk controleerbaar en dus moeilijk reproduceerbaar. 

L.  

Tabel 2.1: Samenstellingen visco-elastische modelvloeistoffen. 

De modelvloeistoffen B1 t/m B3 zijn op een later tijdstip aangemaakt en op een 
andere manier gemengd. In dit geval werden de potten niet om de lengte-as getui- 
meld, maar loodrecht daarop. De stroomlijnen zijn dan minder symmetrisch. 

Na twee weken is begonnen met het bepalen van de rheologische eigenschappen op 
de Rheometrics. Het is mogelijk dat gedurende de tijd tussen het aanmaken van de 
modelvloeistoffen en karakterisering van de rheologische eigenschappen veranderin- 
gen in de eigenschappen zijn opgetreden. 
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2.2 Rheologie van de modelvloeistoffen 

Om de rheologie van de gemaakte modelvloeistoffen te bepalen werden metingen op 
de Rheometrics Fluids Spectrometer (RFS 11) uitgevoerd. Omdat metingen aan 
modelvloeistoffen op basis van corn-syrup en water experimentele problemen 
opleverden, zoals uitdrogen (Choplin et al. [2] en Wijers [5]) is getracht een meetpro- 
cedure te ontwikkelen die wel reproduceerbare meetgegevens oplevert. 

22-1 Rheometrie (Barnes et a1.[6]) 

De rheologische eigenschappen kunnen bepaald worden door de spanningsrespons 
van een materiaal op een gegeven deformatie(sne1heid) te meten. E r  zijn meerdere 
methoden om deze deformatie-spanningsrespons relatie te meten. De gebruikte RFS 
I1 is een rotatie-rheometer. De belangrijkste eigenschappen die op de rotatie- 
rheometer bepaald kunnen worden zijn de viscositeit en de dynamische moduli. De 
viscositeit (ook andere eigenschappen) kan echter afhankelijk zijn van meerdere 
factoren, zoals de temperatuur, afschuifsnelheid, druk en deformatiegeschiedenis. Om 
de geschiedenisafhankelijke relatie te bepalen moeten alle vloeistofelementen 
dezelfde deformatiegeschiedenis ondervinden. 

De deformatie-spanningsrespons relatie bij een rotatie-rheometer kan op twee 
manieren worden bepaald. Ten eerste kan men een bepaalde hoeksnelheid opleggen 
en het resulterende moment opnemen. Deze methode kan weer opgesplitst worden in 
twee methoden, nl. de draaiing en het moment op dezelfde plaat of de draaiing en 
het moment op twee verschillende platen. Ten tweede kan men een bepaald moment 
opleggen en de resulterende draaisnelheid bepalen. De RFS I1 bepaalt de deformatie- 
spanningsrespons relatie door een bepaalde hoeksnelheid aan de onderste plaat op te 
leggen en het door het materiaal veroorzaakte koppel op de bovenste plaat via een 
opnemer te registreren. 

De hoeksnelheid kan op twee manieren worden opgelegd; stationair en oscillerend. 
Bij stationaire metingen wordt een constante hoeksnelheid of afschuifsnelheid aan de 
ûnderste plaat opgelegd. ,A-farkeYjk vm het materiaal zal de respons snel of 
langzaam naar een evenwichtstoestand gaan. Viscositeit en dynamische moduli zijn 
gedefinieerd voor evenwichtstoestanden. 

Bij dynamische metingen wordt er een in de tijd wisselende afschuiving opgelegd; 
meestal is deze afschuiving sinusvormig met een frequentie o: 

y = y o s i n ( o t )  

De afschuifsnelheid is dan als volgt gedefinieerd: 

13 



Of met complexe notatie: 

L (t) =Yo=xP (id) (3) 

De spanning zal, na het verdwijnen van inschakelverschijnselen, ook een sinusvormig 
verloop hebben, echter in fase verschoven. Een voordeel bij dit type metingen is dat 
de spanningsrespons ontbonden kan worden in een visceus en een elastisch deel. 

De viscositeit is gedefinieerd als: 

o q=- 
Y 

Bij dynamische metingen maakt men gebruik van de complexe viscositeit q* die 
gedefinieerd is als: 

waarin q’ de dynamische viscositeit is: 

0 0  q’ = - s i n 6  
YOU 

en q” is gedefinieerd als: 

0 0  

YOU 
q / / =  -cos 6 

(7) 

Een andere grmtheid die vaak wordt gebriiikt bij dynam~sche metingen is de 
complexe afschuifmodulus G*, die meestal geschreven wordt als: 

(9) G*=Gr +iGrr  

waarin G* = de complexe modulus 
G = de opslagmodulus = f .o  
G = de verliesmodulus = n’.o 

Tevens kan dan de verlieshoek 6 gedefinieerd worden: 

14 



Deze hoek 6 geeft aan in hoeverre de spanning in fase voorligt op de opgelegde 
afschuiving. Wanneer er sprake is van een zuiver visceuze vloeistof dan is 6=90°, 
Voor zuiver elastische stoffen geldt 6 =o". 

Als bij dynamische metingen o+O benaderen we het stationaire geval met y = O .  In 
geval o > > O  kun je de empirische Cox-Merz regel toepassen (Bird et al. [SI): 

?I ( Y )  = I  rl*(u) I wy (11) 
Dit is om te schrijven naar: 

h u n  [lo] heeft een andere regel afgeleid waarmee uit dynamische metingen statio- 
naire N, kan worden bepaald: 

ofwel 

met 

Omdat op dit moment uit stationaire metingen N, nog niet gemeten kan worden is 
het niet mogelijk deze empirische regels te toetsen. 

2.2.2 Confi-mraties van de RFS-I1 

De gebruikte Rheometrics RFS I1 heeft drie verschillende configuraties waarmee 
gemeten kan worden: 

1) de concentrische cylinder viscometer (Couette) 

Wanneer de afstand tussen twee concentrische cylinders klein genoeg is en de 
cylinders in relatieve rotatie zijn, ondervindt de testvloeistof een afschuifsnelheid, die 
nagenoeg uniform is over de spleetbreedte. 
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De afschuifsnelheid kan gegeven worden door: 

waarin ro = diameter buitenste cylinder 
rl = diameter binnenste cylinder 
fl, = de hoeksnelheid van de binnenste cylinder (de andere staat stil) 

Bij de RFS-11 staat jU is t  bUitenste qliE6er stil. 

Deze relatie geldt met minder dan enkele procenten afwijking als de ratio van rl tot 
ro groter is dan 0,97. 

Wanneer het koppel C is, dan is de afschuifspanning gegeven door: 
C o= 

2 aro2L 

Uit (16) en (17) zien we dan dat de viscositeit die gedefinieerd is als: 
a 

wordt gegeven door: 

C ( r O - r I )  

2 a r 3 4 ~  
??= 

waarin L = de lengte (in de asrichting) van de vloeistof die afgeschoven wordt. Deze 
uitdrukking geldt onder de voorwaarde dat L> 100AR. Indien hier niet aan voldaan 
wordt, moet een correctie voor eindeffecten worden toegepast. Deze eindeffecten 
treden op wanneer verschillende afschuifcondities gelden voor de bulkvloeistof en de 
vloeistof aan de rand van de cylinder. 

Omdat de ratio van rl tot ro kleiner is dan 0,97 treden er afwijkingen op. Krieger en 
Maron (1954) hebben dit probleem bestudeerd en kwamen voor een shear-thinning 
vloeistof tot de volgende relaties: 

2Ql Y I r,= n ( 1 -b2In) 

Waarin b = rl / ro 
n = power-law index. 
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De afschuifsnelheid is nu afhankelijk van de gebruikte testvloeistof. De afschuifspan- 
ning is nu gegeven door: 

Omdat voor vloeistoffen die voldoen aan de power-law-vergelijking geldt: 

g = K j "  

kan afgeleid worden dat: 

C=2rR:LKyn 

Via (19) volgt dan: 

C=2rR;LK( 2'1 ) n  

n ( 1 -b2/") 

Dit is om te schrijven naar: 

l ogC=log2rR:LK+nlog2  +nlogR1 -nlog ( n  ( 1-b2/") ) 

(22) 

De waarde van n kan bepaald worden door C tegen fl, op dubbellogaritmische schaal 
uit te plotten en de helling te bepalen bij de waarde van a, waarmee gemeten wordt. 

De viscositeit is dan gegeven door: 

Cn ( 1 -b2/") 

~ K ~ ; L I Z ,  
rl I r,= 

1 7  



2) De kegel-plaat viscometer 

In de kegel-plaat configuratie is de afschuifsnelheid bij zeer goede benadering 
hetzelfde op elk punt in de vloeistof op voorwaarde dat de hoek 8, klein is. (Zie fig. 
2.2). Zie Barnes et al. [7] voor verdere informatie. De afschuifsnelheid is gegeven 
door: 

Ploie 

fl, c3 

waarin n, = de hoeksnelheid van de draaiende plaat. 

De afschuifsnelheid is niet afhankelijk van de testvloeistof. De afschuifspanning, 
gemeten via koppel C, wordt gegeven door: 

(28) 
3c o=- 

2 ra3  

-0- 
' ,' 

waarin a = de straal van de kegel. 

De viscositeit wordt dus gegeven door: 

3c8, 
2ra3nI  

rl= 

In de meeste apparaten, ook in de RFS 11, is de tip van de kegel afgeplat zodat er 
geen slijtage optreedt tijdens de metingen. Zie fig. 2.2. 

Figuur 2.2: Kegel-plaat configuratie met afgeplatte tip. 
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3) Parallelle platen viscometer 

Voor stroming tussen parallelle platen is de afschuifsnelheid aan de rand van de 
platen (r = a) gegeven door: 

TT. Hlenli2 Vdt ank af ie leideii dat ïìiet €Ik dûeistûfdeme~t dezeme 2fSChEifSEClhP,iri 
~~iriewindt en dus ook niet dezelfde deformatiegeschiedenis. Daarom is deze 
configuratie niet geschikt voor eigenschappen van deformatiegeschiedenis afhankelijke 
vloeistoffen, waarin deze geschiedenisafhankelijkheid tot uiting komt. 

De viscositeit is gegeven door: 

1 3Ch d l n C  
3d lnR,  rl= 

2aa4n, 

waarin C het koppel is. 
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2.3 Meetprocedure 

Indien alleen dynamisch wordt gemeten zou ook een plaat-plaat configuratie gebruikt 
kunnen worden. Maar, omdat in de toekomst ook de eerste normaalspanning NI 
gemeten kan worden, is gekozen voor de kegel-plaat configuratie, omdat het mengsel 
visco-elastisch is. Dit, omdat dan ter controle van de Cox-Merz-regel ook stationaire 
metingen uitgevoerd worden. Een plaat-plaat-configuratie voldoet in geval van 
deformatiegeschiedenisafhankelijke vloeistoffen niet meer. E r  is dus getracht een 
nninccinrr te meiten V-OT de pïobleriieïì die zich voor kumei, dmn ?$i het 111ete1 vzm 
'Y""- v~sc~-elasctische vloeistoffen met een kegel-plaat configuratie. 

Omdat de gebruikte corn-syrup kan uitkristalliseren tijdens de meting als gevolg van 
uitdroging en de viscositeit dan oploopt moet het monster zich in een afgesloten 
ruimte met hoge vochtigheid bevinden. Hiervoor is een speciale configuratie aanwezig 
van een vlakke onderplaat met een glazen cylinder die aan de bovenzijde met twee 
plaatjes is af te sluiten. Deze twee plaatjes kunnen met water worden natgemaakt, 
zodat uitdroging wordt voorkomen. Bij het aanbrengen van de plaatjes moet men 
oppassen dat de ze niet de kegel raken, omdat vooral bij lagere frequenties, een 
aanmerkelijke stijging van het koppel optreedt ten gevolge van wrijving. D e  meting is 
dan niet meer betrouwbaar (het doorgegeven koppel wordt door de opnemer aan de 
kegel gemeten). 

Na enige metingen bleek dat het zeer moeilijk was om van hetzelfde monster 
reproduceerbare waarden te krijgen. Het bleek dat de omgevingstemperatuur 
gedurende de dag enkele graden varieerde. Omdat het corn-syrup mengsel tempera- 
tuurgevoelig is, werd toen gezocht naar een andere configuratie die op constante 
temperatuur gehouden kon worden. Daartoe werd op een andere vlakke (thermos- 
treerbare) plaat een perspex cylinder bevestigd die afgesloten kon worden met twee 
al aanwezige plaatjes. De temperatuur van de vlakke plaat is via een thermostaatbad 
regelbaar. Een ander voordeel van deze configuratie is dat bij verschillende tempera- 
turen gemeten kan worden, zodat door middel van shiften (tijd-temperatuur superpo- 
sitie beginsel [ 111) een groter frequentiegebied gescand kan worden. 

Een ziìder probleem dat zich  tijde^^ de mvti~gen v9erdeed wa het cia-nhrengen van 
het monster tussen de kegel en de plaat. Omdat de kegel en plaat zich op een vaste 
afstand van elkaar moeten bevinden, moet de juiste hoeveelheid monster worden 
aangebracht. Wordt hier niet aan voldaan dan krijg je grote verschillen in gemeten 
waarden bij twee verschillende monsters. 

Om dit te ondervangen werd een bepaalde hoeveelheid met behulp van een pipet, 
waarvan het op te zuigen volume regelbaar is, langzaam op de plaat gebracht zonder 
draden te trekken, zodat het contactoppervlak met de lucht zo klein mogelijk. 
Zodoende wordt uitdroging tijdens het opbrengen van het monster zo veel mogelijk 
voorkomen. Daarna werd via een in warm water verwarmde dunne naald het zeer 
elastische materiaal "afgeknipt" van de pipet. 
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Wanneer het monster was aangebracht werd de kegel op een afstand van de onder- 
plaat gebracht die groter dan de meetafstand was. Daarna werd met een stationaire 
draaibeweging, lage snelheid (10 l/s), het monster symmetrisch tussen de kegel en de 
vlakke plaat verdeeld. Vervolgens werd de kegel op de juiste afstand gebracht. 

Om geschiedeniseffecten van vorige metingen tijdens nieuwe metingen te voorkomen 
(zie ook De Bmyn [3]),  was voor elk meetpunt een wachttijd van 10 seconden 
gewenst. Indien een normale, volgens de software van de RFS-I1 geprogrammeerde, 

verschillende frequenties worden ingegeven. Daarom werd een bepaalde testsequence 
geprogrammeerd (zie handleiding RFS-11). Na de wachttijd werd het materiaal 
gedurende 10-15 seconden de trilling opgelegd, alvorens de echte meting begon. Dit, 
om inschakeleffecten te laten uitdempen. Ook dit is niet mogelijk, wanneer een 
normale frequency sweep wordt uitgevoerd. 

lequenq--sw-eep werd uitgevoerd, kon geen t57achttqd tiissen us mP,P,tpntP,n bij 

Nadat het frequentietraject was doorlopen werd een half uur gewacht alvorens met 
een duplo- of andere meting door te gaan op hetzelfde monster. 
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2.4 Resultaten en discussie 

De dynamische viscositeit q' van de corn-syrup/water mengsels heeft bij toevoeging 
van polyacrylamide (PAA) een niet-Newtons gedrag. Bij toenemende PAA-concentra- 
tie kan men een shear-thinning gedrag waarnemen (zie figuur 2.3). Zie ook Choplin 
et al. [2] en De  Bruyn [3]. Toenemende waterconcentratie leidt eveneens tot een 
groter shear-thinning gedrag (zie figuur 2.4). Ook dit is door Choplin et al. en De 
Bruyn waargenomen. Choplin et al. hebben echter Separan AP 30 i.p.v. Pusher 700 

tet De Bniyn (zie figuur 2.5) geeft figuur 2.4 te zien dat er reeds bij een PAA- 
concentratie van O,Ol% in een 80/20 corn-syrup/water mengsel een duidelijk shear- 
thinning gedrag is waar te nemen. Opgemerkt moet worden dat de steady shear 
viscositeit gemeten door De Bruyn een factor 5 lager is, voor ?=1-100 s-l, dan de 
gemeten dynamische viscositeit. 

uphnjiiri LA--. Cink -___ 'riehheîï ---__-- &j r-i;fi&r water aa;i de corn-sypq t9egei7vegd. tep~nst,&ng 

Bij een concentratie van 0,05% is een buigpunt waarneembaar (zie figuur 2.3). Dit 
omslagpunt is gerelateerd aan een relaxatietijd, zie Ferry [ 121. Polymeren kunnen 
verschillende moleculaire configuraties aannemen. Bij een afschuiving zal het 
polymeer een extended chain configuratie aannemen. Deze zal relaxeren naar een 
random coil configuratie. De tijd voor de relaxatie tussen deze twee configuraties 
wordt een configurationele relaxatietijd genoemd. In Ferry wordt ook melding 
gemaakt van het feit dat vo ongeveer acht maal zo groot is als de viscositeit van het 
solvent. Tevens bereikt de viscositeit bij hoge frequenties een limietwaarde die 1,3 zo 
groot als de viscositeit van het solvent is. Dit is echter niet terug te vinden in onze 
metingen (solvent is corn-syrup/water 0% PAA). De qo ligt ongeveer één decade 
hoger dan de limietwaarde. Maar deze limietwaarde ligt bij hoge frequenties veel 
hoger dan Ferry voorspelt (zie figuur 2.3). 

-G- 80 --+-- 80/20 --e-- 80/20 -4- 80/20 
0% 0.0 1 Yo 0.005% O 05% 

o. 1 
0.00 1 0.0 1 0. 1 1 '  10 100 

Frequentie in rad/c 

Figuur 2.3: De invloed van Pusher 700 op de dynamische viscositeit van corn-sy- 
rup/water modelvloeistoffen.( Het bovenste getal van de legend geeft het corn-syrup- 
percentage weer en het onderste de PAA-concentratie. 
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Figuur 2.4: D e  invloed van de concentratie water op de dynamische viscositeit. 
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Figuur 2.5: D e  viscositeit versus de afschuifsnelheid gemeten door D e  Bruyn f3]. 
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De opslagmodulus G neemt toe bij toenemende PAA- en een afnemende watercon- 
centratie (zie figuur 2.6). De PAA verhoogt de elasticiteit van het mengsel. Wanneer 
de helling bepaald wordt tussen 10 en 1 rad/s blijkt deze te variëren tussen 0,5 en 
0,8. Bij 0,01% PAA ligt deze in de buurt van 0,8 en bij 0,005% PAA heeft de helling 
een waarde van f 0,5. Bij lagere frequenties echter neemt de helling toe (zie ook 
Binnington et al. [SI). Bij lage frequenties zal deze helling de waarde twee moeten 
krijgen, zie Ferry [12]. Omdat bij lagere frequenties het gemeten koppel aan de grens 
van het bereik van de opnemer ligt kan dit verband niet aangetoond worden. Wel is 

de 80120 corn-spp/water mengsels (PAA-conc. O,OÖ5% en 0,01%) een zeer lage 
waarde voor G' wordt gemeten. Deze trend is niet waar te nemen bij de metingen 
aan de 90/10 corn-syrup/water mengsels. 

A toemme  va^ de hclhg Uuiddijk waanleembaar. Opgemerkt, moe? werden dat hij 

1 0 5  

I: 

0.1: 

0.01: 

0.00 I 

B' 

d' 
/ 

/ I / /' f ;. 7---" 
1 :  I 
I :  I 

/' 

c/' ' A  I 
' I  
' I  

1 1  
1 1  
f l  
' I  
f l  

I I I I 

frequentie in radis 

Figuur 2.6: De opslagmodulus van corn-syrup/water modelvloeistoffen. 

Om het beeld volledig te maken wordt ook de G I  gegeven. Ook de verliesmodulus G I  

geeft een toename te zien bij toenemende PAA- en afnemende water-concentratie 
(zie figuur 2.7). Omdat G I  = q9.0 zal bij toenemende PAA-concentratie de helling 
van G tegen de frequentie ietwat afwijken van 1 (u' vertoont immers een shear- 
thinning gedrag). Dit is duidelijk waarneembaar. 
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De tangens van de verlieshoek delta geeft een minimum te zien voor de 80/20 en 
75/25 corn-syrup/water mengsels (zie figuur 2.8). Het minimum ligt ongeveer bij een 
waarde van 0,l rad/s. Dit minimum ligt bij dezelfde frequentie waar het omslagpunt 
van de viscositeit ligt. Dit duidt op een relaxatietijd van ongeveer 10 sec. Bij 90/10 
corn-syrup/water mengsels is dit minimum niet waar te nemen, omdat dit minimum 
bij lagere frequenties zal liggen vanwege het visceuzere karakter van dit mengsel. Bij 
zeer lage frequenties zou tan s evenredig met 0-l moeten zijn, omdat G' evenredig is 
met o2 en G' met o. Dit is niet uit onze metingen te halen, omdat dergelijke lage 

G evenredig is met en G met o. Dan is tangens 6 dus evenredig met o"93. 
Tangens 6 neemt dus toe met toenemende o. Dit in tegenstelling tot wat verwacht 
wordt: elastischer gedrag bij hogere o. 

freq~eiicïba -:a+ ï u c - b  ha*a;E-+ uc-1 -Ant. nuuu-u GnnJ0.n vv 117nrcI~n uvu. -L., Rii - vgwA  hn pre e frp dq-d----d- i ient ipc is echter gemeten da,t 

0.0 I 
0.00 I 0.0 I o. 1 I 1 0  I O 0  

freauentie in rad/s 

Figuur 2.7: De verliesmodulus van corn-syrup/water modelvloeistoffen. 
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Figuur 2.8: D e  tangens van de verlieshoek 6 van corn-syrup/water modelvloeistoffen. 
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2.5 Reproduceerbaarheid van de metingen 

Indien de temperatuur bij verschillende metingen constant is, dan blijkt de ontwikkel- 
de meetprocedure, zoals beschreven in paragraaf 2.3 redelijk reproduceerbare 
gegevens op te leveren (zie figuur 2.9). Een kleine afwijking tussen de metingen van 
twee verschillende monsters blijft men waarschijnlijk houden, omdat bij het opbren- 
gen van het monster niet altijd dezelfde hoeveelheid wordt opgebracht en er klein 
verschillen in uitdroging zullen optreden. 

--+-- Metiny 2 _e h " ^ C . ^ -  
y- iviell l  'y 7 

1 O 0  

1 I ' ' " " " I  ' > ' ' - ' ' I  ' ' " I -  

0.0 1 0. 1 1 10 IC - 

Frequentie in rad/c 

Figuur 2.9: Reproduceerbaarheid van de metingen. 

2.6 Stationaire metingen 

E r  zijn ook stationaire metingen uitgevoerd om de regel van Cox-Merz (zie formule 
22) te controleren. Uit figuur 2.10 blijkt dat voor dit mengsel goed aan deze regel 
wordt voldaan. 
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Figuur 2.10: Dynamische versus stationaire metingen aan corn-syrup/water mengsels. 

28 



3) Conclusies en aanbevelingen 

1) Visualisatie van stroming in een matrijs tijdens het vullen 

Bij het vullen van een matrijs treedt het fonteineffect op. Met de gebruikte visualisa- 
tietechniek is dit duidelijk zichtbaar. Deze zichtbaar gemaakte deformatiepatronen 
komen kwalitatief zeer goed overeen met de numerieke berekeningen van Boyle et al. 
[l] (zie figuur 1.9). 

Een, in een 2-D poiseuille-stroming gevormd, parabolisch deformatiepatroon dat sterk 
wordt vervormd bij de passage van een obstakel, neemt na de passage zijn oorspron- 
kelijke vorm weer aan. Tenminste zover dat met het oog te beoordelen is. Wanneer 
dit deformatiepatroon in de fonteinstroming komt wordt de geschiedenis, de passage 
van het obstakel, zichtbaar. De paddestoel-vorm die tijdens de fonteinstroming 
ontstaat wijkt dan zodanig af, dat de V-vorm van de terugstroom eerder te voorschijn 
komt aan de kant van de matrijs waar het obstakel zich niet bevond. 

Het vulproces blijkt niet reversibel. Dit kan mogelijk verklaard worden door het 
ontstaan van een lekstroom bij de neergang van de platen en het meetrekken van de 
vloeistof bij de opgang van de platen. Daarom kan de fluorescerende streep tijdens de 
experimenten niet meer in de oorspronkelijke vorm terug worden gebracht. 

Voor de experimenten ter simulatie van het meerlaagsspuitgieten is het noodzakelijk 
om een andere matrijs te ontwikkelen. Het is niet mogelijk in het huidige, bestaande 
2-D model twee vloeistoffen zo aan te brengen dat het grensvlak goed zichtbaar is en 
dat er geen luchtbellen aanwezig zijn. Ook kan in de huidige matrijs geen hoogvisceu- 
ze vloeistof worden gebracht, omdat er luchtbellen in de vloeistof komen die het 
experiment nadelig beïnvloeden. 

2) Modelvloeistoffen op basis van corn-syrup en water. 

Wanneer de concentratie van polyacrylamide in het corn-syrup mengsel toeneemt zal 
er sprake zijn 'va:: eeri t~eriernend shear-thinning effect op de viscositeit. Dit is al 
duidelijk te zien bij een polyacrylamide-concentratie van O,Ol%. Ook bij toenemende 
waterconcentratie treedt een toenemend shear-thinning effect op. 

De opslagmodulus geeft bij lagere frequenties een grotere helling te zien, maar de 
helling benadert niet de waarde twee, wat volgens de analogie met NI zou moeten. 
Dit is ook niet door anderen gemeten [SI. Tevens kan uit de tangens van de verlies- 
hoek de configurationele relaxatietijd van het corn-syrup/water mengsel bepaald 
worden. Deze blijkt in de buurt van de 10 seconden te liggen voor de 75/25 en 80/20 
corn-syrup/water mengsels. 
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De tangens van de verlieshoek 6 geeft een minimum te zien. Dit minimum ligt bij 
dezelfde frequentie als het omslagpunt in de viscositeitsfunctie. Het omslagpunt is 
gerelateerd aan de relaxatietijden van de verschillende configuraties die de polymeer- 
moleculen kunnen aannemen. 

Wanneer voor een bepaalde modellering een modelvloeistof nodig is met een 
toenemende elasticiteit als functie van de frequentie moet dus de modelvloeistof zo 
worden gekozen dat de tangens van de verlieshoek 6 afneemt in het frequentiegebied 

be waterconcentratie verhoogd wordt. De G' zal dan echter niet meer evenredig zijn 
met o zodat een tegengesteld effect optreedt. Een andere manier om het minimum te 
verschuiven is de lengte van de polymeerketens te veranderen. Kortere ketens 
betekent kleinere relaxatietijden en dus een verschuiving van het minimum naar 
hogere frequenties. 

dar van ioepcwsiag is. Uit X i i Y i m m  za! z22r hagere freqiienties verschiiiven uranaeer 

De ontwikkelde meetmethode geeft redelijk reproduceerbare meetgegevens. Daarbij 
moet opgemerkt worden dat de temperatuurbeheersing en het opbrengen van het 
monster belangrijk zijn. Het opbrengen van het monster dient zo snel mogelijk te 
gebeuren om uitdroging te voorkomen. Ook moet eenzelfde hoeveelheid monster 
tussen de kegel en de plaat zitten. Verder moet voorkomen worden dat de afsluit- 
plaatjes van de 'klimaatkamer' niet tegen de bovenste plaat aankomen, omdat anders 
het gemeten koppel vooral bij lagere frequenties grote afwijkingen gaat vertonen. 

De elasticiteit van de corn-syrup/water mengsels wordt pas duidelijk meetbaar 
wanneer de polyacrylamide-concentratie boven de O,Oi% ligt. Dan wijkt de verlies- 
hoek aanmerkelijk van 90 graden af. 
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