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“Everything flows“ 

Heraclitus (c. 500 B.C.) 



Voorwoord 
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meegewerkt en met name Paul Tas en Jo Palmen. 



Samenvatting 

Met optische technieken zijn lokaal spanningen en snelheden in polymere vloeistoffen 
door een convergerend stromingskanaal gekwantificeerd. Spanningen zijn bepaald door de 
stromingsgeïnduceerde dubbelbreking te meten, snelheden zijn gemeten met de laser Dop- 
pler methode. Met verschillende constitutieve modellen is de stroming in het kanaal 
gesimuleerd en de resultaten zijn vergeleken met de metingen. De modellen van Phan- 
Thien & Tanner (PTT), Giesekus en Leonov zijn gebruikt om met een eindige elementen 
pakket de snelheden en spanningen in de gehele spleetkop te berekenen. Op de symme- 
tridijn, waar zuivere pianaire rek optreedt, zijn berekeningen =et het Wägner x û d d  
uitgevoerd, met als invoer een fit door de gemeten snelheden. 

Als modelvloeistoffen zijn een LDPE smelt en een poly-iso-butyleen (PIB) oplossing in 
decaline en polybuteenolie gebruikt. Reo-optische experimenten en berekeningen zijn 
uitgevoerd bij een Weissenberg getal We van 1.5 en 2.2 voor LDPE en een We van 2.3 
voor de PIB oplossing. Bij de PIB oplossing resulteerden hoge doorzetten (vm,,=19 
mm/s) in lage rekspanningen (ae.,n,,=200 Pa), bij de LDPE smelt resulteerden lage 
snelheden (vm,=2.5 mm/s) in hoge rekspanningen (0,, , ,~=5e4 Pa). Voor berekeningen 
met het eindige elementen pakket zijn voor de beschrijving van LDPE 6 modes gebruikt, 
voor de PIB oplossing 4 modes. Voor de berekeningen met Wagner is een continu 
relaxatietijdenspectrum gebruikt. 

Alle vier de modellen bleken in staat een zuivere afschuifstroming van LDPE te beschrij- 
ven, in de gecombineerde planaire rek- en afschuifstroming gaven de berekeningen met 
het PTT model echter de beste overeeenkomst met de gemeten spanningen. Voor de PIB 
oplossing bleken het PTT en Leonov model, in tegenstelling tot het Giesekus en Wagner 
model, niet in staat een zuivere afschuifstroming te beschrijven. De slechte beschrijving 
van het PTT model is of toe te schrijven aan te sterke shear-thinning die het model voor 
grote afschuifsnelheden berekent of aan onjuist gefitte parameters. In de gecombineerde 
rek en afschuifstroming gaf het Giesekus model voor de PIB oplossing de beste beschrij- 

. ving. Het PTT, Giesekus en Leonov model beschreven de gemeten snelheden in de gehele 
convergerende spleetkop, voor zowel LDPE als de PIB oplossing, correct. Ook snelheids- 
berekeningen uitgevoerd met de Carreau-Yasuda vergelijking en de aanname van een 
geheel ontwikkelde afschuifstroming in de convergerende spleetkop gaven goede overeen- 
komst te zien met gemeten snelheden. 

Bij reo-optische technieken doen zich karakteristieke problemen voor zoals de eindige 
grootte van het meetvolume, het niet volledig twee-dimensionaal zijn van de stroming, 
parasitaire dubbelbreking van lenzen en vensters en , heel belangrijk, de nauwkeurigheid 
van de spanningsoptische coëfficiënt C. De invloed van deze factoren op de nauwkeurig- 
heid van de meetresultaten is onderzocht en mogelijke correcties zijn gepresenteerd. 
Ondanks deze correcties, blijven er fouten in C, x en 6 bestaan die resulteren in een 
maximale nauwkeurigheid van de gemeten spanningen van ca. IO%, indien retardaties 
tussen 0.1 en 10 rad worden gemeten. Ondanks deze problemen biedt de reo-optica de 
mogelijkheid verschillende constitutieve modellen te toetsen op geschiktheid een complexe 
stroming te beschrijven. 
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1. Inleiding 

Doel van het hier beschreven onderzoek is, door gebruik te maken van reo-optische 
technieken, het toetsen van de geschiktheid van verschillende typen constitutieve modellen 
om een complexe stroming kwantitatief goed te kunnen beschrijven. 

Enerzijds sluit het onderzoek aan bij het streven van DSM om een meetmethode te ont- 
wikkelen die het reologisch gedrag van polymeren in rek kan karakteriseren. Anderzijds 
valt het binnen het kader van het bij DSM lopende blaasfolieproject, dat tot doel heeft het 
b h 2 S f d k ~ r O C e S  te n?QdekEII i 

De numerieke simulatie van visco-elastische smelten of oplossingen, die door complexe 
geometriëen stromen (bijvoorbeeld tijdens extrusie, spuitgieten of folieblazen), is van 
groeiend industrieel belang. Numerieke simulatie biedt niet alleen de mogelijkheid om 
hypothetische experimenten uit te voeren en zodoende betere procescondities te kiezen, 
het helpt ook om de uiteindelijke materiaaleigenschappen te voorspellen. Ondanks jaren 
van research zijn de parameters in de constitutieve vergelijking nog steeds afhankelijk van 
het type stroming. Door in eerste instantie te kiezen voor onderzoek naar viscometrische 
stromingen kunnen die inmiddels goed beschreven worden. Een, in de praktijk realisti- 
sche, gecombineerde planaire rek- en afschuifstroming wordt reologisch echter minder 
goed begrepen. Vaak zijn de met viscometrie ver'kregeni reologisehe paraineters onvûl- 
doende om complexe stromingen te beschrijven [ 1,2] e 

1.1 Literatuuroverzicht 

Experimentele technieken om complexe stromingen te onderzoeken worden verfijnd, 
terwijl ook numerieke methoden om de stroming te simuleren beter en toegankelijker 
worden. Hier wordt een beknopt overzicht gegeven van het belangrijkste en meest recente 
onderzoek naar visco-elastische contractiestromingen. 

Bij visco-elastische stromingen is het dimensieloze Weissenberg (We) getal een maat voor 
de elasticiteit van het materiaal. Bij toenemende We getallen wordt numerieke convergen- 
tie met een eindige elementen pakket moeilijker bereikt. Met het We getal moet worden 
opgelet: verschillende auteurs gebruiken verschillende definities. Hier is We gedefinieerd 
als een verhouding van eerste normaalspanningsverschil N, en afschuifspanning aI2; 

1.1 

Voor NI en a,2 worden de bij de apparant afschuifsnelheid +, gemeten waarden genomen. 
y, wordt berekend uit de doorzet Q, de kanaaldiepte W en de kanaalbreedte na het con- 
vergerende gedeelte H .  In onderstaande gevallen is We volgens deze definitie berekend. 

Een uitgebreid onderzoek, aan een abrupte contractiestroming met een PIB oplossing, is 
gerapporteerd door Quinzani [3]. Zowel snelheids- als spanningsmetingen zijn in de 
gehele contractie uitgevoerd (We =OS-1.4). Numerieke simulatie met verschillende 4- 
mode modellen geeft, voor lage doorzetten, e n  gode  overeenkomst met de metingen te 
zien. Bij hoge doorzetten beschrijft het PTT model de experimenten het beste. 
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Kiriakidis et al. [4] hebben LLDPE in een abrupte contractie stroming onderzocht 
(We=O.7-1.0). FIB metingen zijn verricht door het maken van foto’s van de fringes. Met 
deze meettechniek kan alleen aan materialen gemeten worden die hoge spanningen en dus 
veel ordeovergangen te zien geven. De berekeningen, uitgevoerd met een 8-mode K-BKZ 
integraal model, gaven pas een goede overeenkomst met de gemeten spanningen te zien, 
nadat de spanningsoptische coëfficiënt C als fitparameter was gebruikt. 

Madres et al. [5] hebben dezelfde LLDPE (We=O.6-0.7), in een contractiestroming 
onderzocht, maar gebruiken een andere waarde voor C. De maximale rekspanning, zoals 
berekend met het White-Metzrier model komt goed met de experimenten overeen, de 
berekende relaxatie na de contractie is iets langzamer dan experimenteel waargenomen. 

Met eenzelfde model en meettechniek als Kiriakidis [4] hebben Aldhouse, Mackley en 
Moore [6] gerekend en gemeten aan HDPE, zij het slechts op de symmetrielijn. Metingen 
en berekening komen goed overeen, met de gemeten spanningen vaak iets hoger dan de 
berekende. Crosslinking van het materiaal in de spleetkop wordt hiervoor als verklaring - 
gegeven. In een begeleidend artikel van Mackley en Moore [7] zijn de, bij deze door- 
zetten gemeten, symmetrielijnsnelheden gepubliceerd die als input voor de berekeningen 
hebben gediend. In dat artikel worden ook mogelijke foutenbronnen van LDA snelheids- 
metingen besproken, zoals bijvoorbeeld de grootte van het meetvolume. 

Een studie naar LDPE in een contractiestroming is gedaan door Kajiwara et al. [8] 
(We= 1.7). Met behulp van een 1-mode PTT en Giesekus model is het spanningsveld in 
de gehele spleetkop berekend. De berekeningen vertonen goede overeenkomsten met de 
FIB metingen. Het grote nadeel van het rekenen met 1-mode modellen is dat het reolo- 
gisch gedrag, zoals gemeten in afschuiving, slechts over een beperkt bereik van afschuif- 
snelheden correct wordt beschreven, zodat getwijfeld moet worden aan de voorspellende 
waarde van het model voor zowel hogere als lagere doorzetten. 

Galante [9] heeft foutenbronnen , die de FIB metingen beïnvloeden, nauwkeurig onder- 
zocht. Hij onderzocht de invloed van o.a. visceuse dissipatie, de spotgrootte en het niet 2- 
dimensionaal zijn van de stroming. Een van zijn conclusies, dat de retardatie en extinctie- 
hoek ondanks het feit dat de stroming niet 2- maar 3-dimensionaal is toch nauwkeurig 
kunnen worden gemeten, lijkt onjuist. In het midden van een geheel ontwikkelde afschuif- 
stroming zou volgens Galante een 6 van O gemeten moeten worden, terwijl zijn eigen 
metingen het tegendeel aangeven. FIB metingen zijn uitgevoerd aan laag- en hoog-M, 
PDMS dat door een abrupte contractie stroomt (We =O. 1-0.9). Berekeningen, uitgevoerd 
met het eenvoudige Second Order Fluid constitutieve model, komen goed overeen met de 
metingen. Op de hoek van de contractie was deze overeenkomst slechter, hetgeen werd 
toegeschreven aan het feit dat in werkelijkheid deze hoek niet perfect scherp is. 

Een bespreking van recentelijk ontwikkelde eindige elementen integratieschema’s die ook 
voor hoge We getallen tot numerieke convergentie komen wordt achterwegen gelaten. Dit 
omdat de ontwikkeling van numerieke methoden buiten het bestek van dit onderzoek valt. 
Er word slechts gerefereerd naar Hulsen en Van der Sanden [lo] die het stroomlijn inte- 
gratieschema ontwikkelden waarmee in dit onderzoek de stroming is gesimuleerd. Reke- 
nend met een 8-mode Giesekus model wordt numerieke convergentie bereikt voor We ge- 
tallen tot 2.5. Stroming van LDPE door een  axi-symmetrische contractie is gesimuleerd. 
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1.2 Opzet van het onderzoek 

Experimenten en simulaties zijn uitgevoerd aan stromingen in een convergerend kanaal, 
de spleetkop. Op de symmetrielijn daarvan treedt een planaire rekstroming op, naast de 
symmetrielijn een combinatie van planaire rek en afschuiving. Na het convergerende 
gedeelte gaat de spleetkop over in een recht kanaal waar de rekspanningen relaxeren en 
de stroming overgaat in een volledig ontwikkelde afschuifstroming. 

Zowel de snelheden als de spanningen in de gehele spleetkop zijn lokaal gekwantificeerd 
deer gehlnuik te m&m v m  nptische mw,t,t,echnieken; dit is het vakgebied van de reo- 
optica. Een groot voordeel van reo-optica is dat verschillende typen deformatiestromingen 
reologisch onderzocht kunnen worden. Bij het gebruik van deze optische technieken doen 
zich wel een aantal karakteristieke problemen voor, zoals bijvoorbeeld de eindige afmetin- 
gen van het meetvolume en, hoewel verondersteld, het niet volledig 2-dimensionaal zijn 
van de stroming. In de literatuur [7,9,11] bestaat hierover nog onduidelijkheid, zodat er 
in dit onderzoek aandacht aan is besteed. 

Spanningen zijn bepaald door de stromingsgeïnduceerde dubbelbreking te meten; Flow 
Induced Birefringence (FIB) [ 12,13,14]. De empirische spannings-optische wet relateert 
de gemeten dubbelbreking via de spanningsoptische coëfficiënt lineair aan de optredende 
spmningen. De nzuwlrwrighrid van de spanningsoptische  efficiënt C is dus v a  belang. 
De snelheidsmetingen zijn gedaan volgens het principe van laser Doppler anemometrie 
(LDA). De methode maakt gebruik van het zogenaamde Doppler effect: wanneer een licht 
door een bewegend deeltje wordt weerkaatst, verschuift de frequentie. Deze verschuiving 
is evenredig met de snelheid van het bewegende deeltje [15,16]. De experimentele metho- 
den worden in 2.1 besproken. 

Twee verschillende visco-elastische materialen zijn onderzocht. Een poly-iso-butyleen 
(PIB) oplossing in decaline en polybuteen-olie waarbij hoge doorzetten resulteren in lage 
spanningen en een  LDPE smelt waarbij lage doorzetten resulteren in hoge spanningen. 

Voor de numerieke simulatie zijn een aantal uit literatuur [ 1 J bekende constitutieve model- 
len gekozen, die in het verleden hun bruikbaarheid hebben bewezen. De Wagner inte- 
graalvergelijking is geselecteerd met daarin niet-lineariteitsfuncties zoals voorgesteld door 
Wagner en Soskey & Winter. Het model is gebruikt om rekspanningen op de symmetrie- 
lijn te berekenen, gebruikmakend van een continu relaxatietijdenspectrum en de (gemeten) 
snelheden. Het Leonov, Giesekus en Phan-Thien & Tanner model zijn gebruikt om zowel 
snelheden als spanningen in de gehele spleetkop te berekenen met een visco-elastisch 
eindige elementen pakket. Voor de beschrijving van LDPE zijn 6 modes gebruikt, voor 
de PIB oplossing 4 modes. De numerieke methoden worden in 2.2 toegelicht, waarna in 
2.3 de benodigde reologische parameters van de gebruikte materialen worden gegeven. 

Gezien de belangrijkheid van de spanningsoptische coëfficiënt C wordt in 3.1 de bepaling 
van C voor de PIB oplossing en de LDPE smelt uitgebreid besproken. Vervolgens worden 
de reo-optisch gemeten snelheden en spanningen gepresenteerd en vergeleken met de 
resultaten van numerieke simuiatie met de verschillende modellen. Dit wordt in 3.1 
gedaan voor de LDPE smelt en 3.2 voor de PIB oplossing. Tot slot worden in hoofdstuk 
4 de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. 
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2. Methoden en materialen 

De experimentele opstellingen worden in 2.1 toegelicht: Eerst worden in 2.1.1 de 
gebruikte stromingskanalen gegeven, achtereenvolgens worden de opstellingen voor het 
meten van spanningen (door het meten van de stromingsgeïnduceerde dubbelbreking) en 
de opstelling voor het meten van snelheden besproken in 2.1.2 en 2.1.3. De constitutieve 
modellen en de numerieke methoden waarmee de stroming is gesimuleerd worden in 2.2 
gepresenteerd. Reologische parameters in de gebruikte constitutieve modellen van de ge- 
bruikte PIB oplossing en LDPE smelt worden in 2.3 gegeven. 

2.1 Experimentele methoden 

2.1.1 Stromingskanalen 

Vanuit een voorraadcilinder met een diameter van 50 mm is met een plunjer (met instel- 
bare constante snelheid) materiaal door een stroming skanaal geperst. Dit verwisselbare 
kanaal is een rechte i0 bij 1 mm spleet of de convergerende spleetkop die is afgebeeld in 
figuur 2.1. De aspectratio wordt gedefinieerd als de verhouding van kanaaldiepte en 
kanaalbreedte. De afstand tussen de plaats waar de oplossing uit de voorraadcilinder in 
het kanaal komt en de plaats waar de metingen zijn verricht bedraagt 20 cm. Metingen 
bewijzen dat deze 20 cm lang genoeg is om intreespanningen te iaten relaxeren, zie 
bijlage 1. 
--- 

Figuur 2.1 Afmetingen van de convergerende spleetkop 

Optische experimenten (zowel LDA als FIB) zijn uitgevoerd op verschillende plaatsen 
(x,y), met lichtbundel(s) die invallen op de smalle zijde van het kanaal, evenwijdig aan 
het x-z-vlak. De fout die gemaakt wordt bij de positionering van het meetvolume in de 
spleetkop wordt voor zowel LDA als FIB experimenten op 1120 p m  in y-richting, en +50 
pm in x-richting geschat. Dit is de reproduceerbaarheid waarmee de positie van de meet- 
opstelling ten opzichte van de spleetkop bepaald kon worden. De vensters in de spleetkop 
bestaan uit 6 mm dik 'synthetic fused silica' van Oriel met een diameter van 25 mm. 
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Metingen aan de PIB oplossing zijn verricht bij kamertemperatuur (19-23"C), metingen 
aan LDPE bij 190°C. Opsmelten van LDPE granulaat gebeurt onder stikstof, met behulp 
van verwarmingselementen die om de voorraad cilinder en het stromingskanaal zijn 
gemonteerd. Dynamisch mechanisch onderzoek wees uit dat het langdurig verblijf op 
190°C geen invloed op de reologische eigenschappen van LDPE heeft. Aangezien kleine 
temperatuursvariaties tijdens reo-optische metingen al aanleiding geven tot een aanzienlij- 
ke afbuiging van de traverserende laserbundel 693, is grote zorg besteed aan de constant- 
heid van de temperatuur tijdens de experimenten. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de 
experimenten. Het We getal dat in tabel 2.1 wordt gegeven is berekend volgens vergelij- 
king 1 - 1 in de inleiding. 

Tabel 2.1 Overzicht van de experimenten. 

Doorzetten zijn bepaald door het per tijdseenheid uit de spleetkop geperst materiaal op te 
vangen en te wegen. De PIB oplossing wordt opgevangen en gebruikt voor volgende 
experimenten. Uit metingen in steady state afschuiving (op een Bohlin) bleek dat de 
reologische eigenschappen van de PIB oplossing niet veranderde tijdens de experimenteer- 
periode. Voor LDPE is steeds nieuw granulaat van dezelfde batch gebruikt. 

Het stationair zijn van de stroming is gecontroleerd door in de tijd de snelheid op dezelf- 
de plaats te meten. Voor LDPE (Q=6.4mm3/s) werd een snelheidsfluctuatie gemeten van 
10% van het gemiddeld gemeten signaal. (Bij FIB metingen zijn deze fluctuaties niet 
expliciet terug te vinden). Metingen aan de PIB oplossing gaven een constante snelheid te 
zien. Het is onduidelijk of deze fluctuaties inhomogeniteiten van het materiaal weergeven 
of een apparatieve oorzaak hebben; lekken van de voorraadcilinder of het instationair zijn 
van de plunjersnelheid. Deze laatste reden verklaart wel de trillingstijd die 600 s lijkt te 
zijn; bij Q=6.4 mm3/s heeft de spindel, die de plunjer aandrijft, 600 seconden nodig om 
één maal rond te draaien. 
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2.1.2 Spanningsmetingen 

Op de theorie van dubbelbrekingsmetingen wordt hier beknopt ingegaan, voor meer 
achtergronden wordt verwezen naar [12,13,14]. Door deformatie van een polymeervloei- 
stof oriënteren de polymeerketens in de deformatierichting. Het gevolg van deze aniso- 
tropie is dubbelbreking; een verschil in principiële brekingsindices in de oriëntatierichting 
en loodrecht daarop. Indien een lichtbundel loodrecht op de oriëntatierichting invalt splitst 
de bundel zich in twee onderling loodrecht gepolariseerde richtingen, die het materiaal 
(door het verschil in principiële breking sindices) met een verschil in snelheid doorlopen. 
Dit resulteert in een faseverschil of retardatie 6 tussen de bundels na het doorlopen van 
een materiaal met dikte d. Uit de gemeten 6 worát, wordt de dubbelbreking An beiekead; 

h 
2ad 

An = -6 2.1 

Waarin h de golflengte van het gebruikte laserlicht is. 

De spanningstensor is diagonaal in het assenkruis waarin de principiële brekingsindices 
zijn gedefinieerd en maakt per definitie een poolhoek x met het laboratorium assenkruis. 
De normaalcomponenten van de spanningstensor oii in het assenkruis onder hoek x, zijn 
componentsgewij s evenredig met de brekingsindices ni; 

2.2 

Dit is de empirische spanningsoptische wet waarin C de spanningsoptische coëfficiënt is. 

Bij een 2-D stroming door het kanaal in figuur 2.1 en een lichtbundel die in z-richting 
door het maeriaal gaat kunnen o12 en N, in het laboratorium assenkruis worden geschre- 
ven als functie van An en x [12]; 

An c12 = -sin2~ 
2c 

An. 
c N ,  = --cos2x 

2.3 

2.4 

Met oI2 de afschuifspanning in het x-y-vlak en N, het eerste normaalspanningsverschil 
(om-cYy). Op de symmetrielijn van de convergerende spleet wordt N, ook wel de rekspan- 
ning a, genoemd. 

Metingen zijn uitgevoerd met een systeem dat met hoge resolutie (zeer lokaal) gelijktijdig 
6 en x kan meten. De gebruikte opstelling maakt gebruik van een polarisatie-modulatie 
zoals uitvoerig beschreven door Fuller et al. [14,17]. De componenten in de opstelling 
zijn achtereenvolgens ; 
- 2 mW He-Ne laser (Spindler & Hoyer, A=633 nm), 

polarisator (Glan-Thomson) onder een hoek van O" met de stroomrichting, 
roterend h/2 plaatje, met een rotatiefrequentie o van 0.35 kHz. 
50 mm achromaatlens resulterend in een bundeldiameter van 50 pm in het mid- 

- 
- 
- 

den van de spleetkop en 80 pm aan de voor en achter wand. (Deze berekende 
grootte van hei meetvolume is met de 'knife-edge' methode [9,18] experimenteel 
geverifieerd, zie bijlage 2.) 
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De bundel gaat dan door een venster, het stromingskanaal en een venster. 
- 100 mm achromaatlens om de bundel weer evenwijdig te maken, 

633 nm h/4 plaatje met een optische as onder 45" met de x-richting, 
tweede polarisator (analysator), onder een hoek van O" met de x-richting, 
PIN- 10DP intensiteitsdetector (UDT) en een 1 O 1 C versterker (UDT). 

- 
- 
- 
Het geheel is gemonteerd op een xyz0-traverseersysteem. 

Op de detector valt een in de tijd gemoduleerde intensiteit I ( [ )  [14]; 

Z(t)  =I( 1 +cos(2>osin(6)sin(4or) -sin(2~)sin(6)cos(4~t)) 2.5 

Hierin is Z, de in de tijd gemiddelde intensiteit. 1, = Imcos(2~)sin(6) en Puit = 
-Zmsin(2x)sin(6) zijn respectievelijk de in- en uit-fase amplitude van de intensiteit met 40 
van het roterende h/2 plaatje. Door manipulatie van I,, luit en Z, zijn de waarden van x en 
6 te berekenen; 

l i l  

zin 

tan(2x) = -- 

2.6 

2.7 

hact een fasegevoelige lock-in amplifier, die de referentiefrequentie 40 als input heeft, 
worden Zb en luit gemeten. Van het roterende plaatje wordt o met een diode gemeten 
waarna een elektronisch circuit er een blokpuls van 4w van maakt. Z, wordt met een 
elektronisch filter gemeten. Met het data acquisitie programma LIA 2.05 worden I,, Zuit 
en Z, ingelezen in een PC en verder verwerkt met Matlab. 

Problemen doen zich voor indien 6 buiten het gebied [O,a/2] ligt. Indien de retardatie 
groter dan 7d2 wordt, wordt toch een 6 tussen O en a/2 berekend, dit volgt uit vergelij- 
king 2.6. Er heeft zich een ordeovergang in 6 voorgedaan. Handmatig moet 6 gecorri- 
geerd worden zodat het verwachte verloop van de spanningen gevolgd wordt. Dit gebeurt 
door een aantal maal +T bij plus of min de gemeten retardatie op te tellen. Op plaatsen 
waar 6 een veelvoud van 7i is, behoren Z, en Z,,, exact nul te zijn. In de praktijk worden 
echter kleine waarden voor Z, en luit gemeten, o.a. door de grootte van het meetvolume 
(zie bijlage 3) en het niet 2-D zijn van de stroming [9] (zie bijlage 4). Deze leiden tot een 
onnauwkeurigheid in x (zie vergelijking 2.7), die bij hogere ordeovergangen snel groter 
wordt. Een goede benadering voor x, op plaatsen waar 6 een veelvoud van 7r is, wordt 
verkregen door te intrapoleren tussen gemeten waarden van x voor en na de ordeover- 
gang, die wel nauwkeurig zijn [9,12]. Bij het verwerken van dubbelbrekingsmetingen aan 
LDPE is voor gecorrigeerde retardaties groter dan 2a  rond ordeovergangen x geintrapo- 
leerd. Bij kleinere 6 is x rond ordeovergangen nog nauwkeurig te meten. 

De dubbelbrekingsmetingen zijn uitgevoerd door met lage constante snelheid 
(0.022 mm/s) de opstelling te doorkruisen en elke 0.5 s een meetpunt in te lezen. Bij de 
verwerking worden 4 tot 16 achtereenvolgende meetpunten gemiddeld om spreiding te 
verkleinen. Er is gestopt met middelen voordat afvlakking van het gemeten signaal op- 
treedt. Enkeie metingen aan de FIB oplossing (dit wordt expliciet vermeld) zijn punt veer 
punt uitgevoerd, waarbij per punt een twintigtal meetpunten is ingelezen em gemiddeld. 
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De nauwkeurigheid van de FIB meetopstelling is getoetst door de dubbelbreking van 2 
materialen met een bekende 6 en x te meten. De gemeten 6 (bij verschillende x) geeft een 
spreiding van maximaal 5%,  x is op 1" nauwkeurig te meten. Het signaal dat in de lege 
FIB opstelling op de detector valt is in de tijd, op fluctuaties van 0.3" in 6 na, constant. 
(Zie bijlage 2.) 

Tijdens de metingen aan de PIB oplossing bleek de retardatie van lenzen en vensters te 
resulteren in een relatief groot nulsignaal. Een foutenanalyse leert dat, indien deze nulsig- 
nalen klein zijn, deze lineair van het gemeten signaal li, en luit mogen worden afgetrok- 
ken. (lie bijlage 2.) Bij metingen aan de PIB oplossing is daarom als volgt te werk ge- 
gaan: met een stationaire stroming in het kanaal worden l,, luit en Im gemeten op plaatsen 
(x,y). De stroming wordt stop gezet en na relaxatie van de spanningen worden op dezelf- 
de plaatsen de nulsignalen Zi,,o en luit,O gemeten. Voordat de gemeten Zin en luit worden ge- 
bruikt voor verdere berekeningen worden eerst Z,,o en afgetrokken. Deze procedure is 
voor alle metingen aan de PIB oplossing toegepast. 

2.1.3 Snelheidsmetingen 

Voor de theorie van laser Doppler anemometrie (LDA) wordt verwezen naar 115,161. Het 
gebruikte systeem meet in 'differential Doppler mode' met een Lexel 85 Argon-ion laser 
(h=488 nm> opererend QP een vermogen van 1 W. De optische rail is opgebouwd uit de 
volgende componenten van Dantec; 
- twee X/4 plaatjes en een 'beam waste adjuster' gevolgd door een 'beam splitter' 

een Bragg cel aangestuurd door een Dantec 55N10 'frequency shifter', die één 

een 'beam displacer', 'beam translator' en 'beam expander' 
een xyz0 traverseersysteem en een 160 mm achromaat focusseerlens 

- 
van de twee bundels een 40 MHz optische verschuiving geeft 

- 
- 

De afstand tussen de twee bundels is 31.1 mm zodat na passeren van de lens de halve 
hoek 8 tussen de twee bundels 5.6" is. Het resulterende sigaarvormige meetvolume had 
een maximale diameter van 50 pm en een lengte van 0.75 mm. Het meten gebeurt in 
'back-scatter' geometrie; het signaal wordt via de optische 'rail' teruggevoerd en geschei- 
den van het ingaande signaal middels een aantal lenzen en pinholes. Detectie vindt plaats 
na versterking met een photomultiplier buis. Het signaal is elektronisch geshift over 10 of 
20 kHz (afhankelijk van de te verwachten gemiddelde snelheid) en geanalyseerd door een 
Dantec 57N10 'Burst Spectrum Analyser' (BSA). Data wordt via een buffer en het pro- 
gramma Burstware ingelezen in de PC (data rate 10-500 Hz). De gemiddelde snelheid 
wordt berekend uit de gemiddelde waarde van de frequentieverschuivingsdistributie die 
voor de PIB oplossing bestaat uit 100-400 bursts en voor LDPE uit 2000-4000. Alleen 
dicht bij de wand lag het aantal bursts dat voor een snelheidsberekening werd gebruikt 
beduidend lager. Zoals bekend [16] hangt de gemeten frequentieverschuiving Af via een 
constante calibratiefactor CF samen met de snelheid v, CF is te berekenen uit h en 8 .  

h 
2sinû 

v = CF Af = -Af 2.8 

CF is 2.52 m/s/Mhz en is 
van een bekende snelheid.) 
maakt van maximaal 1 %. 

op 1 % nauwkeurig. (Experimenteel geverifieerd door meting 
Bij het discretiseren van Af wordt door de BSA eem fout ge- 
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Er werden alleen snelheden of componenten van snelheden in de x-richting gemeten, alle 
metingen punt voor punt. Het bleek niet noodzakelijk tracerdeeltjes aan de PIB oplossing 
toe te voegen. Aan LDPE is ca. 0.05% Ti02 poeder (deeltjesgrootte 10 pm) toegevoegd. 
Uit reologisch onderzoek op een RMS 800 blijkt dat dit de eigenschappen niet beïnvloedt. 

Indien er over het meetvolume een snelheidsgradiënt is, wordt bij een LDA meting een 
fout gemaakt [7]. M e r  deeltjes met hogere snelheid dan met lage snelheid gaan door het 
meetvolume zodat de gemiddeld gemeten snelheid te hoog is. Een absolute bovengrens 
van deze fout wordt gevonden door te stellen dat alleen de hoogste in het meetvolume 
arwezige sndheid gemeten wordt. Indien dus de breedte van het meetvolume (50 pm) op 
een meetpunt geprojecteerd wordt, dient deze projectie over cie berekende sneheidscuwe 
te vallen. Anders is de berekende snelheidscurve onjuist. (Zie bijlage 5.) 

Snelheidsmetingen kunnen relatief eenvoudig gecorrigeerd worden voor het niet 2-D zijn 
van de stroming. Bij LDA metingen wordt een lokale snelheid v(z=O) in het midden van 
de diepte van de spleet gemeten. Berekeningen leren dat indien met de gemiddelde snel- 
heid over de diepte de doorzet wordt uitgerekend, deze doorzet overeenkomt met de 
gemeten doorzet, die dus het gevolg is van een 3-D stroming. De gemiddelde snelheid 
over de diepte van het kanaal komt dus overeen met de berekeningen die een 2-D stro- 
ming veronderstellen. Het blijkt dat in goede benadering de lokaal gemeten snelheid 
v(z=O> in overeenstemming kan worden gebracht met de snelheid die voor een 2-D 
stroming wordt berekend door deze met een konstante te vermenigvuldigen. De konstante 
is vrijwel onafhankelijk van x en is voor de PIB oplossing 0.93 en voor LDPE 0.92. (Zie 
bijlage 6.) Alle in dit verslag gepresenteerde snelheidsmetingen zijn met deze konstante 
vermenigvuldigd. 

2.2 Numerieke methoden 

De stroming in de spleetkop is gesimuleerd met verschillende constitutieve modellen om 
de gemeten snelheden en spanningen met berekeningen te vergelijken. Uit de literatuur 
zijn een groot aantal constitutieve modellen bekend [i], waaruit voor dit onderzoek de 
volgende zijn geselecteerd: 
- De differentiaalmodellen van Leonov, Giesekus en Phan-Thien & Tanner (PTT), 

gebruikt voor simulatie van de stroming in de gehele spleetkop m.b.v. een eindi- 
ge elementen pakket. 
Het integraalmodel van Wagner met dempingsfuncties van Wagner en Soskey & 
Winter. Dit model is gebruikt om de rekspanning op de symmetrielijn te bereke- 
nen met als invoer de snelheden. 
De Carreau-Yasuda en Powerlaw vergelijking om v en aI2 in een volledig ont- 
wikkelde afschuifstroming te berekenen. 

- 

- 

De implementatie van deze 3 groepen wordt achtereenvolgens in 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.3 
besproken. In tabel 2.2 zijn de modellen gegeven. 
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Giesekus ‘i 0 2 0 +-ri +7i = 2hiGP 
Xi 6t Gi 

Wagner 

Phan-Thien & 
Tanner 

c 

‘(t) = j m(t-t’) k(t,t’) C;’(t’) dt’ 
-00 

hi(.!? +[(O T~ + ri 0 0 ) )  + .riexp (fir (TJ) = 2hiG,D 
6t ‘i 

Carreau-Yasuda I 
I 

n-1 

~~ ~ 

Powerlaw 

Bij de berekeningen is ook gebruik gemaakt van het Leonov model. Dit is, in planaire rek 
en afschuiving, gelijk aan het Giesekus model met 0 gelijk aan 0.5. In deze modellen 
zijn; ri de extra spanningstensor bij mode i, sommatie van de spanningstensoren per mode 
i over het aantal modes levert 7, 6ri/6t is de upper convected tijdsafgeleide van 7i, Gi de 
discrete relaxatiemodulus bij mode i, Xi de relaxatietijd bij mode i, D de deformatiesnel- 
heidstensor, C,‘(t ’) de relatieve Finger tensor, m(t-t ’) de geheugenfunctie [20], h(t,t’) de 
ciempingsfunctie, u12 de extra afschüifspaïìniïìg er; de afschuifsnelheid. De fitpzmrnete-rs 
zijn; 0, E ,  E ,  qo, X, a, n en np. Voor h kan een vorm worden genomen zoals voorgesteld 
door Wagner (vergelijking 2.9) [22] en Soskey & Winter (vergelijking 2.10) [23J. In deze 
vergelijkingen zijn a ,  n17 n2 en a, b de fitparameters end(J-3) is een maat voor de totale 
deformatie [i]. 

1 h(t,t‘) = 
1 + a ( J J - 3 ) b  

2.10 

2.2.1 Berekeningen met het eindige elementen pakket 

Voor de berekeningen met de differentiaalmodellen is gebruik gemaakt van de visco- 
elastische module van het eindige elementen (EEM) pakket SEPRAN [24], ontwikkeld 
door Hulsen en Van der Sanden [lo]. Dit pakket berekent op iteratieve wijze bij een 
gegeven visco-elastisch stromingsprobleem de snelheden en spanningen. Er wordt niet 
ingegaan op de werkwijze, volstaan wordt met het geven van de benodigde invoer. 

Vanwege symmetrie is slechts het halve kanaal gemodelleerd en verdeeld in een fijne en 
een grove mesh, zie figuur 2.2. De afmetingen zijn hetzelfde als in figuur 2.1. De vol- 
gende randvoorwaarden zijn voorgeschreven: aan de in- en uitstroomzijde een volledig 
ontwikkelde afschuifstroming met doorzetten gelijk aan die van de experimenten, een 
snelheid in y-richting gelijk aan O op de symmetrielijn en aan de wand een snelheid nul. 
De in- en uitloop zijn respectievelijk 2L en 5L lang genomen, met L de lengte van het 
convergerende gedeelte (=3.72 mm). Het nemen van in- en uitloop lengtes 4E en 7E had 
geen invloed op de resultaten. Gebruikt zijn het P2+-P1 Crouzeix-Raviart element [24]. 
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Figuur 2.2 De grove mesh en de fijne mesh, de y-richting is een factor 5 uitgerekt. 

I 

De in tabel 2.2 gegeven en E,,, zijn de convergentiecriteria; er is geïtereerd tot de rela- 
tieve verandering van de moáuius van kei snelheidwel6 minder dan E,, is er, de vccr het 
systeem berekende modulus van de residuaal vector minder dan E,, is. De parameters vit, 
qco en q, zijn respectievelijk de iteratie-, shift- en extraviscositeit, die de convergentiesnel- 
heid beïnvloeden. qo is de som van de nulviscositeiten per mode en E is de boeteparame- 
ter. Voor verdere achtergronden van deze parameters wordt verwezen naar [lo] en [24]. 

I parameters gebruikte waarde 

Tabel 2.2 Waarden van de in het EEM pakket eebruikte narameters. 

II Eres 

T co 

T S  

E 

Voor de beschrijving van het spectrum werden 6 modes voor LDPE gebruikt en 4 modes 
voor de PIB oplossing. De spectra en fitparameters in de verschillende modellen worden 
in 2.3 gegeven. De grove mesh convergeert iets minder goed (~,=~,,=5e-3) en aange- 
zien de resultaten nagenoeg hetzelfde zijn (minder dan 5% verschil) worden alleen de 
resultaten van de fijnere mesh gepresenteerd. De maximale CPU rekentijd op een Silicon 
Graphics Iris Indigo is 15 minuten (6 modes PTT model, fijne mesh). 

2.2.2 Berekeningen met snelheden als invoer 

Met elk constitutief model kan voor een bekend snelheidsveld de resulterende spanningen 
berekend worden. Voor een stationaire stroming kan de tijdsafhankelijkheid (t,t’) in een 
model worden geschreven als plaatsafhankelijkheid (x,~’). In dit onderzoek is de rekspan- 
ning die het Wagner model op de symmetrielijn berekent expliciet geschreven als functie 
van snelheid en plaats (zie bijlage 7); 

X 

v(x)2 v(x’)2 dx’ 
Ce (x) = J m(x-x’)h(x,x’) - - - 

-(D 
[ v(x’)2 - v ( I > 2 ]  V ( d )  

2.11 

Hierin zijn o,(x) de rekspanning op plaats x, v(x), v(x’) zijn respectievelijk de snelheden 
op plaats x en x’ (x’ is de coördinaat waarover geïntegreerd wordt), rn is de geheugen- 
functie en h is de dempingsfunctie, zie vergelijking 2.9 en 2.10. 
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De vergelijking is gediscretiseerd en uitgerekend met Matlab waarbij voor de geheugen- 
functie m(x-x') een continu relaxatietijdenspectrum is gebruikt. Voor de snelheden is een 
fit door de gemeten snelheden of een eenvoudige benadering genomen. Per lengte eenheid 
L (dit is de lengte van het convergerende gedeelte in x-richting) zijn 150 integratiestapjes 
gemaakt, waarbij met integratie werd begonnen 4L voor het convergerende gedeelte. 

LDPE (bij 190OC) 
relaxatietijd hi relaxatiemodulus G, 

3.12e-002 3.91e+004 
4.10e-001 1.30e+004 
4.72e + O00 2.56e+003 
5.24e+001 2.3 1 e + 002 
5.42e+002 8.52e+000 
1 .OOe+ 004 1.81e-003 

2.2.3 Berekening YQQF steady state afsshuifstroming 

PIB oplossing (bij 23°C) 
relaxatietijd hi relaxatiemodulus Gi 

1.43e-003 3.08e+002 
6.95e-002 5.18e+001 
l.i8e+000 4.70e+000 
5.18e+001 2.47e-003 

Om voor een geheel ontwikkelde afschuifstroming de snelheden en schuifspanningen te 
herekenen is gebruik gemaakt van de Carreau-Yasuda vergelijking. Met deze vergelijking 
is het niet mogelijk om bij een gegeven doorzet de resuiterende + en q2 direkt anaiytisch 
te bepalen. Iteratief kan wel een oplossing worden bepaald, zie bijlage 7 en [25]. 

Het Powerlaw model is gebruikt om een benadering te geven van de snelheid op de 
symmetrielijn van de convergerende spleet. Op elke hoogte x in de spleetkop wordt een 
volledig ontwikkelde afschuifstroming (zonder slip) aangenomen zodat de snelheid in x- 
richting v, te schrijven is als [25,26]; 

2.12 

Deze herix!eriri.g wordt, in dit verslag de Powerlaw smeerfilmbenadering genoemd, met 
Q de doorzet, W de spleetdiepte, H de breedte na het convergerende gedeelte, a de hoek 
die de flank van het convergerende gedeelte met de x-as maakt en np de Powerlaw index. 

2.3 Gebruikte materialen 

De volgende materialen zijn in dit onderzoek gebruikt; 

olie, 2.5/47.5/50 w/w/w. Deze PIB oplossing is gemaakt volgens specificaties opgesteld 
door de organisatie van de conferentie, 'Rheometry of Polymers From the Solution to the 
Melt', te Fontevraud (mei '93). De dichtheid is 0.883 g/cm3 bij 23 "e (gemeten met een 
PAAR DMA 48 dichtheidsmeter), de activeringsenergie EA is 36 kJ/mol [27]. 

190 "C [28] en de activeringsenergie EA is 66 kJ/mol [29]. 

- Een poly-iso-butyleen (M, = 1 .4*106 g/mol) oplossing in decaline en polybuteen- 

- Een LDPE smelt met een meltindex van 0.85 dg/min, dichtheid 0.76 g/cm3 bij 



De reologische eigenschappen van deze materialen worden uitvoerig besproken door 
Palmen et al. [27] voor de PIB oplossing en door Tas et al. [29] voor de LDPE smelt. 
Discrete spectra zijn gefit op de gemeten opslag- en verhesmodulus [27,29] met een ite- 
ratiemethode uit [35], zie tabel 3.2. Met een bij DSM Research ontwikkelde iteratieme- 
thode [31] zijn de continue relaxatietijdenspectra (0 ,H(0))  bepaald, zie figuur 2.3. 

-4 

-8 -6 - 4  -2 O 2 
-6 

log(theta) 

Figuur 2.3 log(H(0)) versus log(0), (--) PIB oplossing bij 23"C, (-1 LDPE bij 190.C. 

In tabel 2.4 worden de in de constitutieve modellen gebruikte reologische parameters 
gegeven. De herkomst van de waarde van de parameters wordt d.m.v. een index gegeven; 
(1) Fit op steady state afschuifviscositeit versus y. (Voor de Powerlaw is np gefit op 

de gemiddelde y in de stromingskanalen) 
(2) Uit [27], gefit op spanningsopbouw en -relaxatie experimenten in afschuiving. 
(3) Uit [29], gefit op experimenten in afschuiving en uni-axiale rek. 
(4) Fit door q als functie van u/(d(,$(2-,$)) te fitten op q' als functie van w. q' is 

hierin G,sin(G)/w en q is GJw. De methode wordt o.a. toegelicht in [32]. 
(5) Fit door SEPRAN berekeningen in een afschuifstroming te fitten op berekeningen 

die met Carreau-Yasuda in eenzelfde kanaal zijn uitgevoerd. 
In bijlage 8 worden de met deze spectra berekende opslag- en verliesmodulus getoond. De 
met de verschillende modellen berekende steady state afschuifviscositeit en eerste nor- 
maalspanningscoëfficiën t versus $ worden daar ook vergeleken met reologische metingen. 

1 rabel 2.4 Reologische fit parameters voor de vers( 

Model 

Carreau-Yasuda 

Powerlaw 

Wagner met: h volgens Soskey & 
Winter voor de PIB oplossing en 
h volgens Wagner voor LDPE 

Phan-Thien & Tanner 

Giesekus 

diende modellen en materialen. 

Parameters PIB oplossing 

Yo [Pas1 9.720 (1) 
[SI 0.558 

a 1 .O19 
n 0.53 1 

70 [Pas1 9.7 (1) 
nP 0.5 
h a=0.06 (2) 

b=1.85 

P O. 15 ( 5 )  

LDPE 

3.9e4 (1) 
2.58 
0.41 
0.31 

3.9e4 (1) 
0.6 

(Y =0.96 (3) 
n, =0.25 
n,=0.04 

O. 15 
3.05 

0.35 (3) 

- 13 - 



3. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de experimentele resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Om 
uit de gemeten dubbelbreking nauwkeurig de spanning te berekenen is de spanningsopti- 
sche coëfficiënt C nodig. De bepaling hiervan voor de gebruikte materialen wordt in 3.1 
behandeld. De resultaten van de lokaal gemeten spanningen en snelheden in de gehele 
convergerende spleetkop worden vergeleken met de resultaten van numerieke simulatie. 
Dit gebeurt in 3.2 voor de LDPE smelt en in 3.3 voor de PIB oplossing. Tijdens de 
bespreking van de dubbelbrekingsmetingen worden ook twee aan deze reo-optische meet- 
techniek vefbonden problemen, besproken; de eindige gïûûite va~i he: meet;~!ume en het 
niet volledig 2 dimensionaal zijn van de stroming. 

3.1 Spanningsoptische coëfficiënt 

Methoden om C te bepalen hebben altijd hetzelfde principe; de in een bekende spannings- 
toestand gemeten dubbelbreking wordt middels C gefit op de spanningen. 

Voor de PIB oplossing is C bepaald door bij verschillende doorzetten de dubbelbreking in 
de rechte 10 bij 1 mm spleet te meten en te fitten op een berekende a12. Snelheidsmetin- 
gen in de spleet zijn, vermenigvuldigd met 0.93, afgebeeld in figuur 3.1. en geven aan 
dat de aanname van een geheel ontwikkelde afschuifstroming zonder slip duóieus is. De 
met de Carreau-Yasuda vergelijking, voor een ontwikkelde afschuifstroming, berekende 
snelheden liggen bij de wand beduidend lager dan de gemeten snelheden. Dit kan niet aan 
de grootte van het meetvolume liggen; de projectie van het meetvolume op de meetpunten 
valt niet over de berekende curve heen (zie 2.1.3). Dit kan op slip aan de wand duiden. 

Op het gebied y=[-0.35,+0.35] is nu een 4" orde polynoom door de snelheidsmetingen 
gefit waaruit ?(y) is berekend. Uit ?(y) is, met Carreau-Yasuda, oI2(y) berekend waar- 
door een rechte is gefit die geëxtrapoleerd is naar de wand (zie tabel 3.1, kolom 3). 
Indien geen slip wordt aangenomen, wordt met Carreau-Yasuda een 10% hogere (J12,wmd 

berekend (zie tabel 3.1, kolom 2). 
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Figuur 3.1 v versus y, voor de PIE3 oplossing in de rechte spleet, (o) Q=52 mm3/s, (+) Q=136 mm3/s, 
(*) Q=270 inrn3/s, 
(a) (-) Carreau-Yasuda snelheden, de horizontale streepjes op een aantal meetpunten geven 
de breedte van het meetvolume. (b) (--) 4' orde polynoom-fit. 
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Tabel 3.1 Berekende wandschuifspanningen en waarden voor C in het rechte kanaal bij verschillende Q. 

Doorzet Q O12,wmd [Pa] m.b.v. 
[mm3/s] Carreau-Yasuda 

u12,wmd [Pa] m.b.v. 
polynoom-fit voor v 

52 
136 
270 

88 
150 
217 

80 
130 
200 

~~ 

Berekende waarden voor C 
[Pa-'] m.b.v. polynoomfit 
en FIB metingen 

1.43e-9 

1.46e-9 
I. 5Oe-9 

Bij de in mbel 3.1 genoerride dûûrzeiieii zijn dü5t;e!vr~~ngsmetinge!! gedam die, np het 
gebied y=[-o.35,+0.35], met een kleinste kwadraten methode gefit zijn op (T12,wand zoals 
met de polynoom-fit bepaald. De gevonden waarden voor C staan in tabel 3.1, kolom 4. 
Het gemiddelde hiervan, C= 1.46e-9 Pa-' is gebruikt voor verdere berekeningen. In figuur 
3.2 staan metingen van a12(y) en N,(y), met C=1.46e-9 Pa-'. In figuur 3.2b valt op dat 
N1 bij y=O ongelijk aan nul is, hier wordt later op terug gekomen. 
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Figuur 3.2 (a) gemeten uI2 versus y, @) gemeten NI versus y, in de rechte spleetkop, metingen punt 
voor punt, (o) Q=52 mm3/s, (+) Q=136 xnm3/s, (*) Q=270 mm3/s, (-) berekende waarden 
voor aI2 (uit tabel 2, kolom 3). 

1 O0 1 O' 1 o 2  i 03 

Sigma12 [Po] 

Figuur 3.3 NI versus uI2 voor de PIB oplossing, (o) Q=52 mm'/s, (+) Q=136 mm3/s, (*) Q=270 
mm3/s (waarden met abs(a,,) < 10 Pa zijn niet afgebeeld), (-) gemeten op een RMS 800. 

Om te controleren of de gemeten waarden voor N, juist zijn, is in figuur 3.3 de reo- 
optisch gemeten N, tegen o12 uitgezet en vergeleken met de reologisch gemeten NI tegen 
aI2. Geconcludeerd wordt dat C=1.46& Pa-' een goede fit geeft tussen viscometrische en 
reo-optische data. C komt ook goed overeen met in de literatuur gerapporteerde waarden; 
C gelijk aan 1.87e-9 voor PIBhetradecane [3] en 1 SOe-9 Pa-' voor PIB/decaline [33]. 
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Op bovenstaande manier is van de LDPE smelt bij 190°C door van Gurp et al. [34] C 
bepaald op een waarde van 1.58e-9 Pa-’, met een spreiding van 5%. Hier worden de 
resultaten van C bepaling in een plaat-kegel reometer gepresenteerd. Het apparaat is een 
verbeterde versie van de door Wales gebruikte reometer [11,12] en staat bij Philips. De 
opstelling wordt uitvoerig besproken in [35]. Details van de meetprocedure worden, 
samen met de C bepaling van een andere LDPE en een HDPE, uitgebreider toegelicht in 
bijlage 9. 

Metingen zijn verricht bij 6 verschillende temperaturen, waarbij per temperatuur C be- 
paald is bij ongeveer 5 verschillende +, met +rd>190c tussen 0.01 tot 4 s-’. De resultaten 
van de per temperatuur gemiddelde C staan in figuur 3.4. Van de middeling is de stam- 
daardafwijking berekend die als foutenbalk in figuur 3.4 is aangegeven. Deze spreiding 
lijkt groot maar ligt zeker in dezelfde orde van grootte als de resultaten van Wales [li]. 
Tevens zijn in figuur 3.4 een aantal in de literatuur gerapporteerde waarden van C geplot. 

X 

X 
1 I I 

150 200 

Temp. [ C ]  
Figuur 3.4 C van LDPE versus de temperatuur, (o) meting bij Philips met standaardafwijking, 

(-) lineaire fit door Philips meting, (O) meting bij DSM [34], (+) LDPE Wales [ I l l ,  
(*) LDPE Murai [36], (x) LDPE Nishida et al. [36]. 

Waarden van C, zoals bepaald door metingen bij Philips, vertonen matige overeenkomst 
met in de literatuur gerapporteerde waarden. Het verschil is niet verwonderlijk; in de 
literatuur zijn andere LDPE’s onderzocht, (C is bijvoorbeeld afhankelijk van de vertak- 
kingsgraad van het LDPE [li].) Verder wordt geconcludeerd dat de waarde van C zoals 
bepaald door het fitten van dubbelbrekingsmetingen op een geheel ontwikkelde afschuif- 
stroming in een rechte spleet [34] goed overeenkomt met C zoals gemeten in de plaat 
kegel reometer bij Philips. Dit onderstreept de juistheid van de voor de PIB oplossing 
bepaalde spanningsoptische coëfficiënt. Voor C van LDPE bij 190°C wordt 1.6e-9 Pa-’ 
genomen. 

Op metingen van 6 en x in de rechte spleet zit een fout die ook doorwerkt in het bepalen 
van C uit deze metingen. De nauwkeurigheid waarmee spanningen in een stromingskanaal 
kunnen worden gemeten wordt verkregen door de maximale afwijking tussen de gemeten 
en berekende spanningen te nemen. Er wordt dus van uitgegaan dat de berekeningen voor 
een volledig ontwikkelde afschuifstroming correct zijn. Deze maximale afwijking is voor 
zowel de PIB oplossing als LDPE [34] gelijk aan cica 10%. 
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3.2 LDPE smelt 

De gemeten en met SEPRAN berekende snelheden voor LDPE in de convergerende 
spleetkop, voor 2 verschillende doorzetten, worden gepresenteerd in de figuren 3.5 en 
3.6. In figuur 3.5 zijn de op de symmetrielijn gemeten snelheden afgebeeld. Uit de duplo 
meting die gepresenteerd wordt, blijkt dat de metingen, ondanks de zeer lage snelheden 
die zijn gemeten, goed reproduceerbaar zijn. Het eind van het convergerende gedeelte ligt 
bij x=O. De gemeten snelheid is daar ongeveer 3 maal zo hoog geworden als voor het 
begin van het convergerende gedeelte dat bij x=-3.73 mm ligt. Dit als gevolg van de 3-1 
coairzetie die het materim! mdergzzt. D e  gemeten sne!heid begint 31 v66r x=-3.73 rnm 
toe te nemen terwijl daar het kanaal nog 3 mm breed is. Rond het eind van het converge- 
rende gedeelte (x =O) wordt een snelheidsovershoot gemeten, voordat de snelheid afneemt 
tot een constante waarde. Deze beide effecten zijn het gevolg van het visco-elastisch zijn 
van het materiaal. Bij de hogere doorzet is het materiaal elastischer (vergelijk We=1.5 en 
We=2.3 voor de twee doorzetten) en zijn deze effecten dus sterker aanwezig. 
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Figuur 3.5 Gemeten en berekende snelheden op de symmetrielijn voor LDPE, 4 4 . 4  en  17.2 mm31s, 
(o, +) meting, (-) powerlaw, (--) Leonov, (---) Giesekus, (-.-.) PTT. 

In figuur 3.6 worden de snelheidsmetingen op een aantal dwarsdoorsneden x gepresen- 
teerd. De meting bij x=-5 mm is gedaan voor het begin van het convergerende gedeelte 
dat bij x=-3.73 mm ligt, de stroming is daar nog een zuivere afschuifstroming met, zoals 
de metingen aangeven, een snelheid nul aan de wand. Ook de gemeten snelheden op de 
dwarsdoorsneden x=-2.1 en x=-0.4, dus in het convergerende gedeelte, vertonen een 
parabolisch snelheidsprofiel over de doorsnede y met aan de wand een snelheid nul. Na 
het convergerende gedeelte, bij x=0.6 mm blijft dit profiel gehandhaafd, alleen de 
absolute snelheid ligt hoger. Indien kritisch naar de metingen wordt gekeken is te zien dat 
er op de snelheidsmetingen een fluctuatie zit van ongeveer 10%. Deze is waarschijnlijk 
het gevolg van de niet stationaire stroming waaraan deze metingen zijn verricht (zie 
2.1.1). 

Voor de berekeningen met de verschillende modellen, waarvan de resultateri sok in de 
figuren 3.5 en 3.6 zijn afgebeeld, zijn de parameters uit tabel 2.3 en 2.4 gebruikt. Om de 
gemeten snelheden in overeenstemming te brengen met de berekeningen die een 2-D 
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stroming veronderstellen zijn alle afgebeelde snelheidsmetingen vermenigvuldigd met O. 92 
(zie 2.1.3 en bijlage 6). De verschillen tussen de modellen onderling en met de gemeten 
snelheden zijn klein; de snelheidstoename in het convergerende gedeelte is voor alle 
modellen nagenoeg hetzelfde en komt goed overeen met de gemeten snelheden (zie figuur 
3.5). Ook op de dwarsdoorsneden (zie figuur 3.6) komen metingen en berekeningen goed 
overeen. Aan de wand bij x=-0.4 en x=O.6 liggen de gemeten snelheden iets hoger dan 
de berekende snelheden. Dit wordt aan de grootte van het meetvolume toegeschreven (zie 
2.1.3), er wordt dus geen slip verwacht. Ook bij x=-5 en x=-2.1 mm liggen de gemeten 
snelheden hoger dan de berekeningen, dit komt waarschijnlijk omdat in een stromingska- 
nd met een kleinere aspectratio de factor 0.92, die voor aspectratio 10 is berekend, 
kleiner moet zijn. 

De Powerlaw smeerfilmbenadering (met n =0.6) beschrijft de toename correct, het absolu- 
te snelheidsniveau in het convergerende gedeelte ligt echter lager dan de gemeten snelhe- 
den. Logischerwijs berekent dit model geen snelheidsovershoot rond x =O. De berekende 
snelheden met het Leonov en Giesekus model zijn gelijk. Het PTT model berekent ter 
hoogte x =O de grootste snelheidsovershoot. Deze overshoot wordt, zoals ook door 
Quinzani [3] en Mackley et al. [7] beschreven, groter voor hogere doorzetten. De geme- 
ten snelheden op de symmetrielijn worden te onnauwkeurig verondersteld om als invoer 
voor het Wagner model te dienen, daarom is de Powerlaw smeerfilmbenadering gebruikt. 
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Figuur 3.6 Berekende en gemeten snelheden op verschillende doorsneden x van het convergerende 
kanaal, LDPE, Q is 6.4 en 17.2 mm3/s, (o) meting, (---) Leonov, (---) Giesekus, (-.-.) PTT. 
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In figuur 3.7 en 3.8 worden de resultaten van de spanningsmetingen en de berekeningen 
met SEPRAN op een aantal dwarsdoorsneden x gepresenteerd, bij 2 verschillende door- 
zetten. In de figuren zijn de nodale punten waar spanningen zijn berekend door rechten 
verbonden in plaats van kwadratisch te interpoleren tussen de nodale punten zoals tijdens 
de berekeningen is gebeurd. Dit suggereert bijvoorbeeld rond y=O een knik in het ver- 
loop van N, hetgeen onjuist is. De verwerking van de gemeten signalen &,, Zuit en Z, via 6 
en x tot N, en á12 wordt hier niet behandeld, verwezen wordt naar bijlage 10. 

De gemeten a12 beschrijft in alle doorsneden x een bijna rechte lijn door de oorsprong. 
Rgim v66r het convergerende zedeelte, bij x=-5 mm, wordt dit verwacht, de stroming is 
daar volledig ontwikkeld. Dat a12 ook in en direct na het convergerende gedeelte een bijna 
rechte lijn door de oorsprong beschrijft is minder triviaal, aangezien er een rekcomponent 
in de stroming aanwezig is. In het convergerende gedeelte neemt N, van de symmetrielijn 
naar de wand eerst toe tot een maximum om daarna weer af te nemen. Dit afnemen van 
N, is, zij het sterker, ook door Kajiwara et al. [8] gerapporteerd. (In [8] wordt N, aan de 
wand in het convergerende gedeelte zelfs negatief.) Na x=O, dit is het eind van het 
convergerende gedeelte, is het maximum in N, naast de symmetrielijn direct verdwenen 
en is N, weer maximaal aan de wand (zie figuur 3.7 bij x=0.6 mm). Zowel N, in de 
buurt van de wand als a12 over de gehele doorsnede veranderen na x=O weinig. 

In Sijveorheeld figliur 3.7 bij x = 6 2  mm geven de gemeten NI en oI2 een discontinu 
verloop over de doorsnede te zien. Dit is niet het gevolg van de onnauwkeurigheid 
waarmee x rond ordeovergangen gemeten wordt. x is volgens de procedure in 2.1.2 
gecorrigeerd, zodat x(y) een vloeiende curve is. Het trapsgewijze verloop van a,,, en N, is 
het gevolg van het (in die meting) relatief grootte meetvolume t.o.v. de afstand tussen 
twee ordeovergangen. Hierdoor wordt geen maximale ongecorrigeerde 6 van 7d2 gemeten 
maar door middeling van alle in het meetvolume aanwezige retardaties (dit zijn ook 
6 < 7d2) treedt rond de verwachtte maxima van 7rl2 rad afvlakking van de gemeten 6 op. 
Na correctie resulteert dit in een discontinue 6 en dus N1 en o12. (Zie bijlage 3) 

Indien kritisch naar de berekeningen wordt gekeken valt OP dat aan de wand de bereke- 
ningen niet geheel geconvergeerd zijn; bij de wand zijn ’knikjes’ of oscillaties in het span- 
ningsverloop te observeren. Dit is het gevolg van het hoge We getal dat voor de stroming 
is berekend en de daarbij, bij visco-elastisch rekenen, gepaard gaande convergentie - 
problemen. Het aanpassen van de convergentieparameters had geen invloed en zowel een 
fijnere als een grovere mesh resulteren in een slechter convergentie. In de literatuur 
onderzochte stromingen hebben vaak We getallen tot 1.5, zie inleiding, terwijl hier 
We=1.5 voor Q=6.4 mm3/s en We=2.2 voor Q=17.2 mm3/s. De ergste instabiliteiten 
doen zich voor in N, bij x=0.6 mm in figuur 3.7 en bij x=3.6 mm in figuur 3.8. In 
beide gevallen voor het PTT model. Convergentie problemen zijn juist daar het grootst 
omdat daar het hoogst is en N, aan de wand na x=O een factor 4 hoger wordt dan N, 
net voor x=O. Uit literatuur [32] is bekend dat het PTT model het snelst aanleiding geeft 
tot numerieke instabiliteiten; de berekeningen met het Giesekus en Leonov model geven 
bijna geen oscillaties te zien. In figuur 3.7 bij x=-5 mm wordt bij de berekening van N, 
iets vreemds gezien: met het PTT model wordt aan de wand een zeer lage N, berekend. 
Dit ligt niet aan convergentie problemen aangezien Gij de hogere doorzet (Q= 17.2 mm3/s) 
bij x=-5 mm aan de wand wel de maximale N, wordt berekend, zoals voor een ontwik- 
kelde afschuifstroming verwacht. Waarschijnlijk zit in de SEPRAN codes een klein foutje. 
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Aan dit ene uitzonderlijke punt worden verder geen conclusies verbonden. Omdat de 
oscillaties klein zijn en de in- en uitstroom profielen goede overeenkomst vertonen met 
berekeningen met ket Carreau-Yasuda model worden de berekeningen accuraat geacht. 
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Figuur 3.7 Berekende en gemeten NI en uIz op verschillende doorsneden x, Q=6.4 mm3/s, 
(o) meting NI,(+) meting u,?, (--) Giesekus, (--) Leonov, (-) PTT. 

In alle doorsneden x berekenen de constitutieve modellen dezelfde a12, die goed over- 
eenkomt met de gemeten al*. Ook in de beschrijving van N, voor en na het convergeren- 
de gedeelte verschillen de modellen weinig en komen de berekende spanningen goed 
overeen met de gemeten waarden. Naast de symmetrielijn waar een gecombineerde rek en 
afschuifstroming optreedt verschillen de met de modellen berekende Ni het meeste. Op 
die plaatsen beschrijft het PTT model de metingen het beste. 
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In de doorsnede bij x=-5 mm valt op dat N, in het midden niet nul is terwijl wel een 
geheel ontwikkelde afschuifstroming wordt verwacht; de 3-1 contractie heeft daar nog 
geen invloed (zie figuur 3.9) en rekspanningen ten gevolge van het verlaten van de voor- 
raad cilinder zijn gerelaxeerd (zie bijlage i). De te hoog gemeten retardatie, en dus NI, 
wordt verklaard door het niet volledig 2-D zijn van de stroming; aan de voor- en achter- 
wand vindt afschuiving plaats die zal resulteren in een extra gemeten retardatie a,,,. Dit 
is ook de reden dat in figuur 3.2b N, in het midden ongelijk aan nul is. Deze reden is de 
voornaamste oorzaak voor het op alle doorsneden x hoger liggen van de gemeten a, dan 
de met de verschillende modellen berekende a, (zie ook figuur 3.9). Door het niet 2-D 
zijn van de stroming wordt de grootste fout geïntroduceerd rond x=O aangezien naar de 
wand toe de afschuiving aan de voor en achterwand snel minder wordt. Zen andere, 
minder belangrijke reden is de grootte van het meetvolume. In bijlage 3 is berekend dat 
dit voor Q=17.2 mm3/s na het convergerende gedeelte een extra bijdrage aan N, levert 
van 4 Wa, hetgeen 8% van de maximaal gemeten a, is. 
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Figuur 3.8 Berekende en gemeten N,  en uIZ op verschillende doorsneden x, Q= 17.2 mm3/s, 
(o) meting N,, (+) meting u,?, (--) Giesekus, (--) Leonov, (-) PTT. 

In figuur 3.8 bij x=3.6 mm komt elk meetpunt overeen met een ordeovergang (=toena- 
me van 6 van 7r/2). Het aantal ordeovergangen (en dus de spanningsgradiënt) is zo hoog 
dat, zeker aan de wand, er meerdere ordeovergangen in het m~tvolume vallen. Zowel x 
als 6 zijn dan niet nauwkeurig te meten, zodat de meetpunten aan de wand in figuur 3.8 
bij x=3.6 mm als onnauwkeurig worden beschouwd. In figuur 3.7 bij x=3.6 en 6.2 mm 
zijn deze problemen niet aan de orde, zodat als bovengrens voor het nauwkeurig kunnen 
meten van de retardatie 10 rad wordt aangenomen. 
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In figuur 3.9a en b worden de resultaten van metingen en berekeningen aan LDPE op de 
symmetrielijn gepresenteerd bij 2 verschillende doorzetten, waarbij de meetpunten zijn 

reproduceerbaarheid van de meting. Voor het Wagner model (met niet-lineariteit volgens 
Wagner) is het Powerlaw-snelheidsprofiel uit figuur 3.5 als invoer gebruikt. Omdat met 
de Powerlaw smeerfilmbenadering bij x =O de hoogste reksnelheid wordt berekend ligt 
daar ook het met Wagner berekende maximum in a,. De berekeningen met de andere 
modellen maken gebruik van een snelheidsveld dat de maximale reksnelheid vóór x=O 
heeft liggen, zodat bij de berekeningen met het Leonov, Giesekus en PTT model vóór 
x=c! het mzxirnum in de rekspanning wordt berekend. Het PTT model berekend de 
hoogste a,,,,,, het Leonov en het Giesekus model berekenen een bijna gelijke a,. 

verkregen uit een aantal dwarsdoorsneden bij y=O. De duplo meting bewijst dat de ~~ 
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Figuur 3.9 Berekende en gemeten u, , (-) Wagner, (--) Giesekus, (--) Leonov, (. 
(a) Q=17.2 mm3/s, (o) meting, (b) Q=6.4 mm3/s, (+,x) duplo meting. 

' ) PTT, 

Met een aantal eenvoudige aannames is in bijlage 4 een formule afgeleid die een grove 
schatting maakt van de te hoog gemeten 6 op de symmetrielijn t.g.v. het niet 2-D zijn van 
de stroming. De afleiding berust op de theorie dat de door afschuiving aan de voor- en 
achterwand geïntroduceerde extra retardatie evenredig is met NI aan de voorwand, die 
weer evenredig is met N, aan de zijwand. Na correctie van de gemeten a, in figuur 3.9 
wordt a, in figuur 3.10 verkregen. Nu wordt een redelijke fit tussen metingen en bereke- 
ningen met het PTT model verkregen. Geconcludeerd wordt dat de verschillende model- 
len relatief weinig verschillen in de berekening van a,, hetgeen wordt toegeschreven aan 
de lage rek E en reksnelheid E waarbij de berekeningen zijn uitgevoerd. Bij hogere E en E 
de verschillen tussen de modellen groter worden (zie bijlage en [3]). 
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3.3 PIB oplossing 

In figuur 3.10 worden snelheidsmetingen en SEPRAN berekeningen op de symmetrielijn 
gepresenteerd. De gemeten snelheid na het convergerende gedeelte (na x=O) ligt, zoals 
voor een 3-1 contractie verwacht wordt, ongeveer een factor 3 hoger dan de snelheid vóór 
het convergerende gedeelte. De gemeten snelheidsovershoot rond x=O en het al af toene- 
men van de snelheid vóór het begin van het convergerende gedeelte (bij x=-3.73 mm) is 
het gevolg van het visco-elastisch zijn van de PIB oplossing. De gemeten snelheden liggen 
ongeveer een factor 20 hoger dan de snelheiden in de LDPE smelt. 

De verschillende differentiaalmodellen berekenen een vrijwel gelijke snelheidstoename op 
x=[-4,-0.5] die goed met de gemeten snelheidstoename overeenkomt. Ook de Powerlaw 
smeerfilmbenadering (met n =0.53) beschrijft de toename correct. Het niveau ligt echter 
lager dan de metingen en er wordt natuurlijk geen overshoot in snelheid na x=O bere- 
kend. Deze voor visco-elastisch materiaal karakteristieke overshoot wordt door geen enkel 
model correct beschreven. Omdat de gemeten snelheden als input voor het Wagner model 
dienen, zijn de gemeten snelheden beschreven met een arctan functie (zie bijlage 11). 
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Figuur 3.10 Gemeten en berekende snelheden op de symmetrielijn voor de PIB oplossing, Q= 136 mm3/s, 
(---) Powerlaw, (-) Leonov, (-) Giesekus, (-.-.) PTT, (-..-..) arctan fit. 

De gemeten snelheidsprofielen op een aantal dwarsdoorsneden in de spleetkop (zie figuur 
3.11) vertonen vóór (x=-4.25 mm), in (x=-1.25 en x=-0.25 mm) en na (x=0.75 mm) 
het convergerende gedeelte een mooie parabolische curve. Aan de wand gaat de gemeten 
snelheid, binnen de in 2.1.3 gestelde marges, naar nul zodat geen slip wordt verwacht. Er 
is een goede overeenkomst tussen metingen en SEPRAN berekeningen. De gemeten 
snelheden bij x=-4.25 mm liggen hoger dan de berekeningen. Dit is logisch aangezien de 
factor waarmee de gemeten snelheden zijn vermenigvuldigd (0.93) is berekend voor een 
10 bij 1 mm kanaal (zie 2.1.3). Ter hoogte x=-4.25 is het kanad 10 bij 3 mm en zal de 
factor dus lager moeten zijn. Geconcludeerd wordt dat de stroming in de gehele spleetkop 
een geheel ontwikkelde afschuifstroming benadert. Dit wordt onderstreept door de goede 
overeenkomst tussen metingen en Carreau-Yasuda berekeningen, waarbij van een volledig 
ontwikkelde afschuifstroming wordt uitgegaan. 
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Figuur 3.11 Gemeten en berekende snelheden op een aantal dwarsdoorsneden van de convergerende 
spleetkop voor de PIB oplossing, Q is 136 inin3/s, (o) meting, (---) Carreau-Yasuda, (--) 
Leonov, (-) Giesekus, (-.-.) PTT. 

De resultaten van spanningsmetingen en SEPRAN spanningsberekeningen in de con- 
vergerende spleetkop worden gepresenteerd in figuur 3.12. Uit de metingen blijkt dat a12 
in het convergerende gedeelte een bijna rechte curve door de oorsprong beschrijft. NI is 
aan de wand maximaal terwijl in het midden de rekspanning ae geobserveerd wordt. Naast 
de symmetrielijn is N, een combinatie van de rekspanning en het eerste normaalsgan- 
ningsverschil ten gevolge van afschuiving, waarbij uit gemeten waarden van N, op de ver- 
schillende doorsneden blijkt dat deze laatste factor de grootste bijdrage levert. Na x=O 
nemen N, in de buurt van de wand en o12 over de gehele doorsnede bijna direct de waar- 
den aan die voor een geheel ontwikkelde afschuifstroming zijn gemeten (vergelijk figuur 
3.12 x=0.65 en figuur 3.2). De rond de symmetrielijn opgebouwde rekspanningen relaxe- 
ren naar de waarden van N, voor een volledig ontwikkelde afschuifstroming. 

Bij deze berekeningen doen zich dezelfde problemen voor als bij berekeningen aan de 
LDPE smelt; het eindresultaat is niet geheel geconvergeerd. Voor deze stroming wordt 
een We getal berekend van 2.3 hetgeen hoog is (zie inleiding). Het veranderen van de 
convergentieparameters en de mesh in §EPRAN leverde geen betere convergentie op. Een 
grovere of fijnere mesh resulteerde zelfs in slechtere convergentie hetgeen in overeen- 
stemming is met resultaten van Gotsis et al. [32]. Omdat de oscillaties klein zijn en alleen 
aan de wand voorkomen worden de berekeningen, zeker op plaatsen waar geen oscillaties 
optreden, accuraat geacht. 
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De parameter f l  uit het Giesekus model is in de SEPRAN berekeningen als fit parameter 
gebruikt, waarbij opgemerkt wordt dat de parameter is gefit door de met SEPRAN bere- 
kende in- en uitstroom spanningsprsfielen in overeenstemming te brengen met in- en uit- 
stroom profielen voor een geheel ontwikkelde afschuifstroming. Deze laatste zijn gemeten 
(zie figuur 3.12 x =-4.25 en figuur 3.2 en 3.3), waarbij de correctheid van de meting 
onderschreven wordt door een goede overeenkomst met Carreau-Yasuda berekeningen. 

Geprobeerd is om de rekparameter E in het PTT model op dezelfde wijze te fitten. De af- 
schuifviscositeit en ook u, bleken vrijwel onafhankelijk van E zodat dit niet mogelijk was. 
Het is ~ndiiidelijk of de andere parameter in het PTT model slecht gefit is of dat het 
PTT model niet in staat is de in de PIB oplossing optredende noge ratio van NI en a,, te 
beschrijven. Het Leonov model is niet in staat deze hoge ratio te beschrijven. 
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Figuur 3.12 Gemeten en berekende N, en (rI2 op verschillende doorsneden x (boven de plotjes aangege- 
ven), (o) meting N,, (+) meting u12, (--) Giesekus, (.--) Leonov, (.-.-) PTT. 

De verschillende modellen en metingen verschillen slechts zeer weinig indien naar q2 
wordt gekeken. Alle modellen berekenen op de symmetrielijn een lagere a, dan gemeten, 
dit wordt toegeschreven aan de te hoog gemeten spanningen op de symmetrielijn ten 
gevolge van de afschuiving aan de voor- en achterwand, die op de symmetrielijn de 
grootste invloed heeft. Naast de symmetrielijn geven de modellen voor de berekening van 
NI de grootste verschillen te zien. Geconcludeerd wordt dat het Giesekus model de metin- 
gen het beste beschrijft. 

Figuur 3.13 geeft 3 duplo metingen van de rekspanning op de symmetrielijn; (o) en (x) 
metingen zijn het resultaat van punt voor punt metingen, bij (+) is gedurende het meten 
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met lage snelheid door het meetvolume getraverseerd. Het enige verschil tussen de 
metingen is dat ze op verschillende dagen zijn uitgevoerd. De metingen zijn slecht repro- 
duceerbaar. Dit wordt toegeschreven aan de zeer lage retardatie die wordt gemeten 
(maximaal 0.03 rad), zodat bijvoorbeeld de fluctuatie van het signaal dat in een lege 
opstelling op de detector valt (amplitude maximaal 0.006 rad) van relatief grootte invloed 
is (zie 2.1.2). (Bij LDPE is deze flucuatie verwaarloosbaar ten opzicht van de gemeten 
signalen die in de orde van grootte van meerdere radialen ligt.) 

Met de in bijlage 4 afgeleide formule voor te hoog gemeten 6 ten gevolge van het niet 
2-D zij" vm de stroming wordt berekend dat na het convergerende gedeelte een extra 
bijdrage aan N, verwacht mag worden van ongeveer 75 Pa. Dit getal komt goed oveí-em 
met de gemeten N, rond x=O in figuur 3.2 van 60 Pa. Indien deze waarde na x=O van 
de gemeten curves (o, +) wordt afgetrokken wordt een redelijke overeenkomst tussen 
metingen en berekeningen verkregen. 

Deze metingen worden vanwege de slechte reproduceerbaarheid verder niet besproken. 
Geconcludeerd moet worden dat retardaties tot 0.03 rad niet reproduceerbaar gemeten 
kunnen worden. De resultaten kunnen verbeterd worden indien een hogere 6 gecreëerd 
wordt. Dit kan door: een kanaal te nemen met een langere lichtweg of een sterkere con- 
tractie, of door een (veel) hogere doorzet in te stellen. Uit metingen in bijlage 1 kan 
gecmvludec! wordm dat retardaties groter dan O. 1 rad wel reproduceerbaar zijn te 
meten 
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Figuur 3.13 Gemeten en berekende Ne op de symmetrielijn, - -  Q=136 mm3/s, (o,+,x) metingen, 

(-) Wagner, (--) Giesekus, (.-) Leonov, (. . ) PTT. 

De berekeningen met het Wagner model (niet-lineariteit volgens Soskey & Winter en als 
invoer de fit door de gemeten snelheden) liggen het laagst. Leonov en het PTT model 
geven vergelijkbare uitkomsten (zie figuur 3.11 en 3.12) terwijl het Giesekus model de 
hoogste waarde voor a,,,, berekend. 

- 26 - 



4. Conclusies 

Met behulp van dubbelbrekingsmetingen en laser Doppler anemometrie is het mogelijk om 
in een willekeurig twee-dimensionaal stromingskanaal lokaal (meetvolume ca. 50 pm) 
spanningen en snelheden te bepalen. Dit biedt de mogelijkheid om de juistheid van 
verschillende constitutieve modellen te toetsen door de resultaten van numerieke simulatie 
te vergelijken met gemeten snelheden en spanningen. 

4.1 Conclusies reo-optica 

Om uit de gemeten dubbelbreking de spanningen te berekenen is de spanningsoptische coëffi- 
ciënt C nodig, die slechts met een relatief grote onnauwkeurigheid bepaald kan worden. 
Indien C wordt bepaald door de in een plaat-kegel reometer gemeten dubbelbreking te fitten 
op de optredende afschuifspanningen is deze onnauwkeurigheid ca. 15 % . Een nauwkeuriger 
bepaling van C wordt verkregen door het meten van de dubbelbreking in een geheel 
ontwikkelde afschuifstroming in een rechte spleet en deze te fitten op de met de Carreau- 
Yasuda vergelijking voor deze afschuifstroming berekende spanningen. Er wordt dan een 
nauwkeurigheid van ca. 5% bereikt. 

Voor de in de praktijk optredende afwijkingen van de veronderstelde 2-D stroming kunnen 
de snelheidsmetingen in het gehele stromingskanaal eenvoudig gecorrigeerd worden. Voor 
de dubbelbrekingsmetingen is deze correctie moeilijker. Hier blijkt een verband te bestaan 
tussen de correctiefactor op de symmetrielijn en N, aan de wand. 

De nauwkeurigheid van de snelheidsmetingen is, na correctie voor het 3-D zijn van de 
stroming, beter dan 5%.  In de buurt van de wand is de nauwkeurigheid minder door de 
afmetingen van het meetvolume ten opzichte van de snelheidsgradiënt in het meetvolume. 

De nauwkeurigheid waarmee met de gebruikte FIB opstelling spanningen worden gemeten 
(voor een retardatie 6 tussen O. 1 en 10 rad) wordt geschat op ca. 10%. Bij meting van klei- 
nere 6 wordt de reproduceerbaarheid slechter, bij meting van grotere retardaties kan de 
extinctiehoek x niet meer nauwkeurig worden gemeten. Indien op de symmetrielijn wordt 
gemeten, waar x nul is, kunnen hogere retardaties worden gemeten door slechts de 
ordeovergangen te tellen. De maximaal nauwkeurig te meten retardatie wordt dan bepaald 
door de spanningsgradiënt. Indien deze te hoog wordt gaan meerdere ordeovergangen in het 
meetvolume vallen, hetgeen meting van de retardatie onmogelijk maakt. 

4.2 Conclusies constitutieve modellen 

De gemeten snelheidsprofielen komen goed overeen met de eindige elementen berekeningen 
met het Leonov, Giesekus en Phan-Thie & Tanner (PTT) model, die onderling slechts zeer 
weinig verschillen. Ook snelheidsberekeningen met de Carreau-Yasuda vergelijking en de 
aanname van een volledig ontwikkelde afschuifstroming in het convergerende gedeelte 
vertonen goede overeenkomst met de gemeten snelheidsprofielen. Alleen de voor een visco- 
elastisch materiaal karakteristieke snelheidsovershsot aan hei eind van het convergerende 
gedeelte wordt dan niet berekend. 
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Het Leonov, Giesekus en PTT model kunnen de optredende spanningen in een volledig 
ontwikkelde afschuifstroming van LDPE berekenen en geven onderling slecht kleine 
verschillen te zien. In het convergerende gedeelte, tussen de symmetrielijn en de zijwand, 
geven deze modellen onderling de grootste verschillen. Op de symmetrielijn berekent het 
PTT model de grootste rekspanning, het Leonov en Giesekus model voorspellen vergelijk- 
bare, maar lagere spanningen. Het Wagner model, met als invoer een met de Powerlaw 
smeerfilm benadert snelheidsveld, berekent de laagste rekspanningen. Dit ondanks het feit 
dat de Powerlaw smeerfilm benadering een grotere reksnelheid voor x=O berekent dan de 
berekeningen met het Giesekus, Leonov en PTT model. Berekeningen met het PTT model 
geven voor LDPE de beste overeenkomst met de gemeten spanningen. 

Voor een PIB oplossing kunnen het Leonov en PTT model de gemeten spanningen in een 
volledig ontwikkelde afschuifstroming niet beschrijven. De slechte overeenkomst tussen 
metingen en berekeningen met het PTT model is toe te schrijven aan de te sterke shear 
thinning die het model voor N, berekent of aan onjuist gefitte parameters. Het Giesekus 
model gaf zowel voor de afschuifstroming en de gecombineerde rek- en afschuifstroming de 
beste beschrijving van de gemeten spanningen, waarbij opgemerkt wordt dat de parameter 
in het model is gefit op de in het kanaal gemeten (en met Carreau-Yasuda berekende) 
afschuifspanningen. FIB metingen aan een geheel ontwikkelde afschuifstroming bieden dus 
de mogelijkheid om de parameter in het Giesekus model te fitten. 

Bij de berekeningen met het eindige elementen pakket, met We tussen 1.5 en 2.3, is de 
convergentielimiet (bijna) bereikt. In de gepresenteerde visco-elastische berekeningen komen 
kleine numerieke oscillaties voor die voor het PTT model het grootst zijn. 

4.3 Aanbevel ingen 
In de gebruikte 3-1 contractie treedt slechts een lage rek E op, die in de spanningsberekenin- 
gen met de verschillende constitutieve modellen, tot kleine onderlinge verschillen leidt. Ook 
het bereik van de experimenteel onderzochte reksnelheden E geeft weinig aanleiding tot grote 
verschillen tussen de gebruikte constitutieve modellen. Aanbevolen wordt om de beschrijven- 
de kwaliteiten van verschillende constitutieve modellen voor verschillende materialen bij 
grotere rekken en reksnelheden te onderzoeken. Dit om de deformaties en deformatiesnelhe- 
den die zich in industriële processen voordoen te benaderen. Om een grotere rek te verkrij- 
gen moet een nieuw stromingskanaal gemaakt worden, waarbij gedacht wordt aan een 8-1 
contractie met voor het convergerende gedeelte een aspectratio van 3. 

Bij berekening moeten dan de gemeten snelheidsprofielen als invoer voor de constitutieve 
modellen worden genomen, om zo convergentieproblemen te voorkomen. Onderzocht kan 
ook worden of volstaan kan worden met een simpele benadering voor het snelheidsveld. De 
verwachting is dat bij hoge E en E de constitutieve modellen een grote onderlinge differentia- 
tie geven zodat toch een uitspraak gedaan kan worden over de juistheid van constitutieve mo- 
dellen. LDA metingen of convergen tiegevoelige berekeningen worden dan overbodig. 

Aangeraden wordt om doorzet, materiaal, temperatuur en stromingsgeometrie zo te kiezen 
dat retardaties tussen 0.1 en 10 rad worden gemeten. 

De gepresenteerde correctie voor te hoog gemeten spanningen ten gevoige van afschuiving 
aan de voor- en achterwand moet nauwkeuriger onderzocht worden. 
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Bijlage 1 Volledig ontwikkelde afschuifstroming vóór het conver- 
gerende gedeelte 

In deze bijlage wordt aangetoond dat voor zowel LDPE smelt als de PIB oplossing de 
stroming volledig ontwikkeld is voordat het convergerende gedeelte bereikt wordt. Met 
andere woorden dat de rekspanning die geïntroduceerd wordt door het materiaal vanuit de 
voorraad cilinder (oppervlak 2000 mm2) in het stromingskanaal te persen (oppervlak 10 
tot 30 mm2) volledig gerelaxeerd is na ca. 20 cm. Het oppervak van het stromingskanaal 
is i û  mm2 indien het rechte siiûmiiigska-enaal word: gebruikt er! 39 mm2 indien het conver- 
gerende kanaal wordt gebruikt. 20 cm is ongeveer de afstand tussen de 200 op 1 (of 67 
op 1) contractie en de plaats waar de FIB metingen zijn verricht. 

- PIB oplossing 

Voor de PIB oplossing zijn metingen op verschillende afstanden x' na de 200 op 1 con- 
tractie gedaan. De resultaten staan in figuur A. Er is gemeten aan het rechte 10 bij 1 mm 
kanaal, doorzet 270 mm3/s met x' gelijk aan 180 en 195 mm. Uit de figuur wordt gecon- 
cludeerd dat NI en ul2 binnen de meetnauwkeurigheid niet veranderen zodat een volledig 
ontwikkelde afschuifstroming gevonden wordt. Bij lagere doorzetten is de verblijftijd van 
het materiaal in het gedeeite voor hei cûnvzïgeïe-ende gedeelte langer, zodat de rekspa..- 
ning ten gevolge van het verlaten van de voorraadcilinder zeker geheel gerelaxeerd is. 
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Figuur A (1) N, versus?, (2) u12 versus y, (o) x'=195 mm, (*) x'=180 mm. 

LDPE smelt 

Om voor LDPE hetzelfde te bewijzen is op de symmetrielijn voor het convergerende 
gedeelte van de convergerende spleetkop een meting gedaan bij een doorzet van 10.2 
mm3/s, en een temperatuur van 160". Uit de resultaten in figuur B wordt geconcludeerd 
dat voor het convergerende gedeelte (x<-5 mm) weliswaar een zekere waarde voor N, 
wordt gemeten maar dat deze waarde niet lager wordt op het gebied x=[-8,-51 mm. 
Indien N, daar wel zou afnemen wijst dat op een relaxerende rekspanning, zoals ook na 
x=O wordt waargenomen. Bij de in het verslag gepresenteerde metingen aan LDPE wordt 
gemeten bij 30' hsgeïe temperaturen zodat relaxatie van de door het verlaten van de 
voorraadcilinder geïntroduceerde rekspanning sneller gaat. 
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Figuur B Rekspaiiiiiiig versus x, een duplo ineting (o ,+ )  op de syinmetrielijn van de convergerende 
spleetkop, T=160" en Q=10.2 inin'/s. 

De rekspanning na x=O laat een sprong in de relaxatie zien die het gevolg is van Oe 
grootte van het meetvolume en een ordeovergang in 6. Voor de sprong wordt 6 te hoog 
gemeten, na de sprong te laag. In dit geval had 6 nauwkeuriger bepaald kunnen worden 
door de ordeovergangen te tellen. Ook vóór x=O zijn ordeovergangen te zien die resulte- 
ren in een discontinu verloop van de rekspanning. Voor x=O is het meetvolume t.o.v. de 
afstand tussen twee ordeovergangen kleiner, zodat ook het 'sprongetje' kleiner is. (Zie 
bijlage 3 voor een uitgebreidere beschouwing .) 
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Bijlage 2 Nauwkeurigheid van de FIB metingen 

In deze bijlage worden de resultaten van het onderzoek naar de nauwkeurigheid van de 
FIB opstelling gepresenteerd. Onderzocht zijn; 
- De berekende en gemeten grootte van het meetvolume. 

Nulpuntsafwijking van de opstelling zonder lenzen en vensters, en de mogelijke 

Retardatie geïntroduceerd door lenzen en vensters en de mogelijke correctie. 
- Gemeten en 6 vm bekende muteriden. 

Stabiliteit van het gemeten signaal. 

- 
correctie. 

- 

- 

De invloed van de grootte van het meetvolume en de invloed van het niet volledig twee 
dimensionaal zijn van de stroming op de gemeten x en 6 worden in respectievelijk bijlage 
3 en 4 besproken. 

- De berekende en gemeten grootte van het meetvoIume 

Bij de dubbelbrekingsmetingen wordt gebruik gemaakt van een laser met een bundeldia- 
meter van 750pm. Deze bundel wordt door middel van een 50 mm achromaatlens gefo- 
cusseerd om eefi m~tvû!üme van 54 px in het middefi en 80 gm a n  de voor- en achter- 
wand van het stromingskanaal te verkrijgen. Deze afmetingen zijn te berekenen met een- 
voudige formules uit de optica. Voor de gebruikte opstelling wordt de berekening van het 
nieetvolume uitgebreider toegelicht door Breukink [26] e 

De berekende grootte van het meetvolume is ook gemeten met behulp van de 'knife-edge' 
methode. Deze methode wordt onder andere beschreven in [9,18] en werkt als volgt: met 
een scherp mesje wordt steeds een gedeelte van de bundel afgeschermd, en dus verhin- 
derd om op de detector te vallen. Dit afschermen gebeurt door met een recht mesje in 
bijvoorbeeld x-richting door de bundel te traverseren. Afhankelijk van de positie van het 
mesje in de bundel wordt op de detector een vermogen gemeten. Voor een bundel met 
bekende diameter kan het vermogen dat bij een gegeven mespositie x op de detector valt 
berekend worden. Indien nu gemeten en berekend vermogen als functie van x overeenko- 
men is de gemeten bundeldiameter gelijk aan de bij berekening veronderstelde bundeldia- 
meter. 

Voor een Gaussische laserbundel is de bundelintensiteit te schrijven als functie van de 
afstand x en y tot het middelpunt van de bundel; 

a 

In deze vergelijking is Ptot het totale vermogen van de bundel en w(z) is een functie die de 
halve waist van de bundel als functie van de afstand z tot het brandpunt van de bundel 
geeft; 

1 

w ( z )  = w o l + ( - -  [ .1.nZ)'1' 2 
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Met wo de halve bundel waist in het focusseerpunt en X de golflengte van de laser. wo is 
voor de gebruikte opstelling 27 pm. 

Op verschillende posities x van het mesje is nu  het vermogen gemeten en gedeeld door de 
gemeten P,. Dit is gedaan op verschillende afstanden z’ van het focusseerpunt van de 
bundel. De zo verkregen meetpunten zijn afgebeeld in figuur A. De getrokken lijnen in de 
figuur zijn verkregen door vergelijking 1 numeriek te integreren over x, bij een gegeven 
w. Voor w(z) is die waarde genomen die voor de gebruikte opstelling is berekend. Zoals 
verwacht mag worden, wordt bij de mes-snede positie in het midden van de bundel (x=O) 
de helft v m  hp_t vermogen door gelaten. Uit figuur C kan geconcludeerd worden dat de 
berekeningen vrijwel op de meetpunten liggen. De afwijking kan het gevolg zijn van het 
afwijken van de berekende waist met enkele pm. Het kan ook aan een meetonnauwkeurig- 
heid liggen; er is gebruik gemaakt van een eenvoudig scheermesje dat natuurlijk niet 
oneindig scherp is. Tevens kan diffractie optreden aan de scherpe zijde van het mesje. - 
Geconcludeerd wordt dat de berekende bundeldiameter in de gebruikte opstelling gehaald 
worden. Opgemerkt word dat de metingen aan de bundeldiameter zijn verricht met het 
roterende X/2 plaatje en de polarisator in de opstelling. 

-0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 O 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 

pos. van mes-snede  x [mm] 

Figuur A Relatief vermogen P(x)\P,, versus messnede positie x, (o) w=27 pm, (+) w=46 pm, (*) 
w=80 pm, (-) berekening voor w=27 pin, (--) berekening voor w=46 p m ,  (--) berekening 
voor w=80 pm. 
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- Nulpuntsafwijking van de opstelling zonder lenzen en vensters, en de moge- 
lijke correctie. 

Indien zich geen lenzen of vensters in de opstelling bevinden wordt toch een klein signaal 
Zin en Zuit gemeten. Voor metingen aan de PIB oplossing was dit signaal niet verwaarloos- 
baar zodat een oorzaak en mogelijke correctie is gezocht. 

In de gebruikte opstelling voor het meten van dubbelbreking gaat de laserbundel door een 
aantal optische componenten die de polarisatie-status en intensiteit van het licht verande- 
ren. In afwijkingen van deze componenten is de oorzaak gezocht. Hiertoe zijn eerst de 
optische eigenschappen (retardatie en optische as) van de in de opstelling gebruikte 
componenten onderzocht. Daarna is met behulp van de Mueller matrices berekend hoe 
kleine fouten in deze componenten doorwerken op het signaal dat uiteindelijk op de detec- 
tor valt. Voordat deze foutenanalyse gepresenteerd wordt, wordt eerst een korte inleiding 
in het rekenen met Mueller matrices gegeven. 

Van een aantal optische componenten is op verschillende manieren 6 en x bepaald. De 
gebruikte meetopstelling wordt gegeven waarbij de volgende afspraken gelden; 
P90 
A0 
EB 
X/4 

Polarisator met polarisatierichting onder 90" met de x-as 
Analysator met polarisatierichting onder 0" met de x-as 
Het te ender meken dilbbelbrekende materiaal 
633 nm X/4 plaatje met x onder een hoek van -45", o" en 45" met de x-as 

Door de Glan-Thomson polarisatiefilters t.o.v. elkaar te draaien en om te draaien is 
bepaald dat de polarisatie richting van beide polarisators overeenkomt met de schaalverde- 
ling op deze polarisators. 

De resultaten van de overige metingen staan in tabel 1. Geconcludeerd wordt dat de 
verschillende meetopstelling voor eenzelfde materiaal vrij wel dezelfde 6 meten. Verschil- 
len liggen in orde grootte van enkele procenten. 
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Tabel 1 Gemeten Y en 6 van enkele gebruikte coinnonent 11 

opstelling gemeten 
materiaal 

P90 DB A90 633 nm XI4 
514 nm XI4 

II I 514 nm XI2 

gemeten x t.o.v. 
schaalverdeling in gra- 
den 
O 
O 
O 

I mica  XI^ 18 
' P90 EB A0 I 633 nm h/4 I 
I 

514 nm XI4 
514 nm XI2 

II I mica XI4 I 

gemeten 6 in 
graden 

~ 87.8 
74.9 
140.8 
147.2 
88.9 87.8 
87.8 89.3 
75.4 
142.5 
80.7 
175 173 
152 

172 

In de gebruikte opstelling, voor het bepalen van de spanningen in stromende vloeistoffen, 
gaat de bundel achtereenvolgens door een polarisator, een X/2 plaatje (dat in de tijd 
roteerde), een dubbelbrekend materiaal, een 633 nm XI4 plaatje en weer een polarisator. 
Het is niet eenvoudig om direct de polarisatie-status en intensiteit van de lichtbundel die 
op de detector valt te zien. Met behulp van Mueller matrices is dit echter eenvoudig te 
berekenen. 

Bij het rekenen met Mueller matrices wordt de polarisatiestatus van een lichtbundel be- 
schreven door een kolom die is opgebouwd uit 4 elementen; de Stokes vector. In deze 
vector geeft het eerste element de intensiteit, terwijl de overige elementen de polarisatie- 
status van het licht eenduidig beschrijven. Een optisch element dat de polarisatie status of 
dubbelbreking van een doorgaande lichtbundel verandert, wordt beschreven met een 4 bij 
4 matrix. Om de polarisatie-status van een lichtbundel, na passeren van een optisch ele- 
ment, te verkrijgen wordt de Stokes vector simpelweg vermenigvuldigd met de bij dat 
optische element behorende 4 bij 4 matrix. Het resultaat is een nieuwe Stokes vector die 
de nieuwe polarisatie-status en intensiteit van het licht beschrijft. De 4 bij 4 matrices 
worden gekenmerkt door het prettige feit dat veel elementen nul of 1 zijn, hetgeen het 
vermenigvuldigen eenvoudig maakt. Voor meer achtergronden over het rekenen met 
Mueller matrices wordt verwezen naar Azzam et al. [37]. Voor het doorrekenen van de 
opstelling bij DSM zijn eigenlijk maar 3 matrices nodig; 
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De eerste is de Stokes vector die de ongepolariseerd lichtbundel met nulintensiteit 1, 
beschrijft; 

x 

1 cos2a s i n l a  o 
c0s22a cos2asin2a O 

cos2asin2a s in22a  O 
O O O O 

i 

1 

2 

De derde is een 4 bij 4 matrix voor een dubbelbrekend materiaal met retardatie 6 en 
extinctiehoek x; 

O O 

- 10 cos22X+sin22Xcos6 c o s 2 X s i n ~ x  (ï-cos6) 
j sin22X+coc22Xcsc6 - c o s e ~ s i n 6  M6.z- 

cos2xsin6 cos6  J 
Voor bijvoorbeeld een h/4 plaatje met een extinctiehoek x onder 45" met de x-as worden 
6=90" en ~'45" in vergelijking 3 ingevuld. 

De intensiteit die na passeren van de optische componenten op de detector valt wordt 
gegeven door het eerste element in Stokes vector. Voor de gebruikte opstelling wordt met 
vergelijking 1 t/m 3 worden berekend dat deze op de detector vallende intensiteit Z(t) 
gelijk is aan; 

T 

1 0  

4 
I (t) =- ( i+cos ( 2 ~ )  s i n  ( 6 )  s i n  ( 4 w t )  - s i n  (2x)  s i n  ( 6 )  cos ( 4 w t )  ) 4 

Deze vergelijking is gelijk aan vergelijking 2.5 in het verslag, met Zm=ZJ4. De formule is 
te schrijven als een in de tijd gemiddelde intensiteit en twee componenten die respectieve- 
lijk met 40 van het roterende X/2 plaatje in- en uitfase zijn; 

i (t) = I,+ïi,sin ( 4 0 t )  +Iuircos ( 4 w t )  5 

Voor de opstelling met het roterende X/2 plaatje is een eerste orde fouten-analyse uitge- 
schreven met behulp van Mueller matrices. In de gepresenteerde analyse wordt aangeno- 
men dat de fouten klein zijn, zodat de volgende aannames geoorloofd zijn: 

cos(f0ut) = 1 
sin(fout) =fout 
fout"f0ut =o 
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De opstelling is opgebouwd uit de componenten in tabel 2. 

Tabel 2 Achtereenvolgende componenten, gewenste instelling van de componenten en de veronderstelde fout 

polarisator 
roterend X/2 plaatje 
dub bel brekend 
mzterizz! 

~~~ ~ 

I L p o n e n  t I gewenste x I gewenste I fout I fout 11 
O" a!" 

UT 180" O p" 
8" A0 

I 

X/4 plaatje 45" 
analysator o" 

De intensiteit op de detector wordt dan gegeven door; 

90" x" U0 

O 

I=1/4*Zo [ l+sinA cos20 sin4ot - sinA sin20 cos4ot + 
-2h(cos4ot cos28 sin28 (1-cosA) +sin4wt (sin220 +cos228 cosA)) + 
-~ (cos4~ t (cos~28  +sin228 COSA) + sin4wt cos28 sin28 (1-cosd)) + 
-2aIsin4ot sin28 sinA -cos4ot cos28 sina) + 
+p sin2wt cosA 1 6 

Controle van vergelijking 6 leert dat indien alle fouten O zijn I over gaat in I voor alleen 
een dubbelbrekend materiaal (vergelijking 4). In vergelijking 6 zijn alle componenten met 
een sin4wt term verantwoordelijk voor een in-fase (I,) signaal, terwijl alle componenten 
met een cos4wt resulteren in een uit-fase component (ZuiJ. De laatste term in vergelijking 
6, ten gevolge van de fout in de retardatie van het roterende h/2 plaatje, zal niet terug te 
zien zijn in het gemeten signaal, aangezien er geen 4wt maar een 20t term in zit die door 
bandfilters in de lock-in amplifier wordt weggefilterd. De instelling van de polarisators is 
eenvoudig te controleren door roterend X/2 plaatje en het X/4 plaatje te verwijderen, zodat 
de fouten daarin nul worden verondersteld. 

Indien aangenomen wordt dat polarisators goed zijn ingesteld en dat de sin(2ot) term niet 
wordt gedetecteerd gaat vergelijking 6 voor een lege opstelling (zonder dubbelbrekend 
materiaal) over in; 

1=1/4*1,[1-2hsin(4wt) -vcos4wt) ] 7 

Een fout in de instelling van de optische as van het A/4 plaatje (A) geeft dus een I,. Door 
het X/4 plaatje te draaien (minder dan i") is het in de praktijk waar te nemen in-fase 
signaal naar O te draaien. 

Een fout in de retardatie van het X/4 plaatje (Y) geeft dus een fout in de luit. Als de 
metingen van 6 van het X/4 plaatje correct zijn (zie tabel 1, 6=88.3"), wordt v=1.8". Dit 
leidt tot een gemeten Zuil (volgens formule 6) van -0.03 V. In praktijk wordt bij een zo 
optimaal mogelijke instelling van de lege opstelling Iuit =-0.03 V gemeten. Hier kan 
verder niet voor gecorrigeerd worden. 
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- Retardatie geïntroduceerd door lenzen en vensters en de mogelijke correctie. 

Met behulp van de Mueller matrices is nog een foutenanalyse gemaakt. Er is reeds 
vermeld dat indien zich geen dubbelbrekend materiaal in de opstelling bevond, er toch een 
klein signaal gemeten werd. Indien lenzen en vensters in de opstelling werden geplaatst 
werd dit nulsignaal iets groter. Als in de opstelling een materiaal zit dat slechts een kleine 
dubbelbreking te zien geeft, heeft dit een grote invloed op de uiteindelijke resultaten. Er 
is dan ook naar een mogelijke correctie gezocht. Stel dat de nulsignalen te splitsen zijn in 
een extra dubbelbreking voor en na het te meten dubbelbrekende materiaal. Dit is realis- 
tisch ~ m d a t ,  zowel voor als achter het dubbelbrekende materiaal, een lens en een venster 
zit. De opstelling wordt nu opgebouwd verondersteld uit de componenten in tabel 3. 

Tabel 3 Achtereenvolgende coinponeiiten, instelling en retardatie 

component 1 extinctiehoek of I retardatie II 
oriëntatie 

Dolarisator o" 
roterend h/2 plaatje I 1 180" II 

ll 
~~ 

dubbelbrekend materiaal 1 rx, 
dubbelbrekend materiaal I x I S  II 
dubbelbrekend materiaal 2 I x2 

I 

hf4 plaatje I 45" I 90" II 
analysator I o "  

Nu worden een aantal aannames gedaan; 
cos(6,) =c0s(d2) =cos(&) = 1 
sin(&,)sin(S) =O 
~in(6~)sin(6) =O 
sin(6,)sin(S2) =O 

Deze aannames zijn geldig indien 
detector worden afgeleid; 

J2 en 6 klein zijn Nu kan voor het signaal I(t) op de 

8 I (t) = i,( i-sindut ( c o s 2 ~ s i n S + c o s 2 ~ , s i n G , + c o s 2 ~ , s i n G , )  

Dit is te schrijven als; 

c o s 4 w t  ( s i n 2 ~ s i n 6 + s i n 2 ~ , s i n 6 ,  +sin2x2sin6,)  ) 

( = 'ui' ( 'in, 6, +'in, 6 1, c h i i  +'in, 62, chi2 in ( ut 4- 9 
('uit ,6, X+'uit ,61 ,chi1 +'uit,62, chi2 ) =Os ( 

Het blijkt dus dat, als zowel het signaal van het te meten dubbelbrekend materiaal als de 
nulintensiteiten klein zijn, de nulintensiteiten lineair van de intensiteit van het dubbelbre- 
kend materiaal mogen worden afgetrokken. De volgende procedure is toegepast bij meting 
van kleine signalen; eerst worden de nulintensiteiten gemeten door te meten zonder dat 
het dubbelbrekende materiaal in de opstelling zit of dat de stroming aan staat. Daarna 
wordt het dubbelbrekende materiaal in de opstelling geplaatst of in geval van het meten 
aan stromingen wordt de stroming aangezet. Na het stationair zijn van de stroming wordt 
nogmaals de intensiteit gemeten. Van deze intensiteit wordt de nulintensiteit afgetrokken 
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alvorens deze verder te verwerken. Dit wordt alleen gedaan als aan de aannames is vol- 
daan; 

Met deze methode is het ook mogelijk om de dubbelbreking van lenzen en vensters exact 
te meten. De retardatie van één venster is gelijk aan 0.02", de retardatie van de twee 
lenzen in de opstelling is 1.7". Retardatie van in de opstelling ingeklemde vensters bleek 
tussen de 0.05 en 4" te liggen, afhankelijk van de stevigheid waarmee de vensters zijn 
ingeklemd. (Voor metingen aan LDPE moeten de vensters, om lekken te voorkomen, aan- 
merkelijk steviger worden ingeklemd dan voor de metingen aan de PIB oplossing.) 

?& en 6 allen kleiner dan 0.25 radialen. 

Een isotrope druk op de vensters tussen de O en 5 bar bleek een invloed op de 6 vali de 
vensters te hebben tussen de O en 0.4". De 6 ten gevolge van een isotrope druk op de ven- 
sters is dus verwaarloosbaar ten opzichte van de voor de PIB oplossing en LDPE gemeten 
retardaties. Voor de dubbelbreking die door de het inklemmen wordt geïntroduceerd is bij 
de PIE3 oplossing gecorrigeerd door eerst een nulmeting te doen. Ten opzichte van de 
voor LDPE gemeten signalen mag deze dubbelbreking verwaarloosd worden. (Bij LDPE 
werden gewoonlijk signalen gemeten die een of meerdere ordeovergangen te zien gaven.) 

- Gemeten x en 6 van bekende materialen. 

Om de nailwkeurigheid van de meetopstelling te toetsen is van 2 dubbelbrekende plaatjes 
met bekende retardatie 6 en extinctiehoek x (zie tabel i) de dubbelbreking gemeten. De 
resultaten van de meting staan in figuur B. 

200 

* * I 

chi  ingesteld [graden]  

Figuur B Gemeten x en 6 van een X/2 en X/4 plaatje versus ingestelde x. 
(o) 6 van X/4 plaatje, (x) x van Aí4 plaatje, (*) 6 van X/2 plaatje, (+) x van M 2  plaatje. 

Het blijkt dat x op 1" nauwkeurig te meten is. Deze nauwkeurigheid zal bij het meten aan 
stromingen waarschijnlijk niet altijd gehaald worden. Uit literatuur [ 1 1,121 blij kt namelijk 
dat indien gemeten wordt ~p plaatsen waar 6 nul verwacht mag worden, er zich grote 
afwijkingen kunnen voordoen. 

- 38 - 



De gemeten 6 (bij verschillende x) geeft een spreiding van maximaal 5% te zien. De 
retardatie van het X/2 en X/4 plaatje zijn niet gelijk aan de 'verwachtte' 180" en 90" 
aangezien deze waarden verwacht worden indien laserlicht met een golflengte van 514 nm 
wordt gebruikt (in onze opstelling is X 633 nm). De gemiddeld gemeten waarde van 6 
vertoond wel goede overeenkomst (minder dan 4% verschil) met de op een andere manier 
gemeten 6 van deze plaatjes, zie tabel 1 voor deze metingen. Het is niet mogelijk om te 
zeggen welke meting het mest betrouwbare resultaat voor 6 geeft. Geconcludeerd wordt 
dat 6 op 5 %  nauwkeurig gemeten kan worden. 

- Stabiliteit van het gemeten signaal. 

Gedurende 20 minuten is het signaal gemeten, dat in een opstelling zonder dubbelbrekend 
materiaal erin op de detector valt. Dit om de stabiliteit van het gemeten signaal te contro- 
leren, zie figuur B. Uit figuur B1 blijkt dat de fluctuatie in I,,, minder dan l %  is. De 
amplitude van fluctuatie in li, is 0.002 V, in Zuit 0.005 V. Dit levert in 6 een maximale 
fluctuatie van 0.3" (=0.006 rad). Indien dit op een berekende spanning van een punt in de 
spleetkop wordt geprojecteerd (C=1.6e-9) levert dit in zowel N, als u12 fluctuaties van 
maximaal 40 Pa. 

1.28 I 
O 500 1 O00 

5 

- 0  

I 0 I 
500 1 O00 

lult -5 
O 

tijd [ s ]  tijd [ s ]  

Figuur C ( I  1 geineten I, versus de tijd, (2) gemeten li, en I,, versus de tijd. 
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Bijlage 3 Grootte van het meetvolume en FIB metingen 

Indien in het FIB meetvolume het spanningsveld inhomogeen is wordt een dubbelbreking 
gemeten die evenredig is met een gemiddelde van alle in het meetvolume aanwezige 
spanningen. De invloed op de meetresultaten is de volgende; Stel dat in x-richting N, en 
aI2 (en dus 6) sterk toenemen. Met een meetvolume met verwaarloosbare afmetingen 
wordt dan, in x-richting traverserend, een 6 gemeten zoals de getrokken lijn in figuur A. 
Indien het meetvolume groot is ten opzichte van de afstand tussen twee ordeovergangen 
.,.:crden de maimak w a r d e  ( = ~ / 2 )  e n  de minimale waarde (=O) niet meer gemeten, 
maar treedt ’afvlakkmg’ van het signaal op (’---’ lijn in figuur A). Handmatige correctie 
voor ordeovergangen levert nu een discontinuë 6 op (’-.-.’ lijn in  figuur A). (Dit is bij- 
voorbeeld de reden van de discontinuïteit in figuur B in bijlage l) 

= t  - 
U I - - -  E 

. -  

X 

Figuur A 6 versus x, (-) theoretisch 6, (---) gecorrigeerde theoretisch 6, (--) gemeten 6, 
(-.-.) gecorrigeerde gemeten 6, gemeten waarden zijn gemeten met een relatief groot 
meetvolume ten opzichte van de afstand tussen twee ordeovergangen. 

Stel nu dat 6 in figuur A symmetrisch is ten opzichte van x=O, en dat gemeten wordt aan 
LDPE in een rechte 10 bij 1 mm spleet met een doorzet van 17.2 mm3/s. Van het midden 
naar de wand doen zich dan circa 10 ordeovergangen van 7d2 voor. Dit is gemiddeld 1 
ordeovergang per 50 pm. 

Uit vergelijking 2.4 in het verslag blijkt dat in de opstelling, met een C van 1.6e-9 Pa-’ en 
x=O, een ordeovergang (6 is een veelvoud van a/2) gevonden wordt voor N, ongeveer 
gelijk aan 10 kPa. In principe zou in het midden @=O), een N, van nul gemeten moeten 
worden, doordat de gemiddelde diameter van het meetvolume echter 70 pm is zal dit 
hoger zijn. Indien aangenomen wordt dat de resulterende retardatie het gevolg is van het 
lineair middelen van alle 6 over de breedte van het meetvolume, (dit is zeker een goede 
bovengrens), wordt berekend dat N, 4 kPa te hoog wordt gemeten. Verder leert deze 
analyse dat aan LDPE niet bij nog hogere doorzetten kan worden gemeten omdat de 
spanningen dan nog hoger worden en er meerdere ordeovergangen in het meetvolume 
zullen vallen. 
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Bijlage 4 Het 3-D zijn van de stroming en FIB metingen 

Het 3-D zijn van de stroming heeft invloed op de gemeten signalen li, en luit, hetgeen 
resulteert in een effect op 6 en x. Het effect op x is reeds besproken in 2.1.2 in het 
verslag. Voor meer achtergronden wordt verwezen naar 19,121. Het effect op 6 wordt 
hieronder besproken. 

Hier wordt een formule afgeleid die een schatting geeft van de bijdrage aan 6 ten gevolge 

2-dimensionaal zijn van de stroming op dubbelbrekingsexperimenten onderzocht en komt 
tot de conclusie dat 6, in een spleet met een aspectratio van 10 over de breedte H van de 
spleet ongeveer 7% te laag wordt gemeten. Hij komt tot deze conclusie door aan te 
nemen dat indien de extinctiehoek x niet in het x-y vlak ligt de bijbehorende 6 geen 
bijdrage aan de dubbelbreking in het x-y vlak zal leveren. Deze aanname is volgens mij 
onjuist; door Wales [ 1 i] en Janeschitz-Kriegel [ 121 zijn dubbelbrekingsmetingen gerap- 
porteerd waarbij de lichtbundel in y-richting door een 10 bij 1 kanaal gaat. In die gevallen 
werd een 6 gemeten, hetgeen volgens Galante onmogelijk zou zijn. Bovendien zou vol- 
gens Galante in het midden van een geheel ontwikkelde afschuifstroming een  6 van O 
gemeten moeten worden, terwijl zijn eigen metingen aangeven dat dit niet het geval is, 
een veïldaïïfig hielvoor geeft t.ij niet. 

.. 
=*--  V U  liei. h + 9 J ullllb,lJ;vllaa! A:-omc*nfi zijn k722 de streming. G i i n t e  [?,38! heeft, de invloed van het niet 

Om 6 ten gevolge van afschuiving aan de voor en achterwand te kunnen berekenen wordt 
de volgende theorie gepresenteerd: Er wordt uitgegaan van een stroming met doorzet Q in 
een recht stromingskanaal met breedte in y-richting H en diepte W, met W> H ,  zie figuur 
A. De bundel om dubbelbreking te meten gaat hier in  z-richting doorheen, dus door de 
diepte van de spleet W. Indien in dit kanaal een 3-D stroming wordt aangenomen zal aan 
de voor- en achterwand (z=-W/2 en z=  W/2) afschuiving optreden. Bij dubbelbrekingsme- 
tingen waarbij de bundel in z-richting door het kanaal gaat, levert deze spanningstoestand 
een extra gemeten retardatie, sex. De afleiding maakt gebruik van de volgende aannames; 
De gemiddelde dubbelbreking voor een lichtbundel langs z is evenredig met de dubbelbre- 
king aan de voorwand. Dit is evenredig met N, aan de voorwand dat weer evenredig is 
met NI aan de zij wand. De evenredigheidsfactoren worden hieronder afgeleid. 

Figuur A Recht stromingskanaal inet breedte H en diepte W, a geeft de dikte van de afschuiflaag aan de 
voor- en achterwand. 
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Het snelheidsveld in het kanaal wordt opgebouwd verondersteld uit een 2 dimensionaal 
middenstuk en twee afschuiflagen aan weerszijden daarvan (twee grenslagen). Deze 
veronderstelling wordt onderschreven door figuur A en B in bijlage 5. De spanningen in 
deze grenslagen, gesommeerd over de z-coördinaat, is in het midden (x=O) het grootst en 
neemt naar de zijwand snel af. Bij x=O wordt dus de grootste bijdrage aan 6, verwacht. 
in  de hier gepresenteerde afleiding wordt de afleiding beperkt tot deze plaats. Bij het 
volledig 2 dimensionaal zijn van de stroming zijn de grenslagen niet aanwezig zodat een 6 
van nul wordt gemeten. Er wordt nu verondersteld dat de grenslagen elk een dikte a 
hebben en dat het snelheidsprofiel beschreven kan worden met een Powerlaw snelheids- 
nrnfi e1 
Y'"' - 
Indien de bundel door een incrementeel stukje materieel dz gaat met een constante span- 
ningstoestand, geeft dit een incrementele retardatie d6. Voor dz geldt dat het verschil in 
brekingsindices An gelijk is aan Ad6/2.rrdz (zie vergelijking 2.1 in het verslag). Dit heeft 
tot gevolg dat indien de bundel door een wisselend spanningsveld gaat een 6 gemeten 
wordt die het gevolg is van alle in het materiaal aanwezige spanningen; er wordt dan een 
gemiddelde dubbelbreking < An > gemeten. Beschouwen we nu  figuur A zonder midden- 
laag, deze heeft toch geen invloed op de dubbelbreking ter hoogte x=O. Er geldt dat het 
verschil in principiële brekingsindices aan de voorwand (nx-nY), gelijk is aan [12]; 

1 

Waarin <n,-n,> de gemiddelde dubbelbreking in de z-richting is en a, is de schuifspan- 
ning aan de voorwand. De dubbelbreking n,-n, is via de spanningsoptische coëfficiënt C 
gerelateerd aan het eerste normaalspanningsverschil min het tweede normaalspanningsver- 
schil [12]. Bij benadering is dit gelijk aan N, aangezien het tweede normaalspannings- 
verschil ongeveer 10% van NI is. (n,-n,) is dus gelijk aan C*Nl., en <n,-n,> is gelijk 
aan C*<N,>. De term dlog<n,-n,>/dlog(o,) blijkt voor LDPE ongeveer gelijk aan 2 
[12]. Voor <n,,-n,,> geldt [12]; 

2 

Vergelijking 1 en 2 geven dus aan dat Nl aan de voorwand, N1,,, gelijk is aan 3 maal de 
in z-richting gemiddelde NI, < N1 > . Dit is ook op eenvoudige wijze te berekenen door te 
stellen dat op het gebied 2u a12 lineair in de z-richting is en dat NI in eerste orde benade- 
ring evenredig is met r~~~ in het kwadraat. Met integratie over 2a wordt N,.,=3<N,> 
verkregen. 

Om 6,, te berekenen zijn dus de lengte u en Nl.w nodig. Nu wordt de evenredigheid van 
met N, aan de zijwand, N,.,, afgeleid. In figuur A wordt de verhouding van de 

doorzet door het middenstuk (Q') en de doorzet door de afschuiflagen aan de voor- en 
achterwand (Q"), in eerste orde benadering, gelijk genomen aan de verhouding tussen de 
oppervlakken van deze stukken. 
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Met de aanname van een Powerlaw snelheidsprofiel in deze oppervlakken wordt berekend 
dat; 

- 2 n + l  2Q 
? z i j  - -- n WH2 

en; 

2 n + l  2Q 
Y w  = ---ñ-m 

Voor de verhouding tussen y aan de voorwand (yw) en .i. 

H 
Y z i j  2 a  
- - Yw - - 

3 

4 

aan de zijwand (yzij) geldt dus; 

5 

Nu wordt gesteld dat N, evenredig is met a12 i n  het kwadraat, met uI2 beschreven met een 
Powerlaw (Powerlawindex n en nulviscositeit vu); 

2 .2n 6 2 N, = kol2 = kv0y 

Met evenredigheidsconstante k. Voor de verhouding van Nl,w en Ni,ai geldt nu; 
2n NI ,w 

- ' i ,zi j  = ( & )  
Nu kan voor a,, worden geschreven; 

7 

8 

Indien voor de eenvoud wordt aangenomen dat de Powerlawindex 0.5 is blijft als enige 
onbekende het eerste normaalspanningsverschil aan de wand bij een volledig ontwikkelde 
afschuifstroming N,,,, als functie van H ,  over. Met een Powerlaw kan op eenvoudige 
wijze a12,ij als functie van de spleetbreedte H berekend worden. De parameter k in verge- 
lijking 4 wordt verkregen door te fitten op de reologisch gemeten u12 en N,. 

Bij het toepassen van deze formule wordt er vanuit gegaan dat de afschuiflaag aan de 
voor- en achterwand slechts weinig beïnvloed wordt door de planaire rekcomponent in de 
stroming. De formule is dan ook bruikbaar in het convergerende gedeelte, indien N l , ~ j  
wordt genomen die voor een geheel ontwikkelde afschuifstroming wordt berekend. 

Voor LDPE zijn de parameters in vergelijking 6 gefit op de reologische gegevens. Dit is 
gedaan bij y die aan de zijwand in het convergerende gedeelte wordt berekend met 
vergelijkmg 3 met n=0.5. Gevonden is: k=1.8e-4 en qo=1.05e4. Vergelijking 6 is 
gesubstitueerd in vergelijking 8 en de verwachtte a,, op de symmetrielijn is berekend. 
Door 6, in te vullen in vergelijking 2.1 en 2.4 in het verslag is de verwachtte extra 
bijdrage aan N, berekend. Dit is gedaan voor doorzetten van 6.4 en 17.2 mm3/s bij 
190°C. De resuitaten van de berekeningen, &gevoerd voor de gebruikte convergerende 
spleetkop, staan in figuur B. In die figuur is tevens de gemeten NI op de symmetrie lijn 
voor een geheel ontwikkelde afschuifstroming afgebeeld. De gemeten punten links in 
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figuur B zijn verkregen uit de figuren 3.7 en 3.8 ter hoogte x = - 5  mm. (Om de figuur 
niet te breed te maken zijn ze afgebeeld bij x=-4 mm waar het kanaal ook 3 mm breed 
is.) De punten rechts in de figuur zijn verkregen uit metingen door Breukink [26], waar 
metingen aan dezelfde LDPE bij vrijwel dezelfde doorzetten en temperatuur zijn gedaan 
in een 10 bij 1 mm recht stromingskanaal, waar dus een zuivere afschuifstroming op- 
treedt. Opgemerkt wordt dat deze meetpunten niet al te nauwkeurig worden verondersteld. 

o, 

1 O000 

z x 5000 
a 
Z 

O ’  
-5  O 

Figuur B Extra N ,  als functie van de x coördinaat in de convergerende spieetkop, (--) berekening voor 
Q=6.4 mm’/s, (-) berekening voor Q= 17.2 mm3/s, symbolen zijn gemeten waarden voor 
een geheel ontwikkelde afschuifstroming met dezelfde doorzetten, (o) uit figuur 3.9a, (+) uit 
figuur 3.9b, (*) uit [26], (x) uit [26]. 

Geconcludeerd wordt dat de gepresenteerde correctieformule redelijk in de buurt komt 
van de gemeten waarden, en over het algemeen een iets te lage schatting geeft van de 
gemeten waarden. Indien in de afleiding van de formule het aantal aannames en benade- 
ringen nauwkeuriger wordt onderzocht wordt waarschijnlijk een beter resultaat verkregen. 

Verder is hier geen rekening gehouden met de extra bijdrage aan N, ten gevolge van de 
grootte van het meetvolume. De invloed hiervan zal echter alleen invloed hebben op het 
(*) meetpunt in figuur B, van maximaal 4kPa. Zie bijlage 3. Indien deze correctie formu- 
le in het verslag is toegepast zal dit expliciet vermeldt worden. 
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Bijlage 5 Grootte van het meetvolume en LDA metingen 

Door de grootte van het meetvolume worden bij LDA metinegn fouten geïntroduceerd, 
met name als de snelheidsgradiënt over het meetvolume groot is. Zie bijvoorbeeld [7] 
voor een uitgebreide toelichting. Wat voor fout geïntroduceerd wordt, is als volgt in te 
zien (zie figuur A); §tel dat de snelheid rechts in het meetvolume hoger is dan links in het 
meetvolume. Rechts gaan dus per tijdseenheid meer deeltjes door het meetvolume dan 
links. De gemeten gemiddelde snelheid, die het gemiddelde is van alle gemeten deel- 
LAnn- LIcaallellleueri, 11, rl za! Ui;s bge: liggen dan de snelheid in het midden van het meetvolume. 

Figuur A LDA meetvolume (cirkel) geprojecteerd op een snelheidsgradiënt (stippellijn), vm is de snel- 
heid iïì het iììidden van he: meetvc!Ume, VI, ~2 zij. de snelheden rechts, respectievelijk links 
in het meetvolume. 

Deze fout is, gezien het verloop van de snelheidsgradiënt, dicht bij de wand dus het 
grootst. Stel dat in figuur A alleen de snelheid v l  rechts in het meetvolume hoog genoeg 
is om, in het tijdsbestek van de meting, een aantal deeltjes het meetvolume te laten 
passeren. In dit specifieke geval zal dus een snelheid vl worden gemeten i.p.v. vm. Het 
effect kan versterkt worden als in de buurt van de wand een inhomogene deeltjesverdeling 
bestaat. Aan de wand zal de deeltjes concentratie lager zijn door diffusie naar het midden 
toe, waar de snelheidsgradiënt en kleiner zijn zodat het beschreven effect vergroot wordt. 

Deze simpele analyse leert dat indien de breedte van het meetvolume (50 pm) op een 
meetpunt wordt geprojecteerd de gemeten snelheid maximaal de in het meetvolume 
aanwezige snelheid kan zijn. Indien dus op een meetpunt de breedte van het meetvolume 
wordt geprojecteerd en deze projectie niet over de berekende snelheidscurve valt kan de 
afwijking niet aan de grootte van het meetvolume worden toegeschreven. 

Indien een gedeelte van het meetvolume over de wand valt zal dit een goede reflectie 
geven. De stilstaande wand heeft een snelheid nul, zodat vaak een snelheid nul zal wor- 
den gemeten. De gemiddeld gemeten snelheid is dan te laag. Indien handmatig alle snel- 
heden die nul zijn worden verwijderd wordt om de eerder genoemde reden weer een te 
hoge snelheid gemeten. 
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Bijlage 6 Het 3-D zijn van de stroming en LDA metingen 

Om de invloed van het 3-D zijn van de stroming op LDA metingen te onderzoeken is een 
3-D snelheidsprofiel nodig. Dit is, zeker voor een visco-elastisch materiaal, niet gemak- 
kelijk te berekenen. Galante et al. [9,38] hebben een 3-D snelheidsprofiel uitgerekend 
voor een Powerlaw vloeistof in een stromingskanaal met aspectratio van 10. Om de 
snelheden in een 10 bij 1 mm rechte spleet te verkrijgen is gebruik gemaakt van deze 
oplossing van Galante. 

Zoals bekend wordt de viscositeit met een Powerlaw model beschreven door; 

i l ( i / )  = 1 7 o Y  1 

Met n de Powerlaw index en 
door Galante genomen; 

de nulviscositeit. Als vorm voor het snelheidsveld wordt 

2 
n r m  cosh ( 2 X j z )  -cosh (XjW) 

v (y , z )  = V X  x G j c o s  (2Xjy)  X 
j=1 cosh (X,W) 

met; 

( S j  -1) 7T xj = 
H 

3 

L dx 1 
Hierin is W de kanaaldiepte, H de kanaalbreedte, dpldx de drukval en Gj zijn coëffici- 
enten die door het minimaliseren van een aantal differentiaal- en integraalvergelijkingen 
worden verkregen. De coëfficiënten G, zijn overgenomen uit [9] en zijn voor n=0.5; 

j GI 
1 -0.159 094e O 
2 O. 183 722e-1 
3 -0.292 723e-2 
4 0.135 107e-2 
5 -0.513 120e-3 
6 0.335 866e-3 
7 -0.177 737e-3 

Uit tabel 2.4 uit het verslag zijn de waarden voor de Powerlaw index (n=0.5 voor de PIB 
oplossing en n=0.6 voor LDPE) en nulviscositeit (qo=10 Pas voor de PIB oplossing en 
17,=3.9e4 voor LDPE) gehaald. Voor de PIB oplossing zijn de coëfficiënten dus exact. 
Voor LDPE is n gelijk aan 0.6 dus moeten de coëfficiënten opnieuw bepaald worden. Het 
berekenen van het 3-D stromingsveld is echter gedaan om een grove indicatie te krijgen 
van de 3-D snelheden zodat dit niet gedaan is. 
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De onbekende drukval dp/& is iteratief bepaald. Telkens is bij een gekozen drukval het 
snelheidsveld uitgerekend. Dit is met behulp van vergelijking 4 numeriek geïntegreerd om 
de bij een gekozen drukval berekende doorzet te vergelijken met de gemeten doorzet. 

;h ;W 

Q = 4 1 I V , ( Y , Z )  dy dz  4 

Zolang deze doorzetten niet gelijk waren aan de gemeten doorzetten Q=6.4 mm3/s voor 
LDPE en Q=136 mm3/s voor de PIB oplossing is de drukval aangepast. Resultaten van 
de berekeningen voor LBPE worden in figuur A gegeven die voor de  PIB oplossingen in 
figuur B. 

N II  - 
v) 
\ 
E 
E 
u 
> 

4 

-5 O 

z rmm1 

v(y,z=5)(-) en vmeon(y)(--) 
I r  

I O .- 
u 

L 0.9L 
O 0.5 

Y rmm1 
Figuur A Berekende snelheden voor LDPE in een 10 bij 1 min kanaal, Q=6.4mm3/s, 

(1) 3-D snelheidsprofiel, de y-richting is een factor 5 uitgerekt, 
(2) snelheid versus y, (-) berekende snelheid bij z=O, (--) snelheid gemiddeld over z, 
(3) berekende snelheid versus z, bij y=O, 
(4) berekende snelheidsratio versus y. 

Figuur A . l  laat het berekende snelheidsveld v,(y,z) zien. Vanwege symmetrie in het 
kanaal is slechts een kwart getoond. (Pijlen geven de y- en z-richting, niet het nulpunt 
van het assenkruis, waar de pijlen beginnen ligt x=0.5,  y=-5 mm.) 
Figuur A.2 geeft de ter plaatsen z=O berekende snelheid (getrokken curve) en de over de 
diepte z gemiddelde snelheid (gestippelde curve). In de praktijk word ter hoogte z=O aan 
een 3-D stroming gemeten. Snelheden die gemeten worden zullen dus op de getrokken 
curve in figuur A . l  liggen. Indien de stroming 2-dimensionaal wordt verondersteld (de 
snelheid is dan in z-rkhting constant) wordt de gestippelde curve in figuur A.2 berekend. 
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Dit is zo indien de doorzet, die in het 3-D geval is gemeten, als input wordt gebruikt voor 
het 2-D snelheidsveld. Figuur A. 3 laat de berekende snelheidsverdeling v,(y =O,z) zien. 
Duidelijk is te zien dat aan de voorwand de snelheid O is. Deze figuur toont aan dat de 
stroming bestaat uit een afschuiflaag aan de voor- (en achterwand) en een breder midden 
gedeelte waar de stroming werkelijk 2-D is. 

De ratio van de getrokken curve uit figuur A.2 en de gestippelde curve uit figuur A.2, 
voor alle y, is gelijk aan de curve in figuur A.4. Het blijkt dat deze ratio bijna onafhanke- 
lijk van y is en ongeveer gelijk is aan 0.92. Indien dus snelheden gemeten in een 3-D 
stroming in Overeenstemming gebracht moeten worden met berekeningen die een 2-D 
stroming veronderstellen dienen de gemeten snei'necien met Û.92 vermenigvuldigd ie 
worden. Deze factor is exact voor stroming van LDPE in een 10 bij 1 mm kanaal. 

Figuur B Berekende snelheden voor de P B  oplossing, in een 10 bij 1 min kanaal, Q= 136mm3/s, 
(1) berekende snelheid versus z, bij y=O, (2)  berekende snelheidsratio versus y. 

In figuur B.l is v(y=O,z) uitgezet, nu voor de PIB oplossing. deze figuur is vergelijkbaar 
met figuur A.3. De voor de PIB oplossing berekende ratio was iets hoger, doch ook 
vrijwel onafhankelijk van y en gelijk aan 0.93. (Zie figuur B.2.) Deze factor zal afnemen 
indien de aspect ratio van de spleet afneemt, zodat deze correctiefactor niet geheel juist is 
indien in het convergerende gedeelte of daarvoor wordt gekeken. 

Tot slot wordt hier nog een kritische kanttekening geplaatst bij het werk van Galante. 
Galante concludeert dat indien dubbelbreking aan  een 3-D stroming wordt gemeten over 
de breedte van het kanaal een ongeveer 7% te lage 6 wordt gemeten. Dit is waarschijnlijk 
het gevolg van een het feit dat Galante in zijn vergelijking van een 2-D stroming met een 
3-D stroming uitgaat van dezelfde drukval. Dit resulteert, in eerste orde benadering, in 
een 7% lagere doorzet voor een 3-D stroming in vergelijking met een 2-D stroming. Ook 
de gemiddeld optredende spanning en dus de dubbelbreking is dan ongeveer 7% lager. 
Indien Galante in 2-D en 3-D stroming dezelfde doorzet zou hebben gebruikt verdwijnt 
deze 7%. 
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Bijlage 7 Implementatie Wagner en Carreau-Yasuda model 

- Wagner model 

Het Wagner model is gebruikt om bij een gegeven snelheidsprofiel de optredende rek- 
spanning op de symmetrielijn te berekenen. Dit snelheidsprofiel is een fit door LDA 
metingen, of met de eenvoudige Powerlaw smeerfilmbenadering berekend (zie 2.2.3 in 
het verslag). 

De spanning in het Wagner model wordt op een tijdstip t factoriseerbaar verondersteld in 
een tijds- en een deformatieafhankelij k gedeelte. De toestandsvergelijking die de extra 
spanningstensor 7 een tijdstip t geeft, wordt gegeven door (zie tabel 2.2 in het verslag); 

t 
1 

Hierin is C;’(r’) de relatieve Fingertensor, h(f,r’)  de niet-lineariteitsfunctie en m(t-t’) de 
geheugenfunctie. Bij berekeningen met het Wagner model wordt gebruik gemaakt van een 
continu relaxatietijdenspectrum, zodat de geheugenfunctie berekend wordt met 1201 ; 

+m - (t-t’ ) 
m ( t - t ’ )  = dln 6 

-co 

2 

Hierin is 6 de relaxatietijd en de set (6,H(û)) wordt het relaxatietijdenspectrum genoemd. 
Voor de niet lineariteits- of dempingsfunctie kan een door Wagner of Soskey & Winter 
voorgestelde vorm worden genomen. (zie vergelijking 2.9 en 2.10 in het verslag. d ( J - 3 )  
in deze functies is een maat voor de totale hoeveelheid deformatie. Voor J wordt 
J=pZ+(l-p)ZZ genomen [i], met Z de eerste en ZZ de tweede invariant van de Fingerten- 
sor. In planaire rek (en afschuiving) geldt I is ZZ zodat wegvalt. In eenvoudige af- 
schuiving geldt dat Z=3+?, in planaire rek Z=exp(2~)+exp(-2~)+ 1 [1,20]. 

Om het Wagner model als functie van snelheden en plaats te schrijven moet dus de 
Fingertensor bekend zijn als functie van de snelheden en de tijdsafhankelijkheid moet 
omgezet worden naar een plaatsafhankelijkheid. 

De relatieve Fingertensor C;’(r’) voor een planaire rekstroming is [i ,201; 

exp ( Z E  (t) - 2 ~  (t’) ) O 
O exp ( Z E  (t’) - 2 ~  ( t )  ) O I O O 

cr-I(t’) = 3 

Hierin is E ( i ) - E ( f ’ )  de relatieve Hencky rek gedefinieerd als de ln(l(f)/l(f’)), met 1 de lengte 
van een infinitesimaal volume elementje (zie fig. A). 
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I 

Figuur A: Lengte (I) en breedte (b) verandering van een infinitesimaal volume elementje tussen t=t’ en 
t=t, in planaire rek. 

--. uit Be massabsiians en het iricompressibd zijii vaiì het matefiaa! volgt d2t de vdume- 
stroom Q van het elementje tijdens deformatie constant blijft; 

Q = b ( t ) v ( t ) d  = b ( t ’ ) v ( t ’ ) d .  4 

De dikte d in deze vergelijking verandert niet dus de breedte verandering b(t)lb(t’) is 
gelijk aan l(t’)ll(t). l(t)ll(t’) is dus gelijk aan v(r)lv(r’) zodat; 

5 

Uit het stationair zijn van de stroming volgt dat langs een stroomlijn; 
dx’ = v ( t ‘ ) d t ’  6 

Door deze vergelijking te integreren kan de tijdsafhankelijkheid worden omgezet naar een 
plaatsafhankelijkheid. In vergelijking 5 kan dus exp(2~(1)-2~(r’)) worden geschreven als 
V(X)~/V(IC’)~ en exp(2~(t’)-2~(t)) = v(x’)~/v(x)*, C;’(t’), en dus de invarianten in de niet- 
lineariteitsfuncties, zijn dan als functie van snelheden en plaats bekend. Het Wagner 
model op de symmetrielijn kan dan geschreven worden als; 

X 

o, (x) = a11-022 - m(x-x’)h(x,x’) 7 - 1  -m 

Hetgeen overeenkomt met vergelijking 2.11 in het verslag. 
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- Carreau-Yasuda model 

Het Carreau-Yasuda model (zie tabel 2.2 in het verslag) is gebruikt om snelheden en 
schuifspanningen te berekenen. Dit voor een recht stromingskanaal waar een geheel 
ontwikkelde 2 dimensionale afschuifstroming zonder slip wordt verondersteld. Het ver- 
band tussen de schuifspanning q2, de snelheid in de x-richting v,, de afschuifsnelheid +, 
de spleetbreedte H ,  de spleetdiepte W, de drukval dplclx en de doorzet Q wordt dan 
gegeven door de volgende vergelijkingen [ 1,251; 

8 

Dit stelsel van vergelijkingen is niet direct analytisch oplosbaar maar iteratief kan een 
oplossing worden bepaald door bij een gekozen drukval te kijken of de berekende doorzet 
overeenkomt met een gemeten doorzet. 
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Bijlage 8 Reologische eigenschappen van de gebruikte materialen 

In deze bijlage worden de voor de LDPE smelt en de PIB oplossing gemeten mastercur- 
ves van de dynamische opslag- (G’) en verliesmodulus (G”) als functie van o gegeven. 
Tevens wordt de gereduceerde steady state afschuifviscositeit (qs) en eerste normaalspan- 
ningscoëfficiënt (4,) gepresenteerd, De met verschillende constitutieve modellen bereken- 
de waarden worden met de gemeten waarden vergeleken. Tevens wordt de berekende 
steady state planaire rekviscositeit wordt gegeven. Als laatste worden in tabel 1 de gedis- 
crz:iserde waarde:: vm uv c9ntinuc spectr2 gegeven: 

- Opslag- en verliesmodulus 

In figuur A en B worden de gemeten G’ en G” gegeven als functie van de gereduceerde 
dynamische deformatiesnelheid o. De gestippelde lijnen geven de fit met de discrete 
relaxatietijdenspectra, waarbij voor LDPE 6-modes zijn gebruikt (figuur A) en voor de 
PIB oplossing 4-modes (figuur B). De gebruikte spectra staan in tabel 2.3 in het verslag. 
De getrokken lijnen in de figuren A en B zijn berekend met het continue spectra, zie 
figuur 2.3 in het verslag en tabel 1 in deze bijlage. 
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Figuur A Opslag- (Genk) en verliesmodulus (Gdub) versus w voor LDPE bij 190”C, 
(o) meting, (-) fit met het continue spectrum, (--) fit met 6-modes spectrum, 
(1) verliesmodulus G” versus w ,  (2) opslagmodulus G’ versus w .  
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Figuur B Opslag- (Genk) en verliesmodulus (Gdub) versus w voor de FIB oplossing bij 23”C, 
(o) meting, (-) fit met het continue spectrum, (--) fit met 4-modes spectrum, 
(i) verliesmodulus G” versus w ,  (2) opslagmodulus G’ versus w. 
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- Afschuifviscositeit en eerste normaalspanningscoëfficiënt 

In figuur C en D worden de gemeten steady state afschuifviscositeit qs  en eerste normaal- 
spanningscoëfficiënt \E, gegeven en vergeleken met de met verschillende modellen bere- 
kende qs en Voor alle berekeningen is gebruik gemaakt van de parameters zoals 
gegeven in tabel 2.4 in het verslag. Voor berekening met het PTT, Giesekus en Leonov 
model is gebruik gemaakt van het 6-modes spectrum voor LDPE en het 4-modes spec- 
trum voor de PIB oplossing. Voor de berekeningen met Wagner is voor zowel LDPE als 
de PIB oplossing het continue relaxatietijdenspectrum gebruikt. In de Wagner vergelijking 
is voor LDPE de dempingsfunctie van Wagner (vergelijking 2.9 in het verslag) gebruikt. 
Voor de PIB oplossing is de dempingsfunctie van Soskey & Winter (vergelijking 2.10 in 
het verslag) gebruikt. Geconcludeerd wordt dat alle gebruikte modellen de gemeten q8 en 
\E, van LDPE goed beschrijven. Bij de beschrijving van de PIB oplossing geven de 
berekeningen met PTT en Leonov duidelijk te lage waarden voor qs  en 9,. Wagner, 
Giesekus en Carreau-Yasuda beschrijven de metingen wel goed. 
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Figuur D 9, en \E, versus + voor de PIB oplossing bij 23"C, (..--..--) Carreau-Yassuda, 
(.-.-) Wagner, (--) Leonov, (-) PTT en (--) Giesekus, 
(1) viscositeit qs versus +, (o,+,*) meting, 
(2) eerste normaaispanningscoëfficiënt \ii versus +, (x) meting. 
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Uit de gemeten waarden van qs (o, +, *) voor de PIB oplossing in figuur D, die respectie- 
velijk aan het begin, midden en eind van het onderzoek aan de PIB oplossing zijn geme- 
ten, blijkt dat de PIB oplossing, tijdens het onderzoek, niet van reologische eigenschappen 
is veranderd. 

- Planaire rekviscositeit 

Meting van de steady state planaire rekviscositeit qpl was niet mogelijk. In de converge- 
rende spleetkop wordt een gecombineerde planaire rek- en afschuifstroming numeriek 
gesimuleerd; Daarom is gekeken naar de voorspelling van qp, met de verschillende model- 
len (zie figuur E). Gerealiseerd wordt dat in het convergerende gedeeite nooit een con- 
stante reksnelheid optreedt die bij de hier gepresenteerde steady state berekeningen wordt 
verondersteld. Wel geeft figuur E aan welke modellen elongational thickening of thinning 
voorspellen. 
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Figuur E Planaire rekviscositeiten volgens de verschillende modellen, (. . ) Wagner, (-) PTT, 

(--) Leonov, (--) Giesekus, 
(1) v,,, versus E voor de PIB oplossing bij 23”C, 
(2) qp, versus E voor LDPE bij 190°C. 

In het Leonov model is qpl onafhankelijk van de planaire reksnelheid E .  Het PTT model 
geeft eerst een lichte elongational thickening te zien, gevolgd door elongational thinning. 
Indien in het PTT model een lineaire term van E wordt genomen in plaats van de hier ge- 
bruikte exponentiële, blijft de hier geobserveerde thinning achterwege. Wagner voorspelt 
sterke elongational thinning voor LDPE. Voor de PIB oplossing berekent het Wagner 
model voor lage i de laagste qpl van alle modellen. Voor i hoger dan 1 s-’ wordt bij 
berekeningen geen steady state waarde voor qpl bereikt. Het verschil in verloop van qpl is 
het gevolg van de verschillende dempingsfuncties die in het Wagner model voor de PIB 
oplossing en LDPE zijn gebruikt. Het Giesekus model voorspelt lichte elongational thic- 
kening voor LDPE en een sterkere voor de PIB oplossing. Verder wordt geconcludeerd 
dat de verschillende modellen bij hogere reksnelheden de grootste verschillen te zien 
geven. Bij lage reksnelheden verschillen de modellen weinig. Indien E naar nul gaat 
berekenen alle modellen een planaire rekviscositeit die 4 maal de nulviscositeit in afschui- 
ving is. (Deze limietwaarde is niet voor alle modellen in figuur E afgebeeld.) 
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- Continue relaxatietij denspectra 

Tabel 1 Gediscretiseerde continu relaxatietijdenspectra voor LDPE en de PIB oplossing. 

relaxatietij den spectru m van 
LDPE bij 190°C 

-6.20e +O00 5.46e +O00 
-6.00e + O00 5.43e + O00 
-5.80e + O00 5.39e +O00 
-5.60e + O00 5.35e + O00 
-5.4ûe +OOG 5.3Ce i- COO 
-5.20e +O00 5.25e +O00 
-5.00e+000 5.20e+000 
-4.80e+000 5.15e+000 
-4.60e + O00 5.1 Oe + O00 
-4.40e +O00 5.05e + O00 
-4.20e +O00 4.99e + O00 
-4.00ef000 4.94e+000 
-3.80e + O00 4.89e + O00 
-3.60e+000 4.84e +O00 
-3.40e + O00 4.78e + O00 
-3.20e +O00 4.73e +O00 
-3 .OOe +O00 4.68e + O00 
-2.80e + O00 4.63e +O00 
-2.60e + O00 4.57e +O00 
-2.4Ûe+OûG 4.52e i Û O Û  
-2.20e+000 4.46e+000 
-2.00e + O00 4.40e +O00 
-1.80e+000 4.34e+000 
-1.60e +O00 4.27e +O00 
- 1.40e +O00 4.20e +O00 
- 1.20e + O00 4.12e + O00 
-1 .OOe +O00 4.04e +O00 
-8.00e-001 3.95e+000 
-6.00e-001 3.85e + O00 
-4.00e-001 3.75e+000 
-2.00e-001 3.64e+000 
3.10e-015 3.52e + O00 
2.00e-001 3.3 Se + O00 
4.OOe-001 3.24e+000 
6.00e-001 3.09e + O00 
8.00e-001 2.92e + O00 
1.00e+000 2.74e+000 
1.20e+000 2.55e +O00 
1.40e+000 2.34e +O00 
1.60e +O00 2.12e + O00 
1.80e +O00 1.89e +O00 
2.00e+000 1.64e+000 
2.20e + O00 1.3 Se + O00 
2.40e +O00 1.1 Oe +O00 
2.60e + O00 8.00e-00 1 
2.80e +O00 5.00e-001 
3.00e+000 1.70e-001 
3.20e + O00 - 1.70e-00 1 

~~~ ~ ~ ~ 

relaxatietijdenspectrum van de 
PIB oplossing bij 23°C 

-5.40e + O00 3.50e +O00 
-5.20e + O00 3.35e +O00 
-5 .OOe +O00 3.18e + O00 
-4.80e + O00 3.04e + O00 
-4.60e + O00 2.8 8e + O00 
-4.40e +O00 2.74e +O00 
-4.20e +O00 2.6 le  + O00 
-4.00e + O00 2.48e + O00 
-3.80e +O00 2.36e +O00 
-3.60e + O00 2.22e + O00 
-3.40e+000 2.11e+000 
-3.2013 + O00 2.0 le  + O00 
-3 .OOe +O00 1.89e+000 
-2.80et-000 1.80e+000 
-2.60e + O00 1.7 1 e + O00 
-2.40e + 000 1.62e +O00 
-2.20e +O00 1.55e +O00 
-2.00ef000 1.47e+000 
-1.8Oe +O00 1.42e +O00 
-1.60e + O00 ! .34e + O00 
- 1.40e +O00 1.29e + O00 
- 1.20e +O00 1.21e +O00 
-1 .OOe +O00 1.15e + O00 
-8.00e-00 1 1.08e + O00 
-6.00e-00 1 9.60e-001 
-4.00e-001 7.90e-001 
-2.00e-001 5.80e-001 
O.OOe + O00 3.30e-00 1 
2.00e-001 2.00e-002 
4.00e-001 -3.40e-001 
6.00e-001 -7.20e-00 1 
8.OOe-O01 -1.1 le +O00 
1 .OOe +O00 -1.54e +O00 
1.20e + O00 -2.0 1 e + O00 
1.40e + O00 -2.53e + O00 
1.60e +O00 -3.12e + O00 
1.80e +O00 -3.75e +O00 
2.00e +O00 -4.48e +O00 
2.2Oe+OOO -5.30ef000 
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Bijlage 9 Bepaling spanningsoptische coëfficiënt 

In deze bijlage worden de resultaten van de spanningsoptische coëfficiënt bepaling in een 
plaat-kegel reometer gepresenteerd. C van de tijdens dit onderzoek gebruikte LDPE 
(LDPE-1) is bepaald alsmede C van een andere LDPE (LDPE-2) en een HDPE. Eerst 
worden details van de meetprocedure gegeven, gevolgd door de reologische eigenschap- 
pen van LDPE-2 en HDPE. Vervolgens worden de resultaten van de metingen gepresen- 
teerd en besproken. 

- Experimentele opstelling 

C is bepaald door in een plaat kegel reometer, bij een ingestelde afschuifsnelheid, de 
optredende dubbelbreking te meten en te fitten op de bij die + berekende oI2. De reometer 
is een verbeterde versie van het door Wales gebruikte apparaat [11,12]. De opstelling 
wordt uitvoerig besproken door Wimberger-Fried1 [35]. De experimenten zijn uitgevoerd 
bij Philips. 

Voor het verband tussen oI2, NI, C, x en An worden de volgende formules afgeleid [35]; 

1 

2 

Met het apparaat worden zowel x als An gemeten bij een bekende temperatuur en +. Uit 
reologische gegevens, verkregen uit andere experimenten, zijn zowel oI2 als NI bij die 
temperatuur en bekend. Uit vergelijking 1 kan nu C worden bepaald, terwijl vergelij- 
king 2 de mogelijkheid geeft om de gemeten x met een berekende x te vergelijken. De 
temperatuur is met een gecalibreerd termokoppel gemeten, nauwkeurigheid 1°C. De 
spleetafstand van de plaat kegel geometrie is met behulp van een meetmicroscoop inge- 
steld, nauwkeurigheid 2%. Deze methode is gebruikt voor de bepaling van C voor 
LDPE-1, LDPE-2 en HDPE. 

- Reologische karakterisering van LDPE-2 en HDPE 

Bij deze methode zijn reologische parameters nodig die het gedrag van de stroming in 
steady state afschuiving beschrijven. Voor LDPE-1 zijn deze reeds in het verslag gegeven 
(zie tabel 2.4). Voor LDPE-2 en HDPE wordt de viscositeit gegeven in figuur A. De 
viscositeit is beschreven met de Carreau-Yassuda vergelijking (zie tabel 2.2 in het ver- 
slag). Voor HDPE (meltindex 0.8) waren geen steady state resultaten van q voorhanden, 
daarom is de Cox-Metz relatie gebruikt (qs(+)=qdyn(~)).  (Als ervaringsfeit is bij DSM 
Research bekend dat deze relatie voor HDPE goed op gaat.) LDPE-2 had een meltindex 
van 8. 
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Figuur A (+) qs versus 
(*) qdgu versus w voor HDPE bij 190"C, (--) Carreau-Yassuda fit voor HDPE. 

voor LDPE-2 bij 190"C, (-) Carreau-Yassuda fit voor LDPE-2, 

Be Carreau-Yassuda parameters en activeringsenergie EA zijn in tabel 1 vermeld. De 
activeringsenergie is nodig om, met behulp van de Arrhenius vergelijking, tijd-tempera- 
tuur superpositie te kunnen toepassen [39]. 

Tabel 1 Reologische parameters voor LDPE-2 en HDPE bij 190°C. 

- Resultaten 

Voor LDPE-1 worden de resultaten van C bepaling bij 3 van de 6 onderzochte temperatu- 
ren uitgebreid gepresenteerd. Voor de overige temperaturen en de bepaling van C van 
LDPE-2 en HDPE worden slechts de eindresultaten gegeven. Metingen zijn gedaan bij 
verschillende temperaturen, aangezien C temperatuurafhankelij k is [ 1 i]. 

In figuur B.1 staat de gemeten extinctiehoek x als functie van de gereduceerde afschuif- 
snelheid bij 190 "C. De shiftfactor a, waarmee + is geshift is berekend met de Arrhe- 
niusvergelijking. De getrokken lijn is uit reologische gegevens en vergelijking 2 berekend. 
Uit de figuur blijkt dat x voor hoge te hoog wordt gemeten. Dit komt waarschijnlijk 
doordat 6 dan al enkele ordeovergangen (tot 4) heeft gehad en ordeovergangen bemoei- 
lijken het meten van x. 6 is daar namelijk nul zodat x in principe niet meer gemeten kan 

- 57 - 



worden. Bij meerdere ordeovergangen wordt het meten van x, ook in de buurt van een 
overgang, steeds minder nauwkeurig, zie bijvoorbeeld [9,12].) 

Het is onwaarschijnlijk dat de te hoog gemeten x het resultaat is van degradatie van het 
materiaal; Wales [i i] meet een te lage x voor gedegradeerd materiaal en door de bouw 
van het apparaat is het materiaal volledig van de buitenlucht afgesloten. (Degradatie van 
een polymeer gaat sneller indien het blootgesteld is aan zuurstof.) 

Volgens vergelijking 1 geeft Ansin(2~) als functie van aI2 (zie figuur B.2) een rechte door 
de oorsprong met als helling C/2. 

De horizontale foutenbalken op een aantal meetpunten in figuur B.2 geven de fout als 
gevolg van een mogelijk temperatuurverschil van 2°C. De temperatuur waarbij aI2(+) 
reologisch bepaald is op 1°C nauwkeurig. De temperatuur waarbij de metingen bij Philips 
zijn gedaan is op 1 "C nauwkeurig bekend. De maximale 'mismatch' in temperatuur van 
een reo-optisch en reologisch experiment is dus 2°C. 

De verticale foutenbalken zijn het gevolg van de geschatte fout in de x bepaling van k2" 
en een geschatte fout in het instellen van de compensator waarmee An wordt gemeten van 
f 3  % . Dit is de reproduceerbaarheid van de metingen. 

Indien kritisch naar de berekeningen wordt gekeken valt op dat de voor hoge 
hoge +) de lijn omlaag buigt. Dit kan een aantal oorzaken hebben; 

de nauwkeurigheid waarmee An gemeten wordt afneemt bij hoger afschuifsnelheden, maar 
het verklaart niet waarom An systematisch te laag wordt gemeten. 

Deze mogelijkheid is reeds eerder verworpen en gedegradeerd materiaal geeft eerder een 
hogere spanning, en dus hogere Ansin(2~), te zien dan een lagere. 

zo groot geworden dat de spleetafstand niet meer gelijk is aan de ingestelde afstand. Dit 
kan niet bewezen worden, aangezien de spleetafstand tijdens de metingen niet te meten is. 
Dit effect zal alleen bij de hoge 

ontstaan. Terwijl An gemeten werd was de temperatuur van het materiaal hoger dan ver- 
wacht, bij hogere temperaturen wordt An, bij dezelfde +, lager. Bij 2 tot 3 keer de hoogst 
afgebeelde afschuifsnelheid werd geconstateerd dat de aan één kant invallende lichtbundel 
door het afschuivende materiaal zo ver werd afgebogen dat aan de andere kant in zijn 
geheel geen licht meer werd geobserveerd. Dit verschijnsel is ook door bijvoorbeeld 
Janeschitz-Kriegel [ 121 en Galante [9] geobserveerd en aan warmtedissipatie toegeschre- 
ven. Indien de afwijking van de rechte door de oorsprong zuiver het gevolg is van viskeu- 
ze opwarming kan worden uitgerekend dat de opwarming ongeveer 7 "C moet zijn ge- 
weest. (Dit voor de meest rechts gelegen punten in figuur B.2.) Dit zou dus goed de af- 
buiging van de curve kunnen verklaren. 

(en dus 

- Voor hoge + (en dus hoge 012) wordt An verkeerd gemeten. Het is wel waar dat 

Het materiaal, in de Philips reometer, zou thermisch gedegradeerd kunnen zijn. 

Bij de steady state afschuiving bij hoge + is het eerste normaalspanningsverschil 

- 

- 

van invloed zijn. 
- Tijdens het met constante afschuiven van het materiaal is viskeuze opwarming 

Besloten is de punten die gemeten zijn bij een j/red>4 s-' riiei mee te nemen in de bepaling 
van c. 
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Figuur B (1) chi versus 
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bij 190 "C , (2) Ansin(2~) versus uIZ, (o) meting bij 148 "C, (+) meting bij 

Van de betrouwbaar geachte meetpunten is C berekend, waarna per temperatuur gemid- 
deld is. De resultaten hiervan staan in figuur 3.4 in het verslag. 
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Figuur C (i) C versus de temperatuur voor LDPE-2, (*) meting aan LDPE-2 met standaardafwijking,(o) 
meting aan LDPE-1, 
(2) C versus temperatuur voor HDPE, (o) meting aan HDPE met standaardafwijking, 
(-) lineaire fit door meting, (+) HDPE Wales [ll], (x) HDPE Park et ai. [40], 
(*) HDPE Han et ai. [41], (O) HDPE Funatsu et al. [ 3 6 ] .  
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Bijlage 10 Verwerking van dubbelbrekingsmetingen 

Om een indruk te geven hoe uit de gemeten intensiteiten I,, Zh en luit, x en 6 worden 
berekend wordt dat hier voor enkele metingen besproken. Er worden metingen aan de PIB 
oplossing in de rechte spleetkop besproken en er wordt een meting aan LDPE in de 
convergerende spleetkop besproken. Indien x en 6 bekend zijn worden NI en aI2 daar zeer 
eenvoudig uit berekend, dit wordt hier dan ook niet besproken. 

Voor de PIB oplossing worden de gemeten li, en Zult intensiteiten bij twee verschillende 
doorzetten gegeven in figuur A.1.  De gemeten nulintensiteit is reeds afgetrokken. De 
gemeten lm is niet afgebeeld; lm varieert per meting slechts zeer weinig rond de gemiddel- 
de waarde van 1.1 Volt. Deze metingen zijn punt voor punt gedaan. Wat opvalt is dat de 
gemeten waarden van Z, maar vooral luit erg laag zijn. 
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Figuur A ( 1 )  Gemeten intensiteiten in de rechte spleetkop, (o) I,, Q=52mm3/s, (+) li, Q=270mm3/s, (*) 
I,, Q=52inin3/s, (x) I,,,, Q=270inin3/s, 
(2) berekende 6 en x, (o) 6 Q=52mm3/s, (+) 6 Q=270mm3/s, (*) x Q=52mm3/s, (x) x 
Q = 270min3/s. 

Door vergelijking 2.4 te delen door vergelijking 2.3 (zie verslag) wordt een We getal 
verkregen, gelijk aan  cotan(2x). In figuur A.2 is te zien dat x, zoals verwacht mag wor- 
den uit reologische metingen, bij hoge + (aan de wand) een lagere waarde heeft dan meer 
in het midden, waar + lager is. In het limiet geval, in het midden waar +=O, zal x gelijk 
aan 0.8 radialen moeten worden. Dit gebeurt niet omdat x in het midden niet meer te 
meten is (6=0) en x wordt gedwongen van teken te wisselen. Hierdoor treedt in het 
midden een zekere afvlakking van x op. Verder valt op dat 6, in het midden, niet exact O 
is, dit vanwege de afschuiving aan de vóór- en achterwand. 

- LDPE smelt 

Een meting gedaan aan LDPE wordt in figuur B gepresenteerd. De meting is gedaan ter 
hoogte x=-0.41 mm, terwijl met constante snelheid in y-richting werd getraverseerd. De 
afgebeelde meetpunten van li, en luit zijn verkregen door acht achtereenvolgende meetpun- 
ten te middelen, dit om de spreiding te verkleinen. Om de lijn die de intensiteiten volgen 
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beter te overzien zijn de meetpunten met een curve verbonden. Wat opvalt is dat het 
signaal niet meer zo mooi symmetrisch is als het signaal in figuur A. 1, maar wel velen 
malen groter. De plaatsen waar Z2h+12uit gelijk aan 1 en O worden duiden op ordeover- 
gangen in 6, hier zal bij de berekening van 6 rekening mee moeten worden gehouden. 

1 

0.5 n > 
U 

+ ._ - 3 0  
i .- - 

-0.5 

- 1  

I 

+ 2 +*+A 1.5 
+ ;+++++ 

+ + 1l- + +  
7 + ++e+ 

- 1  -0.5 O 0.5 1 -1 -0.5 O 0.5 1 

Y [ m m l  Y [ m m l  

Figuur B (1) Gemeten intensiteiten in de convergerende spleetkop ter hoogte x=-0.41 mm aan LDPE 
met Q=6.4 mm3/s, (o) Iin, (+) I,,, 
(2) Gecorrigeerde x en 6, (o) x, (+) 6í5. 

Omdat de meting is gedaan in het convergerende gedeelte zal 6 in het midden niet nul 
zijn. Dat S ter hoogte y=O ai een oróeovergang heeft gehad kan uit deze meting ai& 
worden opgemaakt, hiervoor zijn op de symmetrielijn ook metingen voor x=-0.41 ge- 
daan. De 6 die in figuur B.2 is afgebeeld is hier reeds voor gecorrigeerd. Opgemerkt 
wordt nog dat 6 gedeeld door 5 is afgebeeld. 

Net links en rechts van y=O laat 6 een 'sprongetje' zien. Dit komt omdat daar een onge- 
corrigeerde 6 van 7d2 wordt gemeten. Het meetvolume op die plaats is relatief groot 
t.o.v. de afstand tussen twee ordeovergangen zodat de waarde van d 2  niet volledig wordt 
gehaald. (Zie bijlage 3). Op plaatsen waar 1, en luit (bijna) nul zijn wordt x niet meer 
nauwkeurig gemeten. In de afgebeelde figuur B.2 is x op die plaatsen waar Zh en Zuit bijna 
nul zijn verkregen door te interpoleren tussen de wel nauwkeurig gemeten waarden voor 
x tussen ordeovergangen. 

In tegenstelling tot x in figuur A.2 wordt x nu in het midden echt nul, dit door de bij 
y=O optredende rekspanning. Ook naast de symmetrielijn blijft x nog erg laag; ook daar 
treden namelijk rekspanningen op. Deze rekspanning zorgt voor een oriëntatie in x-rich- 
ting en dus voor een extinctiehoek die kleiner wordt. 

Bij de hogere doorzet van 17.2 mm3/s werd een correcte bepaling van x aanzienlijk 
moeilijker. Door echter consequent tussen de ordeovergangen x als correct te beschouwen 
en daar tussenin te interpoleren kon toch een goed resultaat verkregen worden. De ver- 
wachting is dat bij nog hogere doorzetten dit onmogelijk wordt. Bepaling van 6 wordt 
eerst makkelijker, er kan volstaan worden met het tellen van ordeovergangen. De moei- 
lijkheid is het vinden van het maximum in 6. Bij nog hogere doorzetten wordt bepaling 
van 6 onmogelijk aangezien er dan meerdere ordeovergangen in het meetvolume gaan 
vallen. De grootte van het meetvolume en de door afschuiving aan de voor- en achter- 
wand veroorzaakte dubbelbreking, is de oorzaak van de problemen bij hogere doorzetten. 
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Bijlage 11 Fit door de gemeten snelheden 

Er is gezocht naar een functie die de gemeten symmetrielijnsnelheden goed kon beschrij- 
ven. Als eerste is gedacht aan een hogere orde polynoom. Dit bleek echter tussen de 
verschillende meetpunten in oscillaties te geven en gaf aan het begin en eind van het 
gebied dat beschreven moest worden (x=-4 en x=2) altijd een discontinu overgang naar 
de constante waarde. Dit is ongewenst omdat dit ook een discontinuïteit in de Finger- 
tensor tot gevolg heeft. 
Eefi %fictie die gebruikt m a t t  van UP arctm h e f t  deze nadelen echter niet; 

v,(x) = a+b arctan (cx + d) +e arctan (fx + g ) + h  arctan (ix + j )  

Hierin zijn a t/m j de parameters die m.b.v een niet-lineaire kleinste kwadraten methoden 
worden gefit. Deze functie is gefit op de gemeten symmetrielijnsnelheden aan de PIB 
oplossing voor een doorzet van 136 mm3/s op x=[-4,2] mm. Buiten dit gebied gaat de 
gefitte curve vrijwel vloeiend over in de daar gemeten constante snelheden. Een plot van 
deze curve is te vinden in figuur 3.10 in het verslag. De gevonden waarden voor deze 
parameters zijn; 

13.31 
60.24 
0.66 

-0.11 
-54.64 

0.68 
-0.25 
-0.78 
O. 84 
4.44 
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