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Voorwoord 

In het kader van de eindstudie-opdracht van de studie Werktuigbouwkunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven, ben ik werkzaam geweest bij DSM Research. Deze 
opdracht heb ik uitgevoerd gedurende de periode van 15 april 1991 tot 17 februari 1992. 
De afdeling waar ik geweest ben, heet FA-SP. Deze sectie staat onder leiding van dr. H. 
Booij. Mijn begeleider was dr. M. van Gurp. De reologische metingen heb ik samen met 
ir.P. Tas venricht en hij heeft ook de berekeningen van de spanningen m.b.v. de 
konstitutieve vergelijking uitgevoerd. De begeleiding van de TUE kwam van prof. dr. ir. 
H.E. Meijer. Ik wil hen allen bedanken voor hun bijdrage aan mijn opdracht. 



Samenvatting 

Polymere vloeistoffen in stroming vertonen niet alleen visceus gedrag maar zijn vaak ook 
elastisch. De spanningen die in de stroming optreden, kunnen bepaald worden door de 
dubbelbreking te meten. In dit verslag worden dubbelbrekingsmetingen besproken aan een 
polyetheen smelt in zowel enkelvoudige afschuiving als rek. Uit de resultaten zijn m.b.v. 
de zgn. spannings-optische regel de lokale spanningen in de stroming bepaald. Deze 
spanningen worden vergeleken met berekeningen die zijn uitgevoerd op basis van 
mechanische experimenten waarmee een konstitutieve vergelijking voor de polyetheen 
smelt kon worden opgesteld. Deze bepaalt het verband tussen deformatiesnelheden en 
spanningen in een gegeven stromingsgeometrie. Bij een gegeven doorzet kunnen zowel 
snelheden als spanningen op elk plaats in de geometrie uitgerekend worden. 

Bij verschillende doorzetten zijn metingen uitgevoerd aan een stromende LDPE van DSM 
bij 190°C in een rechte en een convergerende spleet. Lokaal werden de afschuifspanning 
en het eerste normaalspanningsverschil bepaald op verschillende plaatsen in de stroming. 
Op dezelfde plaatsen in de stroming werden met de Laser-Doppler techniek 
stroomsnelheden gemeten. De gemeten snelheden liggen in het gebied tussen 0.1 en 7 
mm/s. De resultaten kunnen goed met een "Power-law"-snelheidsprofíel beschreven 
worden. In enkele gevallen was het duidelijk dat slip aan de wand optreedt. 
De met dubbelbreking bepaalde spanningen komen redelg k overeen met berekende 
waarden. Bij hogere afschuif- en reksnelheden bleken er echter duidelijke verschillen te 
bestaan. De dubbelbrekingsmetingen blijken erg gevoelig te zijn voor een preciese 
plaatsbepaling in de stroming. De oorzaak ligt in het feit dat drie onafhankelijke metingen 
nodig zijn op één plaats waarbij een positieverschuiving tussen de metingen een grote 
invloed blij kt te hebben op het uiteindelijke resultaat. 

Deze en andere aspekten van het meten van de dubbelbreking voor het bepalen van lokale 
spanningen in polymere vloeistoffen in stroming worden in dit verslag besproken. 

Ondanks de gevoeligheid voor experimentele artefakten lij ken dubbelbreking smetingen een 
geschikte ondersteuning voor het opstellen van konstitutievergelijkingen in complexe 
stromingen door de lokale bepaling van spanningen. 
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In dit afstudeerverslag wordt een onderzoek gerapporteerd dat is uitgevoerd bij de sectie 
FASP van DSM Research te Geleen. DSM Research bestaat uit zeven sectoren, waarvan 
FA de "fundamentele" sector is, de afkorting staat voor: Fysische en Analytische chemie. 
De sectie SP is hier een onderdeel van en betekent: relatie Structuur en eigenschappen 
Polymere materialen. Binnen deze sectie wordt o.a. reologisch onderzoek gedaan aan 
polymere smelten en oplossingen. Er worden relaties gelegd tussen de mechanische 
eigenschappen van polymeren in stroming en hun molekulaire structuur. Eén van de 
fysische technieken waarmee dat gebeurt is dubbelbreking. Polymere materialen in 
stroming zijn vaak dubbelbrekend omdat de polymeermolekulen zich tijdens de deformatie 
oriënteren. M. b .v. dubbelbreking kunnen lokaal spanningen in stromende polymeer- 
smelten of -oplossingen bepaald worden. Deze metingen kunnen een bijdrage leveren aan 
de reologische karakterisering van het materiaal. 

Om een polymere vloeistof te kaikteriseren, wordt gebruik gemaakt van een 
konstitutieve vergelijking. Deze beschrijft hoe in een gegeven stromingsgeometrie de 
spanningen met de deformatiesnelheden samenhangen. De konstitutieve vergelijking wordt 
bepaald door een combinatie te zoeken van een aantal parameters die zijn gedefinieerd in 
zowel enkelvoudige afschuiving als enkelvoudige rek. In werkelijke venverkingsom- 
standigheden treedt echter vaak een gemengde rek- en afschuifstroming op. Om de 
spanningen uit de toestandsvergelijking te kunnen toetsen, zijn er metingen in gecombi- 
neerde stromingen gewenst. De techniek die hiervoor gebruikt kan worden, is de dubbel- 
brekingsmeting. Het is mijn opdracht om te bekijken of de dubbelbrekingsmeting een ge- 
schikte meting is voor het bepalen van de spanningen in een gemengde stroming. 

In dit verslag zijn dubbelbreking smetingen in enkelvoudige rek en afschuiving uitgevoerd. 
De hieruit bepaalde spanningen kunnen vergeleken W Q X ~  met de spanningen uit de 
toestandsvergelijking die is afgeleid op basis van mechanische experimenten. Als deze 
overeenkomen, lijkt de dubbelbrekingsmeting een geschikt experiment voor gemengde 
stromingen. 

De metingen zijn uitgevoerd in een speciaal ontworpen stromingskanaal met een een- 
voudige geometrie. Om de konstitutieve vergelijking te kunnen toetsen zijn er ook snel- 
heidsmetingen uitgevoerd. Dit is gebeurd met behulp van Laser-Doppler-anemometrie. De 
metingen zijn vervolgens vergeleken met theoretische snelheidsprofielen die gelden voor 
enkelvoudige afschuiving en rek. 

De in dit verslag gebruikte opstelling h op elke geweaste positie in de stroming de 
spanningen bepalen. Zr kan zowel in enkelvoudige rek, enkelvoudige afschiving sals in 
een gecombineerde stroming gemeten worden. 
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Het verslag is als volgt opgebouwd: 

- In hoofdstuk 2 wordt het verschijnsel dubbelbreking nader uitgelegd en gekoppeld 

In hoofdstuk 3 wordt de opstelling voor de metingen toegelicht en worden de ver- 

De snelheidsmetingen worden in hoofdstuk 4 besproken. 
Vervolgens staat in hoofdstuk 5 de opgestelde toestandsvergelijking voor de 

Uiteindelijk worden in hoofdstuk 6 de dubbelbrekingsmetingen gekoppeld aan de 

In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste conclusies op een rijtje gezet en aanbeve- 

aam de bijbehorende spanningen. 

richte metingen besproken. 
- 

- 
- 

gebruikte kunststof, LDPE. 

spanningen uit de toestandsvergelijking. 

lingen gedaan voor verdere metingen. 

- 

- 
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De plaats waar de lichtbundel binnenkomt, wordt gezien als een golffront; de ordinaire 
bundel heeft een bolvormig golffront, de extra-ordinaire bundel heeft een sferoïdaal golf- 
front (een ellipsvorm). Het niet-bolvormig zijn van dit golffront betekent dat de lichtsnel- 
heid in twee onderling loodrechte richtingen verschillend is. De symmetrie-as van dit 
golffront wordt de optische as genoemd. De richting van deze as wordt bepaald door de 
oriëntatie van de molekulen. Zie figuur 2.2. 

Figuur 2.2:Splitsing van de lichtbundel in een ordinaire en een extra-ordinaire bundel 

Beide gesplitste lichtbundels blijken gepolariseerd te zijn. De ordinaire bundel heeft een 
polarisatierichting loodrecht op de optische as, de extra-ordinaire bundel heeft een pola- 
risatierichting in het vlak door deze bundel en de optische as. De hoek tussen de polari- 
satierichting en de optische as varieert met de hoek van inval. 

Wij gaan nu uit van loodrechte inval van de lichtbundel in de polymere smelt. Als we 
aannemen dat de optische as in het vlak loodrecht op de lichtbundel ligt, treedt er geen 
splitsing op van de bundel en ontbinden we de polarisatierichting in een richting langs en 
een richting loodreebt op be optische as. Langs deze richtingen zijn de twee hoofd- 
brekingsindices gedefinieerd: 
één voor licht met de polarisatierichting evenwijdig aan de optische as, n,,, en één met de 
polarisatierichtmg loodrecht ~p de optische as, ng. We nemen aan dat de twee hoofd- 
brekingsindices behorende bij de richtingen loodrecht op de optische as, hetzelfde zijn; dit 
heet uniaxiale symmetrie. 

De dubbelbreking is nu gedefinieerd als het verschil tussen de hoofdbrekingsindices; 
An=n,,-n,& 

Er ontstaat vanwege de dubbelbreking het volgende faseverschil tussen de komponenten 
met de verschiiiencie polarisatieriektiligca: 

Hierin is h de golflengte van de lichtbundel en d de afgelegde weg door de polymere 
smelt. Vanwege dit faseverschil zal een lichtbundel met lineair gepolariseerd licht na 
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verlaten van de smelt elliptisch gepolariseerd zijn. Zie o.a. [SI. Tussen gekruiste pola- 
roids wordt lineair gepolariseerd licht niet en elliptisch gepolariseerd licht wel 
doorgelaten. Uit de intensiteit van het doorgelaten licht kan nu An bepaald worden. Hier 
maken we gebruik van tijdens onze metingen. 

2.2 Relatie tussen de dubbelbrekhg en de bijbehorende spanningen 

Veelal is het gedefinieerde hoofdassenstelsel van de spanningen hetzelfde als het assenstel- 
se1 van de brekingsindices door de optische as. Er blijkt tussen de hoofdbrekingsindices 
en de normaalspanningen een lineair verband te gelden: 

n,=Ca, f konstante 

Dit verband wordt de spannings-optische regel genoemd. 
C wordt de spannings-optische coëfficiënt genoemd en is een materiaalconstante die voor 
LDPE licht afhankelijk is van de temperatuur. Zie appendix A. 

We kiezen nu een assenstelsel door de stromingsrichting van de polymere smelt (z-as) en 
de richting van de lichtbundel (x-as), zie figuur 2.3. 

x:ricnting van de licktbundd, 
y : gradiëntrichting, 
z:stromingsrichting van de polymere smelt, 

Figuur 2.3:Het gedefineerde assenstelsel 

In enkelvoudige rek valt dit assenstelsel samen met het assenstelsel van de hoofdspannin- 
gen. Hier is de richting van de oriëntatie van de molekulen gelijk aan de stromingsrich- 
ting, de z-richting. Hieruit volgt het verband tussen het normaalspanningsverschil en de 
dubbelbreking: 

In afschuifstromingen wordt de regel als volgt uitgebreid. We nemen aan dat hetzelfde 
lineaire verband geldt tussen normaalspanning en brekingsindex. Het gekozen makrosko- 
pische assenstelsel x,y,z, valt niet meer samen met het assenstelsel van de hoofdspannin- 
gen. De coördinaatassen, (x,y,z), van het gekozen assenstelsel moeten nu worden uitge- 
drukt in de hoofdassen, (X,Y,Z). We nemen aan dat de X-as samenvalt met de x-as. De 
andere twee hoofdassen (Y,Z) liggen dus in het vlak opgespannen door de y- en z-rich- 
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ting. Omdat op het vlak loodrecht op de Z-richting de afschuifspanning wordt aange- 
bracht, zal deze richting niet samenvallen met één van de twee hoofdrichtingen. De hoek 
die de z-as maakt met de Z-as wordt x genoemd. De X-,Y- en Z-as kunnen hiermee in de 
x-, y- en z-as worden uitgedrukt: de hoek x wordt de extinctiehoek genoemd. 

De transformatie van het gedefineerde assenstelsel naar het gekozen assenstelsel met de 
hoofdbrekingsindices ziet er als volgt uit: 

u(xyz) =Ru(XYZ)R' 

Hieruit volgt voor R, de transformatiematrix,: 

O 

-sinx 

Finuur 2.4:De transformatiematrix 

Rt is de getransponeerde van R. 

Uitwerken naar de afschuifspanning, u,,, en het normaalspanningsverschil, Ni, levert: 

An 2uF=-sin2x 
C 

NI = c ~ ~ ~ 2 x  An 

2.3 Bepalen van het faseverschil en de extinctiehoek 

De onbekenden An (die uit 6 is te berekenen) en x kunnen we bepalen door de intensiteit 
van de doorgelaten lichtbundel in een optische opstelling te meten. De schematische 
opstelling is in figuur 2.5 te zien. 
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Figuur 2.5:De optische opstelling 

1 lichtbron, 
2 

3 
4 stromingskanaal met vensters, 
5 

6 detektor. 

polarisator en analysator, optische komponenten waardoor één, instelbare, polaris- 
atierichting van de lichtbundel doorgelaten wordt, 
achromatische lenzen: 50 en 100 mm, 

X/4-plaatje, optische komponent met een faseverschil gelijk aan 7d2 en een 
instelbare richting van de hoofdas, 

De intensiteit kan geschreven worden als een funktie van drie onbekenden, Io, x en 6. 
Hierin is Io de intensiteit van de ingaande bundel. Door bij drie verschillende instellingen 
van het W4-plaatje de intensiteit te meten, worden er drie verschillende funkties ver- 
kregen. Zie voor de uitwerking naar deze funkties in appendix B. Bij een handige stand 
van het M4-plaatje worden de gebruikte vergelijkingen eenvoudig: 

1 
2 

P=-Io(l -sin6cos2x) 

1 
2 

P =- Io( 1 +SinSCOS2~) 

De indices van I geven de instelling van de hoofdas van het X/4-plaatje in graden aan 
t.o.v. de z-as. Deze vergelijkingen schrijven we nu om naar x en 6 op de volgende 
manier: 

2145 B=- 
P+PO 

Verder kan ook Io, gelijk aan Io+I9O, worden berekend. A en x zijn nu bekend en met 
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A2 
B 

cos6=--1 

behulp van de spannings-optische regel, zie 2.2., kunnen de afschuifspanning en het 
normaalspanningsverschil berekend worden. 

2.4 Ordebepaling van 6 

De intensiteiten worden op verschillende plaatsen in het stromingskanaal gemeten. Als de 
dubbelbreking toe- of afneemt (de waarde van x blijft binnen één orde tussen O" en 45"), 
blijkt de geregistreerde intensiteit een aantal maxima en minima te passeren. Dit wordt 
veroorzaakt doordat bij toe- of afnemende 6 een kwadratisch sinus-, een sinus- of een 
cosinusverband wordt gevolgd, zie figuur 2.6. Bij bepaling van 6 uit de intensiteit volgt 
altijd een waarde tussen O en T. Bij één waarde van de intensiteit zijn dus meerdere 6's 
mogelijk 

6=60+2k~  of 

waarin 6, de gevonden waarde uit de intensiteit is en het gehele getal k de orde van 6 
aangeeft. In de berekeningen moet hier dus voor gecorrigeerd worden. 
De toe- of afname van 6 als funktie van de plaats in het stromingskanaal is af te leiden uit 
de verwachte spanningsopbsuw van de polymere snelt. Qm de echte waarde van 6 te 
bepalen, moet de intensiteit als funktie van de tijd (vanaf het aanzetten van de stroming 
totdat de stroming stationair wordt) gemeten worden. Het aantal gepasseerde minima in 
de tijd geeft de orde van 6 aan. 

faseverschil. - 

Figuur 2.6:De intensiteit uitgezet tegen het faseverschil, 6 
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2.5 Voordellen en nadelen van de dubbelbrekhgsmethg 

Fm aantal voordelen van de dubbelbrekingsmeting t.o.v. de mechanische metingen zijn: 

- Spanningen kunnen lokaal gemeten worden in willekeurige stromingsgeometrieën. 
Er kan met dezelfde opstelling zowel in afschuifstromingen, in rekstromingen als 

Het bereik in rek- en afschuifstromingen is (afhankelijk van de geometrie van het 

Er kan ook in niet-stationaire en niet-homogene stromingen gemeten worden. 

- 
in een gecombineerde stroming (in een hiervoor geschikt stromingskanaal) gemeten 
worden. 

stromingskanaal) groot; er kan in hogere reksnelheden gemeten worden dan in de 
rheostrain. 

- 

- 

Een aantal eisen die gelden voor de dubbelbrekingsmeting in het algemeen: 

- De waarde van de spannings-optische coëfficiënt dient constant te zijn. 
De gebruikte polymere smelt of oplossing moet transparant zijn. 
Er moeten vensters in het stroming skanaal ingebouwd worden. 
In niet-homogene stromingen worden spanningen langs de lichtweg gemiddeld. Dit 

- Breking van licht is onwenselijk; daarom moeten rechthoekige geometrieën 

- 
- 
- 

beperkt de methode tot twee-dimensionale stromingen. 

gekozen worden. 
Er moet voor de orde van 6 met de hand gecorrigeerd worden. 
De laserbundel moet loodrecht invallen in het te meten vlak. 
De laserbundel en de polymere smelt moeten homogeen zijn. Door reflektie en 

- 
- 
- 

verstrooiing van de laserbundel wordt de meting beïnvloed. Reflektie treedt op als 
er te dicht aan de wanden wordt gemeten. Verstrooiing treedt op als de polymere 
smelt of één van de vensters niet schoon is. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de 
polymere smelt gecrosslinkt is vanwege het bloot s t a m  am zuurstof bij hoge 
temperatuur. 

spanningen worden hierdoor behvlod. Verder zorgen temperatuurgradiënten en 
dichtheidsgradiënten voor een afbuiging van de lichtbundel waardoor niet meer op 
de plaats evenwijdig aan de x-richting wordt. 

de gewenste positie wordt gemeten. De gemeten intensiteit is een middeling van 
deze intensiteiten. Hier moet voor gecorrigeerd worden. 

- De temperatuur dient in het hele meetgebied constant te zijn. De viscositeit en de 

- De laserbundel heeft een bepaalde spotgrootte waardoor ook de intensiteit rondom 

V Q Q ~  de hier uitgevoerde metingen geldt als extra voorwaarde: 

- De stroming moet stationair zijn want de metingen worden na elkaar uitgevoerd. 

In hoofdstuk 6 zal bij de bespreking van de resultaten OP de mogelijke meetfouten worden 
teruggekomen. 
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Eerst zal ik de verschillende onderdelen toelichten waarna wat specifieker op de laatste 
twee onderdelen wordt ingegaan. 

De voorraadcilinder wordt gevuld met de kunststof korrels. Het gebruikte materiaal is 
LDPE. De korrels worden opgesmolten tot de gewenste temperatuur en vervolgens door 
de zuiger geëxtrudeerd. 
De dubbelbrekingsmetingen worden uitgevoerd in de cilinder met het rechthoekige 
stromingskanaal, deze zal hier verder de "die" worden genoemd. Voor de bevestiging is 
de die aan de bovenkant voorzien van schroefdraad waardoor deze onderin de voorraadci- 
linder (ook voorzien van schroefdraad) gedraaid kan worden. Onderin de die zijn twee 
ronde gaten aan de twee smalle zijden van het stromingskanaal (nodig voor het passeren 
van de lichtbundel) aangebracht. Op deze plaats wordt (zie figuur 3.2) het 
stroming skanaal afgesloten door transparante vensters (firma Oriel, synthetisch geperst 
silica, diameter 25 mm). 

De voorraadcilinder wordt verwarmd door middel van vier verwarmingsmantels (ver- 
mogen 550 W). De die wordt apart verwarmd door twee verwarmingselementen en/of een 
verwarmingsblok. De temperatuur is in te stellen met een maximale afwijking van 1 
graad. De temperatuur van de voorraadcilinder en van het verwarmingsblok wordt gere- 
gistreerd m.b.v. twee CrA1 thermokoppels. De druk van de zuiger op de smelt wordt 
geregistreerd d.m.v. een veerophanging van de voorraadcilinder en een meetcilinder met 
olie. Door druk op de zuiger verplaatst de cilinder en wordt de olie in de meetcilinder 
samengeperst. Deze druk wordt geregistreerd door een Gneuss drukopnemer @A 200). 
De stapgrootte en de minimale druk die geregistreerd wordt, is gelijk aan één bar. Om te 
voorkomen dat de cilinder trilt, zijn de lange die en de voorraadcilinder vastgezet met 
klemmen (één voor de voorraadcilinder en twee voor de lange die). 

Voor het meten van de dubbelbreking en de extinctiehoek is de die in een optische 
opstelling geplaatst. De optische onderdelen bevinden zich op gelijke hoogte met de 
vensters in de die. Het hele optische systeem (een mikrobankopstelling van Spind- 
ler&Hoyer) is op twee balken bevestigd die op een XYZQ-tafel zijn geschroefd. Hierdoor 
kan de opstelling handmatig in drie richtingen getraverseerd worden en om de Z-as draai- 
en. Er wordt op een aantal plaatsen in het stromingskanaal gemeten. Hiertoe wordt de 
XYZQ-tafel met de optische komponenten verplaatst t.o.v. het stromingskanaal met de 
polymere smelt. De verplaatsingen zijn in eerste instantie met de hand uitgevoerd. De 
laatste metingen zijn uitgevoerd door het automatisch verplaatsen van deze tafel. De aan- 
drijving van deze tafel gebeurt via een sturingssysteem van Microcontrole (TL78 en IP28) 
en een computer (Hewiett Packard 55). Door ei? sbppeamotor wordt de tafel c~ntinin 
verplaatst. Ook de stand van de draaihafel en de grootte van de verplaatsing zijn In te 
stellen. Via commando's op de computer is de snelheid van het doorlopen van deze ver- 
plaatsing te regelen. Alleen de traverserrichting in dwarsrichting is geautomatiseerd. 
Omdat er niet veel tijd meer over was, zijn hiermee alleen metingen in de y-richting van 
de rechte spleet uitgevoerd. De grootte van de stap is 0.1 pm en het aantal stappen wordt 
ingesteld op 12000 om er zeker van te zijn dat de spleet (1 mm breed) volledig doorlopen 
wordt. De snelheid van de verplaatsing wordt ingesteld op 50 pulsen per seconde zodat de 
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totale meettijd 240 seconden bedraagt. 
Een recorder registreert taJdens de meting continu de intensiteit. Zo is eenvoudig te zien 
of het signaal stationair blijft (weinig verstrooiing enz.) wat een vereiste is voor het uit- 
voeren van een nauwkeurige methg. Het signaal bleef op één plaats als funktie van de 
tijd nooit volledig constant, de maximale ahwijking van het werkelijke signaal was +/- 
5 % . Metingen met grotere fluctuaties zijn verder niet uitgewerkt. 

3.1.2 De dies 

Tijdens extrusie van de polymere smelt, treedt er deformatie en oriëntatie van de 
molekuulkeîens op waardoor er spanningen in het materiaal optreden. De grootte van deze 
spanningen wordt bij een gegeven debiet o.a. bepaald door de geometrie van het stro- 
mingskanaal. In figuur 3.2 zijn de inwendige afmetingen (in mm's) van de dies af te 
lezen. De onderkant komt overeen met de onderkant van het venster. De spanningen 
worden gemeten in het yz-vlak. 

Figuur 3.Z:De afmeengem van het stromingskanaal, lhks:korte d k  en rechts: lange die 
(voor- en zijaanzicht) 

De die links en de die rechts (twee aanzichten) worden respectievelijk de korte en de 
lange die (vanwege het rechte lange stuk) genoemd. De beide bovenkanten horen bij de 
voorraadcilinder (diameter 50 mm). 
Beiden bestaan uit een cilinder (buitendiameter 50 mm) waa.rin een stromingskanaal is 
mgebmcht. Eet stmmlngshaal van de korte die bestaat uit een vierkantig recht stuk 
dat convergeert onder een hoek van 60" In een rechthoekige spleet (i0 bij 1 min2). Deze 
overgang noemen we het convergerende gedeelte. Er zijn dus twee redukties aan te 
wijzen, één van de voorraadcilinder naar het stromingskanaal en één in het 
stromingskanaal zelf. We verwachten hier een spanningsopbouw (de ketens zullen zich 
oriënteren in de stromingsrichting en de dubbelbreking zal van boven naar beneden gezien 
toenemen). Om de intree-effekten van de polymere smelt te onderzoeken, zijn ter hoogte 
van het convergerende gedeelte en een deel van de spleet in de cilinder twee vensters 
aangebracht. In de smalle spleet verwachten we een spanningsafname vanwege de relaxa- 
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tie van de smelt. De deformatie en de oriëntatie van de molekuulketens zal afnemen 
waardoor  SO^ de dubbelbreking in de spleet van boven naar beneden afneemt. De lange 
die convergeert zonder tussenstuk (uitgaande van de binnendiameter van 50 mm van de 
voorraadcilinder) onder een hoek van 120" naar de rechte lange spleet (1O*l mm2). Hier 
is dus de reduktie van het oppervlak groter (factor 196). We verwachten dat onderin de 
lange die vanwege de lengte van de spleet, 20 cm, de smelt uitgerelaxeerd zal zijn, zodat 
er hier een volledig ontwikkelde afschuifstroming optreedt. De dubbelbreking is in het 
midden, y=O, dan gelijk aan nul. Op deze hoogte zijn de twee vensters aangebracht. 

3.1.3 Het optische gedeelte van de opstelling 

De laser (Helium-Neon laser, golflengte 632.8 nm, firma Spindler&Hoyer) zendt mono- 
chromatisch licht uit. De diameter van de uit de laser gezonden bundel is 750 pm en de 
bundelgrootte is gemiddeld 73 pm. Zie hiervoor appendix E. De bundel passeert de 
polarisator waarvan de polarisatierichting onder 45" met de z-as staat. De bundel wordt 
gefocusseerd door een 50 mm achromatische lens en passeert de polymere smelt. 

Vanwege de breking in het venster en in de polymere smelt verplaatst het brandpunt. De 
breking is naar de normaal toe en de gefocusseerde spot verplaatst hierdoor 3.7 mm: 

As =b(n-l)/n 

b=afstand vanaf voorkant venster (dikte=6 mm) tot midden van de spleet=11 mm 
n =de brekingsindex van het glas (1.5 voor kwarts) en de polymere smelt (ongeveer 1.5) 

Het midden van de die wordt op 53.7 mm van de eerste lens geplaatst zodat de lichtbun- 
del in het midden van de spleet, x=O, de kleinste waist heeft. Vervolgens wordt de 
bundel door een 100 mm achromatische lens weer evenwijdig gemaakt. Uiteindelijk valt 
de bundel op de analysator, waarvan de as g e h i s t  staat met de optische as van de golari- 
sator. Detectie van de intensiteit vindt plaats m.b.v. een UDT fotodiode (PIN-1ODP) en 
een UDT versterker (101C; versterkingsfactor 10000 V/A); het fotostroompje wordt in 
een spanning omgezet. 

3.2 Uitvoering van de meting 

Alle dubbelbrekingsmetingen zijn uitgevoerd met LDPE bij een temperatuur van 190°C, 
ruim boven de smelttemperatuur van LDPE (circa 120°C). De smelt is nu voldoende 
transparant en er zal geen absorptie van licht optreden. De experimenten zijn uitgevoerd 
bij lage snelheden van de zuiger op de smelt. Dit was nodig om de druk op de vensters zo 
laag mogelijk te nouden. Bij de laagste snelheid werd efi dmk vat 1'0 bar van de zuiger 
op de smelt in de lange die geregistreerd; de druk van de smelt op de vensters is dan 
ongeveer 10 bar. Ook lekte vanwege deze hoge drukken de kunststof vaak tussen de die 
en de voorraadcilinder door, hiervoor moest de die stevig aangedraaid worden. De 
snelheid van de zuiger is bepaald door het meten van de volumestroom. Door het gewicht 
van het extrudaat, afgeknipt na een bepaalde tijdseenheid, te delen door deze tijdséénheid 
en de soortelijke massa van de LDPE in de smelt, (0.78 g/cm3), is de volumestroom 
bekend. 
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Om de smelt op constante temperatuur te brengen werden de voorraadcilinder en de die al 
een uur voor het aanzetten van de motor opgewarmd. Met de metingen werd pas een half 
uur na het aanzetten van de motor begonnen. De stroming was dan pas stationair. Ook de 
laser moest, vanwege het stationair worden, een half uur voor het begin van de meting 
aangezet worden. 

Om zo nauwkeurig mogelijk te meten, werden eerst bij één instelling van het M4-plaatje 
alle gewenste meetpunten doorlopen (door een verplaatsing in y- of z-richting) waarna de 
instelling van het X/4-plaatje verdraaid werd en hetzelfde aantal meetpunten doorlopen 
werd. Dit gebeurde dus drie keer. Door het verstellen van het X/4-plaatje en het met de 
hand verplaatsen van de opstelling kon de plaatsbepaling van de drie metingen iets t.o.v. 
elkaar verschillen. Zie voor de resultaten 6.1. 
Het voordeel van de automatische tafel is dat de verplaatsing nu continu gebeurt en er niet 
met de hand aan de instelling van de traverseertafel hoeft te worden gedraaid. Hierdoor 
zal de meting nauwkeuriger kunnen worden uitgevoerd. Bovendien kan er op veel meer 
punten gemeten worden. 
De beginpositie werd bepaald door de reflektie's van de lichtbundel aan de zijwanden met 
elkaar te vergelijken. Het eerste meetpunt was het punt waar geen last meer werd 
ondervonden van deze reflektie. Als dit punt bepaald was, verplaatste de automatische 
tafel voor de twee andere metingen de opstelling weer naar deze plaats. 

3.3 De dataverwerking 

Het door de versterker afgegeven signaal wordt ingelezen door het computerprogramma 
Easyest. Om voor een eventuele afwijking van de gemeten intensiteit te corrigeren, wordt 
de intensiteit op elke plaats bij de drie standen van het M4-plaatje gemiddeld over een 
bepaalde tijdsduur. Om de meting niet te lang te laten duren en omdat de afwijkingen niet 
groot waren is voor de tijdsduur vijf seconden genomen. Vervolgens worden de gemid- 
delde intensiteiten in drie afzonderlijke file's weergegeven. Elke fik komt overeen met 
een instelling van het X/4-plaatje. In eerste instantie werden de onbekenden hieruit 
opgelost via het programma Asystant maar dit programma bleek te omslachtig te werken 
en is verder niet meer gebruikt. Met behulp van het programma Lotus konden de 
intensiteiten per positie omgeschreven worden naar de bijbehorende afschuifspanning en 
het normaalspanningsverschil. 
Bij het continu meten kon de intensiteit niet meer over een bepaalde tijdsduur gemiddeld 
worden. Het inlezen van de gegevens gebeurde weer met het programma Easyest. Voor 
een nauwkeurige verwerking en om niet teveel data te krijgen werden gedurende de 
meting 506 punten ingelezen. De afstand tussen 2 punten wordt dan 1200/506=2.38 pm. 
Het bleek dat er tot op 0.04 mm van de beide zijwanden gemeten kan worden. (Dit was 
te zien aan de som van de intensiteiten Io en ??' die cons*mt b o r t  te zijn m a r  am de 
zijwand naar nul afnam). 
De resultaten van de metingen zijn uitgezet in grafiek F1 t/m F59. De bespreking hiervan 
zal in hoofdstuk 6 worden behandeld. 
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Voor het toetsen van de konstitutieve vergelijking, dienen de snelheidsprofielen in 
afSchuiving en in rek bekend te zijn; daartoe wordt gebruik gemaakt van de Laser-Dop- 
plersnelheidsmeting. In dit hoofdstuk zal in het kort het principe worden uitgelegd, 
waarna de opstelling en de problemen tijdens het meten worden behandeld. In hoofdstuk 6 
zullen de metingen besproken worden. Voor een uitgebreide uitleg over het Laser- 
Dopplerprincipe verwijs ik naar [5] en 1191. 

4.1 De snelheidsmethg uitgaande van het Laser-Dopplerprincipe 

Laser-Dopplersnelheidsmetingen zijn gebaseerd op het feit dat licht dat door een 
bewegend deeltje verstrooid of gereflecteerd wordt een frequentieverschuiving ondergaat. 
Deze verschuivingsfrequentie wordt de Dopplerfrequentie genoemd en is evenredig met de 
snelheid van het deeltje. Wij maken gebruik van de dual-beam methode. Bij deze methode 
wordt de Dopplerfrequentie bepaald aan de hand van strooilicht dat afkomstig is uit het 
snijpunt van twee laserbundels. Deze frequentie is een maat voor de snelheid. 

FiPuur 4.l:De lichtbundels ter plaatse van het meetvolume 

Zie figuur 4.1. De Dopplerfrequentie wordt afgeleid in [5], deze ziet er als volgt uit: 

Hierin is v de snelheid van het deeltje en h de golflengte van beide laserbundels. Verder 
is <;y de hoek tussen de bundels en is @ de hoek tussen de snelheidsvektor en de normaal 
op de richting van beide laserbundels. Bovenstaande formule kan nu worden geschreven 

Door de Dopplerfrequentie met een constante te vermenigvuldigen, kan de snelheid 
worden bepaald. Deze calibratieconstante bepalen we eenvoudig door in deze opstelling 
de frequentieverschuiving van een met bekende snelheid roterend plaatje te meten. 

als: fd=c*v. 

Om een beter inzicht te Ejgefi in het gemetefi s i g z d ,  s t d h  we het gedecteerde signaal 
als volgt voor: 
In het snijpunt ontstaat vanwege interferentie een patroon van evenwijdige lichte en 
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donkere lijnen. De afstand tussen twee donkere of lichte lijnen wordt gegeven door: 

x d=- 
2sin- 

2 
a 

Hier is X de golflengte van de laserstraal en a de hoek tussen de bundels. Een deeltje in 
de polymere smelt dat dit meetvolume passeert, zal zich dus afwisselend in een donker of 
licht gedeelte bevinden. Het ideale signaal, een Doppler-burst genoemd, dat door dit 
deeltje gevormd wordt, ziet er a ls  volgt uit: 

a 
Figuur 4.2:Intensiteitssignaal van het verstrooide licht aricomsug vil11 t;cII U C Ç ~ L J ~  uuI 

meetvolume gepasseerd is 

De Dopplerfrequentie kan uit dit signaal bepaald worden. 

4.2 De opstelling voor het meten van de snelheid 

Zie voor een schematisch overzicht van de opstelling, figuur 4.3. 

4 \\\ \\ 

1 lichtbron, 6 frequentieshifter, 
I ? lens, 

blïílddsplit §er, 
8 het meetvohme, 

1 2 

4 beamtranslator, 9 detector , 3 

5 beamexpander, 10 spectrurnanalyser, 

Bragg-cel, 

Fimur 4.3:De schematische opstelling voor de snelheidsmeting 

Alle onderdelen zijn geleverd door de firma Dantec. 
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De komponenten zijn bevestigd op een optische balk. Om de laser te gebruiken 
(vermogen van 1 Watt) dienen er voorzieningen voor koelwater en een hoog vermogen 
spanningsbron aanwezig te zijn. Uit de laser (argon-ion-laser, type Lexel Ar+85,X=- 
488nm) kont een monochromatische bundel die door een bundelsplitser (besbande uit een 
aantal prisma's) gesplitst wordt in twee evenwijdige bundels. Aan één bundel wordt met 
een Bragg-cel een voorverschuiving in de frequentie gegeven. Voor het verkleinen van het 
meetvolume wordt de afstand tussen de bundels door de beamtranslator en de bundel- 
diameter door de beamexpander vergroot. Uiteindelijk worden de twee evenwijdige laser- 
bundels door een frontlens gefocusseerd in een meetvolume. De hiervan afkomstige ver- 
strooiing wordt gedetecteerd en verwerkt door de Burst Spectrum Analyser (verder BSA 
genoemd). 

Het meetvolume wordt geplaatst op de gewenste plaats in het stromingskanaal. De licht- 
bundels zijn boven elkaar geplaatst zodat alleen de vertikale komponent van de snelheid 
wordt gemeten. Voor een nauwkeurige meting is bij een plaats-afhankelijke snelheid een 
klein meetvolume gewenst. De afmetingen van het meetvolume worden bepaald door de 
afstand tussen de bundels, de diameter van de laserbundel en de brandspunîafsîand van de 
lens. Voor deze opstelling zijn de afmetingen van het meetvolume 0.1 mm (diameter) bij 
0.9 mm (lengte). 

De Bragg-cel geeft één bundel een verschuiving van 40 MHz en een instelbare 
verschuiving van 10 kHz. De 40 MHz is een vaste instelling van de apparatuur en is 
vereist voor een nauwkeurige meting. Deze wordt na passage van het meetvolume weer 
van de totale frequentie afgetrokken. De 10 kHz is de laagst instelbare verschuiving die 
aan de bundel wordt gegeven omdat het signaal anders te zwak is om door de BSA 
gemeten te worden (de Dopplerfrequentie varieert tussen O en 3 kHz). De gedecteerde 
frequentieverschuiving is nu de som van de shiftfrequentie en de Dopplerfrquentie. Deze 
shift van 10 kHz wordt tijdens de verwerking van de gegevens automatisch van de 
gemeten frequentie afgetrokken. Het signaal wordt discreet fourier getransformeerd om de 
Dopplerfrequentie te bepalen. Er worden per metimg een groot aantal bursts verzameld, 
die naar de computer worden verzonden om de metingen grafisch en numeriek weer te 
geven. Hier wordt het frequentiespectrum en de gemiddelde frequentie berekend. Zie voor 
het grafische deel het voorbeeld in figuur 4.4. In het metvohme zijn vanwege de 
snelheidsvariaties in het stromingskanaal deeltjes met verschillende snelheden aanwezig. 
De meting heeft daardoor een bepaalde spreiding. De frequentie die gebruikt wordt om de 
snelheid te bepalen wordt gelijk genomen aan de meest voorkomende frequentie in de 

DñTE : 91: 11: E5 
TIME : 13: 04: 24 

verdeling. 
stzmd4,ha~ste=2ln* 

Dev10-I DSñ1 
File . sneit421.8Si 
F 4 .  ShirtCkiIzl:  -18.0 
No. of sa..etes : 7499 
Mean val .Cldlz1 : l.Tr47 
1itI.b I n t .  1x1 : 17.1 

L J 

Fieuur4.4:Voorbeeld van een frequentiespectrum 
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4.3 De gestelde e&en aan deze opstelkg 

- De juiste positionering van het meetvolume en de uitlijning van het systeem kostte 
veel tijd. Het LDA-systeem is ongeveer 3 m lang en weegt 60 kg. Deze stond ge- 
plaatst op e n  verrijdbare tafel die in verticde positie verplaatst kon worden. Als 
de voorraadcilinder (voor de aanvoer van de smelt) opnieuw met LDPE-korrels 
gevuld moest worden, veranderde hierdoor de die van plaats. Bij een snelheids- 
verandering van de zuiger, veranderde de positie van het meetvolume ook. Elke 
keer diende het meetvolume opnieuw ingesteld te worden. 

de snelheidsmetingen juist verstrooiing van het laserlicht gemeten. Bij hoge 
snelheden was er voldoende signaal om de snelheid te kunnen meten, bij lage 
snelheden dienden er deeltjes toegevoegd te worden. Dit was een Titaan-oxide 
poeder waarvan de deeltjesgrootte circa 10 pm is. De grootte moet voldoen aan 
bepaalde eisen: bij kleine deeltjes is slip tussen de deeltjes en het stromende 
medium niet of nauwelijks aanwezig. Het deeltje volgt de beweging van het 
medium; zelfs zeer kleine stromingsveranderingen kunnen worden gevolgd. Het 
deeltje moet aan de andere kant groot genoeg zijn om het laserlicht voldoende te 
verstrooien. Bij Q=6.5 mm3/s en 15.7 mm3/s werd 0.1 gewichtsprocent Titaan- 
oxide toegevoegd. De poeder diende goed gemengd te worden met de LDPE-kor- 
rels, hiervoor werden de LDPE-korrels gemalen en vervolgens met de poeder 
gemengd in een shaker, dit is op een andere afdeling gebeurd. De juiste dosering 
kan berekend worden door aan te nemen dat zich op elk moment maximaal één 
deeltje in het meetvolume bevindt. In praktijk bleek dit te weinig te zijn om 
voldoende signaal te ontvangen. Ook teveel toegevoegde poeder had weinig effekt; 
de smelt werd ondoorzichtig waardoor de bundels niet tot het meetvolume konden 
doordringen. Er zijn nu een aantal metingen met verschillende toegevoegde 
hoeveelheden uitgevoerd waaruit de meting met het sterkste signaal is gebruikt 
voor de bepaling van de snelheid. 

ontstaat door strooilicht dat niet afkomstig is van het meetvolume maar van een 
wand (venster, zijwand). Als de snelheden laag waren, was hierdoor de werkelijke 
frequentie moeilijk te bepalen. 

.. Hoewel bij de dubbelbrekingsmetingen de smelt transparant moet zijn, wordt bij 

- In het frequentiedomein werd een piek bij de frequentie nul geregistreerd. Deze 

- Vanwege de grote afmetingen is er veel plaats nodig voor deze opstelling. 

Een aantal eisen die gelden voor de dubbelbrekingsmeting, gelden ook hier: 

- De cilinder moet vastgezet worden om trillen te voorkomen. 
De lichtbundel moet invallen in het xz-vlak (zie figuur 3.2) om de vertikale 

De temperatuur van de smelt dient oveïd cofis+mt te zijn. 

- 
komponent van de snelheid te meten. 

- 

De resultaten van de snelheidsmetingen worden behandeld in 6.2. 
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5 De ksnstitutive vereefiiking 

Om het reologische gedrag van de polymere smelt te karakteriseren, worden de verschil- 
lende paiameters (tijd, temperatuurgeschiedenis en deformatiegeschiedenis) die de 
spanning op tijdstip t veroorzaken in één funktie geschreven; deze functie wordt de 
konstitutieve vergelijking genoemd. In dit hoofdstuk zal deze besproken worden voor het 
beschrijven van het visco-elastische gedrag van de gebruikte LDPE. Hier wordt gebruik 
gemaakt van de berekeningen die zijn uitgevoerd door Paul Tas. Om de 
dubbelbrekingsmetingen te toetsen aan de spanningen uit de konstitutieve vergelijking 
dient de tijdsafhankelijkheid omgeschreven te worden naar een plaatsafhankelijkheid. Dit 
is mogelijk omdat de stroming stationair is. Tot slot wordt de formule voor het 
snelheidsprofiel in de convergerende spleet behandeld. 

5.1 Uitleg van de konstitutieve vergelijking 

De konstitutieve vergelijking die hier gebruikt wordt, heet de factoriseerbare integraaltoe- 
standsvergelij king: 

m(t-t’)SJt’)dt‘ 
-m 

De index t betekent dat de tensorfunktie van de relatieve deformatiegeschiedenis wordt 
genomen. 

De factoriseerbaarheid wil zeggen dat deze vergelijking opgesplitst kan worden in m(t-t '), 
een tijdsafhankelijk deel, en S,(t’), een deformatie-afhankelijk deel. De experimenten voor 
het bepalen van m(t-t’) worden uitgevoerd in het lineair visco-elastisch gebied en de 
experimenten om §&’) te bepalen worden uitgevoerd in k t  niet-lineair visco-elastisch 
gebied. Deze delen zullen nu apart worden besproken. 

5.1.1 Het tijdsafhankelljke deel 

Het tijdsafhankelijke deel m(t-t’) wordt de geheugenfunktie genoemd. Deze is te schrijven 
als een integraal van een continu spectrum van relaxerende termen: 

Hier wordt H(7j het relaxatieîijdcnspzctnim gencemd. Om deze te bepalen worden er 
metingen in het lineair, (dus kleine deformaties en lage deformatiesnelheden), visco-elas- 
tisch gebied uitgevoerd. De experimenten zijn uitgevoerd in een plaat-plaat geometrie. Zie 
voor de uitgevoerde experimenten 6.3. Uit deze metingen van Gd en 6 als funktie van de 
frequentie kan het relaxatietijdenspectrum H(7) bepaald worden. Dit gebeurt met behulp 
van de opslagmodulus, GdCOS6=G’(w), en de verliesmodulus, GdSin6=G”(@) die omge- 
schreven worden naar het relaxatietijdenspectrum, H(7): 
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0272 G'(o) = H(r)-dlnr 
- W  

Dit spectrum wordt dubbel-logaritmisch als functie van de relaxatietijd 7 uitgezet en 
geëxtrapoleerd naar kortere en langere relaxatietijden. Ter controle wordt met de 
volgende eenvoudige benadering de waarden van Gd en 6 berekend: 

1 H(r) =-G,ph26 
?r 

met: o=l/r. Zie [4]. 

Daar er factoriseerbaarheid verondersteld wordt, zal dit spectrum niet afhangen van de 
opgelegde deformatie zodat de geheugenfunktie nu bekend is. 

5.1.2 Het deformatie-afhankefijke deel 

Om de niet-lineaire deformatiefunktie te bepalen, dienen er experimenten uitgevoerd te 
worden in het niet-lineair visco-elastisch gebied, d.w.z. bij grote deformaties en grote 
deformatiesnelheden in verschillende soorten stromingen. Hiervoor worden in afschuiving 
spannings-opbouw metingen (in een konus-plaat geometrie) en capillair-metingen (voor 
metingen in hogere afschuifsnelheden) uitgevoerd. Met deze metingen kan de 
deformatiemaat SI, in enkelvoudige afschuiving bepaald WQI-~CX. In enkelvoudige rek 
worden er rheo-strain metingen uitgevoerd. Hiermee wordt de deformatiemaat Se (deze is 
gelijk aan Sll-S22, behorende bij het eerste normaalspanningsverschil a11-022) bepaald. 
Voor beide komponenten van de te bepalen niet-lineaire deformatietensor S is de l-rich- 
ting gelijk aan de stromingsrichting en de 2-richting gelijk aan de gradiëntrichting. 
De tensor S is nu gedefinieerd in enkelvoudige rek en afschuiving. 

Voor verwerkingsprocessen treedt er echter een gecombineerde stroming op; we nemen 
daarom voor S de volgende vorm aan: 

S,(t') = h(I,II)G-'(t') 

Hier is h, de dempings€unkeie, een funktie van de eerste en de tweede invariant (I en 11) 
van de Fingertensor, C;' (zie voor de definitie van de Fingertensor in [4]). Bovenstaande 
formulering is door Coleman en Nol1 opgezet, zie voor de afleiding in 1131. De funktie 
h(I,II) dient zo bepaald te worden dat S,(t') voldoet aan de berekende S12 en Se. Een 
dempingsfunktie voor h wordt voorgesteld door Wagner, zie [4]: 

~(Z,ZO =be-V f-* +(i -b)e-V fc3 
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I, is een gecombineerde funktie van de invarianten: 

I,=aI + (1-a)II 

Omdat de Fingertensor vastligt VQQF enkelvoudige afschuiving en enkelvoudige rek, zijn 
de invarianten in deze gevallen gedefinieerd. In afschuiving zijn de invarianten gelijk aan: 

I =I1 = 3 + y2, 

Hier is dus I, bekend en kunnen de onbekenden in de funktie h opgelost worden door a12 
te fitten. 

In rek geldt voor de invarianten: 

Ook nu kan de funktie h bepaald worden door te fitten aan de experimentele resultaten 
van N1. Ook de onbekende, a, kan nu opgelost worden. 

De niet-lineaire deformatietensor is nu bekend en de konstitutieve vergelijking kan 
opgesteld worden. 

5.2 Toepassing van de konstitutieve vergelijking 

Omdat de stroming stationair is, is het mogelijk de tijdsafhankelijkheid in de konstitutieve 
vergelijking om te zetten in een plaatsafhankelijkheid. Hierover staat meer in [17]. De 
konstitutieve vergelijking wordt zo geschreven dat indien het deformatieveld en de 
temperatuur bekend is, de spanningen op elke plaats in het stromingskanaal berekend 
kunnen worden. 

De geheugenfunktie wordt omgezet door het tijdsafhankelijke deel, dit is (t-t'), QIII te 
schrijven als funktie van de plaats. 
Om de spanningen eenvoudig te bepalen, gebruiken we een Gn-dimensionele konstitutieve 
vergelijking voor enkelvoudige afschuiving, het Carreau-Yasuda model: 

waarbij s staat voor steady-state meting. 
Hieruit volgt voor IJ: 
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n-1 

De parameters, qo, A, a en n worden gefit aan de hand van de dynamische metingen en de 
Cox-Merz aanname, zie [4]. Voor een zuivere afschuifstroming in een rechte spleet geldt 
dat de afschuifspanning evenredig is met de plaats y: 

De drukval 6p/6z is niet bekend maar kan iteratief worden bepaald doordat de 
randvoorwaarde: 

bekend is. M.b.v dit berekende snelheidsveld worden nu door gebruik te maken van de 
integraalvergelijking zowel de afschuifspanningen (deze zijn hierboven ook uitgerekend en 
zijn hetzelfde) als de normaalspanningsverschillen als funktie van de plaats berekend. 

Bij de convergerende slit gaan we ervan uit dat op iedere plaats in het convergende 
gedeelte van de die de snelheid geldt die hoort bij een afschuifstroming in een spleet van 
de breedte op die plaats (lubricatiebenadering). Het snelheidsveld dat hierboven uitge- 
rekend is, wordt dan gebruikt om de rekspanningen uit te rekenen. 

5.3 De theoretische snelheid 

Om de snelheidsmetingen te toetsen, willen we de berekende snelheid op elke plaats in 
het stromingskanaal weten. Zonder gebruik te hoeven maken van een konstitutieve 
vergelijking, gebruiken we, uitgaande van een volledig ontwikkelde afschuifstroming, zie 
~41: 

v,=vertikaíe snelheidskomponent(mm/s) 
Q =het debiet (mm3/s) 
w =diepte van het stromingskanaal (mm) 
h =breedte van het stromingskanaal (mm) 
n =Powerlaw-constante (-) 
y =variabele in de dwarsrichting (mm) 
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De formule is afgeleid voor een twee-dimensionale snelheidsstroming en geldt alleen als 
h<  <w. In eerste benadering wordt deze formule ook gebruikt in het convergerende 
gedeelte. De waarden Q, (6.5, 15.7, 22.9, 31.1 en 42.5 mm3/s), w (10 mm), en y, zijn 
bekend. Zie voor de afmetingen van het stromingskanaal figuur 3.2. De breedte is niet 
constant in het convergerende gedeelte en wordt geschreven als funktie van de plaats z. Z 
is nul op de hoogte van de overgang van het convergerende gedeelte naar de spleet: 

h,=breedte van het rechte stuk, 10 mm 
h,=breedte van de spleet, 1.2 mm 

Het getal n wordt bepaald uit de dynamische metingen. Hieruit is de viscositeit als funktie 
van de afschuifsnelheid te halen, waarvoor we aannemen: q=k*yP-'. Uit de metingen kan 
het gebied van bepaald worden waarvoor dit geldt en hieruit kan de bijbehorende 
waarde van n berekend worden. Voor lage + wordt n een funktie van de afschuifsnelheid, 
in onze berekeningen wordt echter vanwege de lage variatie in 9 een constante waarde 
voor n (n=0.61) aangenomen. 
De afschuifsnelheid wordt eenvoudig afgeleid: 

Als we uitgaan van de lubricatiebenadering, zie 5.2, kunnen we uit de theoretische 
snelheid ook de reksnelheid afleiden. 
In het rechte stuk boven en onder het convergerende gedeelte is h constant; daar is de 
reksnelheid O s-l. Voor de reksnelheid in het convergerende gedeelte geldt er: 

Deze berekende afschuifsnelheid en reksnelheid staan uitgezet in grafiek F39 en F45. 
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6 Resultaten en discussie 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de dubbelbrekingsmetingen besproken en verge- 
leken met de theoretisch bepaalde spanningen die zijn afgeleid uit de konstitutieve - 
vergelijking. Verder worden de resultaten van de snelheidsmetingen en de uitgevoerde 
metingen voor de konstitutieve vergelijking behandeld. 

6.1 De dubbelbrekingsmetingen 

Alle metingen zijn uitgevoerd met een LDPE bij een temperatuur van 190°C, als niets 
anders wordt vermeld. De intensiteitsmetingen, de onbekenden 6 en x en de berekende 
spanningen staan in appendix F weergegeven. Hier wordt bij de besprekingen naar 
verwezen. De metingen worden ingedeeld naar de soort stroming waarin ze uitgevoerd 
zijn. Eerst worden de gemeten intensiteiten en de daaruit berekende waarden van het 
faseverschil, 6, en de extinctiehoek, x, getoond en worden eventuele meetfouten bespro- 
ken. Uiteindelijk wordt met de spannings-optische regel de afschuifspanning en het 
normaalspanningsverschil berekend. 

Omdat een aantal meetfouten gelden voor alle dubbelbrekingsmetingen, zullen deze aan de 
hand van een meting hier besproken worden. 

We kijken eerst naar de intensiteitsmetingen in grafiek F5 en F6. Voor één meting 
worden er (zie hoofdstuk 2) drie intensiteiten gemeten. De metingen zijn geheel of 
gedeeltelijk t.o.v. elkaar verschoven. Dit is het duidelijkst te zien aan de extrema van de 
intensiteiten. De extrema van de intensiteiten Io en Igo liggen niet overal op precies 
dezelfde plaats. Ook komt de plaats van de extrema van 145 niet altijd exact overeen met 
de plaats waar de andere twee intensiteiten elkaar kruisen. De som Io +Ig0 is ook niet 
constant. Roewel deze verschuivingen beel Hein zijn, blijken deze grote invloed te 
hebben op de uitkomsten van de afschuifspanning en het normaalspanningsverschil. De 
beginpositie van de laser t.o.v. de vaste wereld is elke keer hetzelfde. De gehele en 
gedeeltelijke verschuiving kan veroorzaakt worden door één of meerdere van de volgende 
redenen: 

- De cilinder beweegt nog ondanks het vastzetten met klemmen. 
De stroming is instationair t.g.v. variaties in de snelheden van de zuiger, of t.g.v. 

De aangegeven optische as van één van de optische komponenten is niet gelijk aan 

- 
vanwege temperatuurvariaties. 

de echte as. De afzonderlijke waarden van Io en po zijn bepaald zonder de polyme- 
re smelt in de opsteiiing; deze warm ïespwztievdijk 2.29 en 2.31. Dit verschil is 
groot voor de meeta€wijEngen op de plaats van een orde-overgang van 6. De 
waarden moeten gelijk zijn aan elkaar: lh&,. 

van het venster. Hierdoor liggen de extrema van Io niet op dezelfde plaats als de 
extrema van Igo. Wel dient het minimum van 145 op dezelfde plaats te liggen als het 
punt waar de andere twee intensiteiten elkaar kruisen. 

- 

- De ingaande intensiteit, Po, is niet constant vanwege het niet volledig schoon zijn 
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De minima van 14' zijn niet gelijk aan nul. Deze afwijking wordt veroorzaakt door één 
van de volgende redenen: 

23"- 

150- 

- De spotgrootte van de laserbundel, omdat de laserbundel een bepaalde spot heeft, 

De gekruiste polaroids laten licht door: de stand 145 is zonder polymere smelt niet 

is de gemeten intensiteit een gemiddelde vit? de intensiteiten over de spot. Zie 
appendix E. 

gelijk aan nul. 
De invloed van de afschuifsnelheid in het xz-vlak aan de voor- en achterwand van 
de spleet. De waarde van de dubbelbreking (deze is een sommatie van de 
dubbelbreking langs de afgelegde lichtweg gedeeld door de lichtweg) en de 
extinctiehoek wordt beïnvloed door de afschuifsnelheid in het xz-vlak. 

- 

- 

- q sec-' 

Ook op andere plaatsen kan de waarde van de intensiteiten afwijken maar omdat de 
werkelijke waarden niet bekend zijn, is de fout ook niet bekend. 

6.1.1 Enkelvoudige afschuiving 

Deze zijn uitgevoerd in de spleet van de lange die met de automatische traverseertafel. 
Kier worden drie metingen behandeld. Deze zijn uitgevoerd bij twee snelheden en op 
twee verschillende hoogtes. De afstand tussen twee meetpunten is 2.38 pm. 
We meten in dwarsrichting van de spleet en verwachten vanuit het midden, y=O, naar de 
wand toe een toenemende afschuifsnelheid. In een volledig ontwikkelde afschuifstroming 
zal de extinctiehoek bij de afschuifsnelheid nul (dit komt in de meting overeen met het 
midden van de spleet) gelijk zijn aan 45" en verder afnemen als funktie van de afschuif- 
snelheid (dus als funktie van y). Zie hiervoor in [i51 de dynamische en dubbelbre- 
kingsmetingen die zijn uitgevoerd met LDPE en waaruit de extinctiehoek als funktie van 
de afschuifsnelheid kan worden berekend, zie figuur 6.1. Het apparaat dat hiervoor 
gebruikt wordt, wordt beschreven in [li]. De dubbelbreking zal vamaf nul, voor y=Q, 
naar de wand toe toenemen. De afschuifspanning zal als funktie van y lineair toenemen 
(evenredig met de grootte van de afschuifsnelheid) en het normaalspanningsverschil zal 
niet-lineair toenemen (evenredig mei de kwadratische afschuifsnelheid). 

45', 

De resultaten zijn te zien in de grafiek F1 t/m F18. Zie voor de intensiteiten van de drie 
metingen bij de volumestroom 6.5 en 15.7 mm3/s, grafiek F1 t/m F6. In deze grafieken 
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staat ook de som van Io+Iw=I0 afgebeeld. In de intensiteitsmeting in grafiek F2 is H45 in 
zijn geheel 9.52 pm verschoven omdat het midden (de symmetrielijn van de meting) niet 
overeenkwam met de andere twee symmetrielijnen.De meting van F3 en F4 (die is 
uitgevoerd op een andere hoogte) is niet verschillend van F1 en F2 (wel is de bundel iets 
meer verstrooid) en wordt verder niet uitgewerktt. Be ogéénvolging van de extrema (dit 
zijn er maximaal 6) is met 400 meetpunten in de 1 mm brede spleet duidelijk te zien. De 
intensiteitskromme is symmetrisch t.o.v. het midden (y =O). Er is één reproduceerbare 
meting van 145 uitgevoerd, deze staat in F7. Hier blijkt de afwijking in de maxima groter 
te zijn dan in de minima. 
Uit de metingen van de intensiteiten worden, zonder te corrigeren voor de meetfouten, het 
faseverschil, 6, en de extinctiehoek, x, uitgerekend. Voor de orde van 6 zal nog gecorri- 
geerd worden. Deze staan afgebeeld in grafiek F8 t/m F11. In grafiek F8 en F9 blijken 
niet alle meetpunten te zijn afgebeeld. De reden hiervoor is dat ten gevolge van de 
genoemde meetafwijkingen in de metingen voor de berekening van 6 en x op een aantal 
plaatsen de wortel van een negatief getal of de acosinus van een getal groter dan 1 moet 
worden uitgerekend. De invloed van de meetonnauwkeurigheid is voor zowel 6 als x het 
grootst bij de orde-overgang van 6 (waar 145 minimaal is). De intensiteiten die met elkaar 
worden vergeleken en op elkaar worden gedeeld (dit zijn 145 en 10-IgO) zijn op de plaats 
van deze overgang heel laag. Vanwege de meetafwijking ontstaat hier een grote afwijking 
in zowel 6 als x. 
We kunnen concluderen: 

Voor y=O is 145 niet gelijk aan nul. In enkelvoudige afschuiving verwachten we 145 wel 
gelijk aan nul en zullen I! en Po elkaar kruisen. Het faseverschil is immers gelijk aan nul 
en de waarde van de extinctiehoek verwachten we gelijk aan 45". In het midden is 6 
echter niet helemaal nul en x lijkt naar nul te gaan. Dit verklaren we met de volgende 
redenen: 

- De smelt is niet uitgerelaxeercl, elmom is de dubbelbreking nog niet nul en is de 

Vanwege de afschuiving aan de voor- en achterwand van de spleet in het xz-vlak 
extinctiehoek gelijk aan nul. 

wordt de clubbelbreking en de extinctiehoek in het yz-vlak beïnvloed. In het yz- 
vlak is de afschuifsnelheid, voor y=O, gelijk aan nul waardoor de invloed van de 
afschuifsnelheid in het xz-vlak groot is voor de onbekenden 6 en x. De dubbelbre- 
king wijkt daarom af van nul en de extinctiehoek wordt hierdoor gelijk aan nul. 

kleiner en dit kan dus niet de enige reden zijn. 

- 

- De invloed van de spotgrootte, deze is echter bij een ander minimum van 145 veel 

In grafiek F10 en F11 staan 6 en x van de meting met een hogere volumestroom. Hier is 
6=1.6 in het midden (dus hoger) en Is x gelijk m 0.2. Alle bovensta~de redenen zijn 
hier mee te verklaren: 

- De smelt is minder uitgerelaxeerd dus de waarde van de dubbelbreking is hoger. 
Hoewel de relaxatie sneller is bij een hogere snelheid is ook de tijd korter om de 
afstand vanaf z=O tot het meetpunt te bereiken. Het netto-resultaat hiervan is dat 
de dubbelbreking op één plaats toeneemt met de stroomsnelheid. De extinctiehoek 
is echter niet helemaal nul. 
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- Omdat de snelheid van de zuiger hoger is, is de afschuifsnelheid aam de voor- en 

De extrema van de intensiteiten volgen elkaar sneller op dus een middeling van de 

achterwand in het xz-vlak ook hoger waardoor deze een grotere invloed heeft op 
de gemeten dubbelbreking en extinctiehoek in het yz-vlak. 

intensiteit t.g.v. de spotgrootte geeft een grotere afwijking van de echte intensiteit. 
- 

Zoals uit de grafieken van 6 en x blijkt is er t.g.v. de meetafwijking bij de orde-overgang 
van 6 (en dus een minimum van I") een grote afwijking van deze twee parameters. Dit 
resulteert in een grillig verloop voor zowel ayz en Nl. Zie hiervoor grafiek F16 en F18. 
Om de uiteindelijke spanningen te vergelijken met de spanningen uit de konstitutieve ver- 
gelijking, corrigeren we op de plaats van de orde-overgang voor 6 en x. We weten dat ter 
plaatse van de orde-overgang 6 gelijk aan k*2n is. De berekende waarde van 6 zal gelijk 
aan nul zijn. Zie figuur 2.6. De extinctiehoek wordt op deze plaats, aangezien deze 
waarde weinig verandert, constant aangenomen. Zie voor de gecorrigeerde waarden 
grafiek F12 t/m F15. Hieruit worden ook (na correctie voor de ordebepaling van 6) oyz en 
N1 berekend. Zie grafiek F17 en F19. De gecorrigeerde waarden zijn gestippeld 
aangegeven. De afschuifspanning neemt als funktie van de plaats toe maar is voor y=O 
niet helemaal nul. Het normaalspanningsverschil is in y=O al groter dan de afschuif- 
spanning en neemt snel toe als funktie van y, vlak aan de wand verloopt deze toename 
minder steil. Voor lage afschuifsnelheden verwachten we N1 lager dan ayz. Dit is hier niet 
zo vanwege de grote invloed van de meetafwijking bij deze lage waarde van 145. 

6.1.2 Enkelvoudige rek 

De metingen zijn uitgevoerd langs de z-as in het midden van de korte die (y=O). Er zijn 
bij drie snelheden om de 1 mm metingen verricht. De resultaten staan in grafiek F20 t/m 
F26. Voor y=O geldt dat de afschuifsnelheid gelijk is aan nul. Zolang de molekulen 
gedeformeerd zijn zal de optische as samenvallen met de z-as en is de extinctiehoek dus 
nul. De dubbelbreking zal vanwege de toenemende deformatie toenemen als funktie van z 
tot z=O en in de rechte spleet afnemen naar nul. Vanaf de plaats waar de smelt in de 
spleet uitgerelaxeerd is, zal de dubbelbreking nul zijn. We moeten hier rekening houden 
met de orde's welke 6 doorloopt. De afschuifspanning zal hier op elke plaats gelijk aan 
nul zijn. De grootte van het normaalspanningsverschil wordt bepaald door de geometrie, 
de plaats in de die, de snelheid van de zuiger en de temperatuur. Het normaalspannings- 
verschil zal toenemen tot een maximum bij de overgang van het convergerende gedeelte 
en daarna afnemen naar nul. De intensiteiten staan in grafiek F20 t/m F23. Uit de grote 
variatie in Io (de som van Io en Po) blijkt dat de metingen nog meer verplaatst zijn dan in 
boven genoemde metingen. Dit komt waarschijnlijk omdat de verplaatsingen met de hand 
zijn gebeurd. Ook kan de stroming niet stationair zijn doordat de zuigersnelheid niet 
constant is. Ter hoogte van z=O neemt de dubbelbreking en dus mk de op&fivolging van 
de extrema van de intensiteit, het snelst toe. Hm hoger de snelheid van de polymere 
smelt is, hoe sneller de opeenvolging van de extrema en hoe groter de meetafwijkingen 
zijn. Een kleine verschuiving van één van de drie metingen geeft op die plaats een grote 
afwijking van de werkelijke intensiteit. Omdat de metingen met de hand zijn uitgevoerd, 
zijn er weinig meetpunten en is het moeilijk de orde van 6 te bepalen. Bovendien gaan we 
ervan uit dat 6 in het bovenste meetpunt (deze ligt op z=-8 mm en bevindt zich dus nog 
net in het rechte stuk) van de nulde orde is. Uit de metingen volgt dat de waarde van 6 in 
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het convergerende gedeelte toeneemt tot z=O en daarna in de spleet afneemt. We ver- 
wachten dat de extinctiehoek op elke plaats gelijk aan nul is, maar de berekende 
extinctiehoek zal hiervan afwijken vanwege de gemaakte meetfouten. 
De rekspanningen volgen m.b.v. de sganningsogtische regel uit het faseverschil, 6 en de 
extiinctiehoek, x. Deze staarn weergegeven in grafiek F24 t/m F26. Vanwege de afwijking 
van x van de waarde nul, is de afschuifspanning niet gelijk aan nul en wordt er een lagere 
waarde voor het normaalspanningsverschil berekend. We nemen nu aan dat x gelijk aan 
nul is en als  Io bekend is, kan de waarde van 6 en dus het normaalspanningsverschil (zie 
2.1) uit 1 intensiteit, b i j ~ . I ~ ~ ,  berekend worden. Deze zijn uitgezet in dezelfde grafieken. 
Het verschil met de ongecorrigeerde waarde (zowel voor q2 als Ni) is het grootst bij de 
hoogste waarde van 6 (dit is op de plaats z=O). We kunnen er vanuit gegaan dat de hoek 
x gelijk aan nul moet zijn. 

6.1.3 Gecombineerde rek en afschuiving 

Dit zijn metingen die zijn uitgevoerd in dwarsrichting van de spleet van de korte die. Er 
worden twee metingen besproken. De afstand tussen twee meetpunten is 0.1 mm. De 
resultaten zijn te zien in grafiek F27 t/m F32. In het midden, y=O, is de polymere smelt 
nog niet uitgerelaxeerd en is er een rekkomponent aanwezig. De metingen zijn uitgevoerd 
bij een temperatuur van 150°C. De intensiteitsmetingen en de hieruit bepaalde spanningen 
staan uitgezet in grafiek F27 t/m F32. De meting in grafiek F27 en F28 is uitgevoerd op 
hoogte z=-2 mm, dus in het convergerende gedeelte. De andere meting, F29 en F30, is 
uitgevoerd op z=+2 mm, dus in de spleet. Zoals we verwachtten, is de extinctiehoek in 
het midden nul (volledige rek). Zoals op de foto in appendix B te zien is, is in het 
convergerende gedeelte de waarde van 6 als  funktie van y vrij constant en blijft binnen 
één orde. (De horizontale zwarte lijn geeft de uitdovingen t.g.v. 6 aan, a ls  funktie van y 
is deze waarde dus konstant). De ordebepaling is hier dus niet van belang. Deze meting is 
daarom vrij nauwkeurig en de spanningen zullen daarom nauwkeurig bepaald worden. Zie 
voor de spanningen F31. De meting in de rechte spleet heeft e n  complexer V ~ I ~ Q Q ~ .  Uit 
de foto blijkt dat de dubbelbreking eerst toeneemt maar verder naar de wand weer 
afneemt. (de zwarte lijn loopt vertikaal, maakt een scherpe hoek en loopt weer vertikaal 
omhoog). Hier komt de ordebepding dus zeer kritisch. In de berekeningen is aangenomen 
dat de orde van 6 naar de wand toe toeneemt. Deze gemeten spanningen zullen daarom 
een grote meetfout hebben, zie F32. 

6.1.4. Conclusies 

Zoals uit de metingen duidelijk te zien is, kunnen de spanningen op elke gewenste plaats 
in het stromingskanaal bepaald worden. De meetfouteii hebSm 02 Oe plaats v a  een orde- 
overgang van 6 een grote invloed. Voor de metingen uit 6.1.1 worden er in het midden 
van de spleet toch een spanning gemeten terwijl deze in enkelvoudige afschuiving nul 
zijn. De metingen uit 6.1.2 en 6.1.3. zijn vanwege het met de hand meten erg 
onnauwkeurig. Een verschuiving van de positie’s in de verschillende metingen treedt snel 
op. Bovendien is het vanwege het weinig aantal meetpunten moeilijk de orde van 6 te 
bepalen. 
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6.2 De snelheidsmetingen 

Er zijn in beide dies metingen uitgevoerd. De metingen in de lange die zijn vanwege 
plaatsgebrek in de vertikale richting (de tafel kon niet lager verplaatst worden) alleen in 
y-richting uitgevoerd. Met behulp van een ekctrisch aangestuurde traverseeninit kan het 
meetvolume in twee richtingen verplaatst worden. De verplaatsing in dwarsrichting 
gebeurt echter met de hand. Zo kan dus het snelheidsprofiel in drie vlakken bepaald 
worden. Alle metingen zijn uitgevoerd met LDPE bij T=19O0C. Deze worden vergeleken 
met de snelheidsprofielen afgeleid voor een volledig ontwikkelde stroming. De metingen 
delen we als volgt in: 

1 
2 
3 

meting van boven naar beneden in het midden van de korte die, 
meting in dwarsrichting in de spleet van zowel de korte als de lange die, 
meting in diepterichting op een constante hoogte in het midden van de spleet van 
de lange die. 

6.2.1 De bespreking van de resultaten van de snelheidsmetingen 

1 De metingen zijn bij zes verschillende snelheden uitgevoerd. Er is om de 1 mm 
gemeten. Deze staan in grafiek F33 t/m F38. Ket kostte veel tijd om in de diepterichting 
het midden, (x=O), te bepalen. Ter illustratie geven we het snelheidsprofiel in x-richting 
voor een Newtonse vloeistof. Deze staan 
bij 1 (afmetingen in de lange die) en 10 
gedeelte). 

afgebeeld in figuur 6.2 voor de afmetingen 10 
bij 10 (afmetingen boven in het convergerende 

Figuur 6.2:Het berekende snelheidsprofiel voor Newtons gedrag 
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We gaan in de x-richting in de spleet uit van een vlak snelheidsprofiel, een kleine 
verplaatsing van het meetvolume uit het midden (x=O) heeft geen invloed op de meting. 
Wel is de plaats in de y-richting van belang omdat in deze richting de variatie van de 
snelheid groot is. Bovenin het 10 bij 10 gedeelte is de plaats van het meetvolume in zowel 
x- en in y-richting van belang. Zie figuur 6.2. 

De gemeten snelheden vergelijken we met de theoretische snelheden die is afgeleid voor 
een volledig ontwikkelde afschuifstroming. Zie hiervoor 5.3. De gemeten snelheid komt 
goed overeen met de theoretische snelheid. We zien dat de snelheid bij de overgang naar 
het rechte gedeelte niet meteen een constante waarde bereikt, maar meestal eerst iets 
hoger wordt. De onnauwkeurigheid van de meting is geschat door de breedte van het 
frequentiedomein te meten en door een aantal metingen tweemaal op dezelfde plaats uit te 
voeren. 
De maximale relatieve afwijking is afhankelijk van de snelheid; deze is bij de laagste 
snelheid van de zuiger, (~=3.3*10-~  mm/s), ongeveer 15 %. 
De theoretische reksnelheid is voor Q=6.5 mm3/s uitgezet in grafiek F39. De maximale 
reksnelheid bij deze volumestroom is 0.5 s-'. 

2 In de korte die is er bij de drie laagste snelheden in dwarsrichting gemeten. De 
meetpunten zijn om de 50pm genomen. Deze staan in grafiek F40 t/m F42. Ook staan 
hierin de theoretische snelheden (met constante h en variabele y, zie 5.3) om deze te 
toetsen m.b.v. de metingen. De gemeten snelheid ligt iets lager dan de theoretische snel- 
heid. Vlak aan de wand is de gemeten snelheid niet bekend. Er wordt gemeten tot 0.1 
mm aan de wand vanwege de diameter van het meetvolume, 0.1 mm. De snelheid lijkt 
niet naar nul te gaan. De metingen zijn twee keer uitgevoerd: de meetafwijking is groter 
bij een lagere snelheid en is het grootst aan de wand. Bij de laagste snelheid is deze onge- 
veer 20%. In grafiek F43 en F44 staan de gemeten en theoretische snelheden van de 
lange die. Hier is bij de laagste snelheid het verschil met de theoretische snelheid nog 
groter. De theoretische afschuifsnelheid, zie 5.3., staat voor Q=6.5 mm3/s uitgezet in 
grafiek F45 als funktie van y. De maximde afschuifsnelheid die hierin voorkomt is gelijk 
aan 2.5 s-'. 

3 De meting in de x-richting voor y=O bleek het moeilijkst. Er zijn twee metingen 
uitgevoerd bij één snelheid, zie grafiek F46. De meetpunten zijn om de één mm 
genomen. Hoe dieper het meetvolume in de spleet geplaatst werd, hoe langer de afgelegde 
weg van het verstrooide laserlicht door de smelt was. Als er deeltjes waren toegevoegd, 
werd er nauwelijks verstrooiing gemeten vanwege de absorptie in de smelt. Deze meting 
is het onnauwkeurigst van de drie uitgevoerde metingen, de meetfout wordt bij de laagste 
snelheid geschat op ongeveer 25 %. Omdat we zijn uitgegaan van een twee-dimensionale 
stroming (de invloed van de snelheid in x-richting is verwaarloosbaar t.o.v. de snelheid in 
het yz-vlak) is er geen theoretische sîïellfi~d. We zieli dzt over het grootste gedeelte van 
de spleet de snelheid min of meer konstant is, allen dicht bij de wanden neemt de 
snelheid af, zie hiervoor de berekeningen voor de Newtonse vloeistof. 

We kunnen de volgende conclusies trekken: Het is mogelijk om met LDA snelheden 
variërend van 0.2 tot 7 mm/s op elke plaats in het stromingskanaal te meten. Het "Power- 
lawprofiel" beschrijft heel aardig het snelheidsverloop. Het is mogelijk dat er slip 
(speciaal in de lange die) aan de wand optreedt. Hierdoor zal in de konstitutieve 
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vergelijking de randvoorwaarde, v=O mm/s aan de wand, aangepast moeten worden. 

6.3 De reologische metingen 

De dynamische metingen zijn zelf uitgevoerd QP de rheometrics (RDA II). Voor de 
metingen geldt het volgende: er wordt een oscillerende afschuiving (met frequentie 
0=27rf) aan de polymere smelt opgelegd waarbij de optredende spanning in het materiaal 
gemeten wordt. De afschuiving is gelijk aan: 

y= yosin(ot) 

De spanning is te schrijven als een funktie van de fasehoek 6, de modulus Gd en de 
afschuiving y: 

a=GdyoSin(Wt +6) =Gdyosin(ot)cos6+Gdyocos(wt)sin6 

Vanwege technische beperkingen worden de experimenten in een beperkt frequentiegebied 
(-1 <log o < 3) uitgevoerd. Dit gebied kan uitgebreid worden door bij verschillende 
temperaturen te meten. Zie figuur 6.3. De gemeten curven blijken bij verandering van 
temperatuur niet van vorm maar enkel van plaats te veranderen. Door horizontale ver- 
schuiving (en een vertikale verschuiving van Gd) van deze curven naar 6511 refe- 
rentietemperatuur, 190" C, (dit wordt het temperatuur-frequentie superpositiebeginsel 
genoemd) worden de mastercurven verkregen en kan het gebied van de frequentie uitge- 
breid worden naar -2 <log w < 4 .  Zie hiervoor figuur 6.4 en 6.5. 

t 

Figuur 6.3:De dynamische metingen 
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Figuur 6.4. 6.5:De mastercurven en het relaxatietijdenspectrum 

Voor het bepalen van de niet-lineaire deformatietensor, S ,  , zijn experimenten uitgevoerd 
door Paul Tas en J.Palmen, werkzaam bij de afdeling FASP. 
De experimenten voor het bepalen van S12 worden uitgevoerd bij verschillende 
afschui€snelhe&m. Voor de Iage afschuifsnelheden (Q-5 s-'> wordt in een kegel-plaat 
geometrie gemeten. De metingen blijven beperkt tot lage afschuifsnelheden omdat er bij 
hogere snelheden insnoeringen in het materiaal optreden. Hier wordt het proefstuk met 
een constante afschuifsnelheid dgeschoven. Metingen in hogere afschuifsnelheden worden 
m.b.v. capillair-metingen uitgevoerd. Hier worden de spanningen gemeten waaruit de 
afschuifsnelheden bepaald kunnen worden. Omdat de afschuifspanning in dit gebied niet 
meer lineair toeneemt met de afschuifsnelheid moet de viscositeit als funktie van de 
afschuifsnelheid geschreven worden voor het bepalen van de echte afschuifsnelheid. 
Hiervoor wordt de afschuifsnelheid, yw, uitgedrukt in de afschuifsnelheid voor een 
Newtonse vloeistof, ya, (waarmee de afschuifspanning wel lineair toeneemt): 

yw: de werkelijke afschuifsnelheid aan de wand 
ya: de afschuifsnelheid aan de wand voor Newtonse vloeistof 
b: d(1og y(a)ld(log a(w)).  
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De term (3+b)/4 wordt de Rabinowitch-korrektie genoemd. Zie [4]. 

Voor het bepalen van Se  worden de spanningen gemeten m.b.v. de rheostrain. Dit is een 
apparaat waarmee aan het monster (dat zich in een oliebad bevindt om de invloed van de 
zwaartekracht te verwaarlozen) een constante reksnelheid wordt opgelegd en gelijktijdig 
de optredende kracht in het monster wordt gemeten. De metingen zijn (vanwege het 
afbreken van het monster) beperkt tot reksnelheden van 1 s-'. 

6.4 Vergelijking van de dubbelbrekingsmetingengen met de theoretisch bepaalde 
waarden 

Om de afschuifspanning en het normaalspanningsverschil uit de dubbelbrekingsmetingen 
te verifiëren, vergelijken we deze met de berekende spanningen uit de opgestelde 
konstitutieve vergelijking. 

-Vergelijking van de spanningen in enkelvoudige afschuiving 

Zie grafiek F47 t/m F50 voor de spanningen behorende bij Q=6.5 mm3/s en Q=15.7 
mm3/s. Vanwege symmetrie wordt naar één helft van de spleet gekeken. De spanningen 
uit de dubbelbrekingsmetingen zijn berekend aan de hand van de gecorrigeerde Q en x. De 
correcties zijn met stippellijnen aangegeven. De berekende spanningen oyz en NI staan 
uitgezet als funktie van de plaats y, zie 5.3. De voorwaarden zijn dat er gemeten wordt in 
een volledig ontwikkelde afschuifstroming en dat de snelheid nul is aan de wand. De 
waarde van de gemeten afschuifspanning is in het midden niet gelijk aan nul, wel loopt de 
waarde evenveel op als de theoretische spanning. Het verschil tussen NI en de berekende 
N1 is groter. De gemeten N1 neemt aan de wand minder snel toe. 

De theoretische spanningen zijn ook uitgerekend met een aangepaste randvoorwaarde voor 
de snelheid aan de wand in de konstitutieve vergelijking. De resultaten van deze bereke- 
ningen staan in grafiek F51 t/m F 54. Voor de snelheid aan de wand wordt bij, Q=6.5 
mm3/s, 0.1 mm/s en bij Q=15.7 mm3/s 0.3 mm/s aangenomen. Het theoretische nor- 
maalspanningsverschil en de afschuifspanning liggen lager en dichter bij de gemeten waar- 
den. 

-Vergelijking van de spanningen in enkelvoudige rek 

De rekspanningen zijn uitgerekend, zie 5.3. Een aanname is dat de invloed van de eerste 
reduktie, zie figuur 3.2 (dit is de verhouding van het oppervlak van de voorraadcilinder 
en het oppervlak van het rechte stuk boven het convergerende gedeelte=19.63) verwaar- 
Isssbaíìr is. Deze re&ktie is veel groter dan de tweede reduktie (8.33) en bovendien is 
het cmvergerende gedeelte eep. stuuk korter wat een hogere maximale normaalspan- 
ningsverschil (y =O) oplevert. Zie hiervoor [3]. De invloed hiervan wordt ingeschat m.b.v 
het relaxatietijdenspectrum. Vanwege de hele lage snelheden, duurt het lang (bij de 
laagste stand van de zuiger is dit 800 seconden) voordat een deeltje het begin van het con- 
vergerende gedeelte bereikt. Aangezien de hoogste relaxatietijd ongeveer lo00 seconden 
is, kunnen we op deze plaats uitgaan van een volledig uitgerelaxeerde smelt, zie figuur 
6.3. De op deze plaats berekende spanningen zijn dan gelijk aan nul. We vergelijken nu 
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de berekende spanningen als funktie van z met de bijbehorende spanningen uit de dubbel- 
brekingsmetingen waarin aangenomen wordt dat x gelijk is aan nul. De resultaten van 
deze berekeningen staan in grafiek F55 t/m F57. We zien dat het verloop van de 
rekspanning redelijk overeenkomt met het verloop van de theoretische Nl. De gemeten 
waarde N, neemt in de spleet minder snel af. Het verloop van de theoretische en gemeten 
spanningen is ongeveer hetzelfde, de maximale waarde van Ni berekend uit de konstitut- 
ieve vergelijking verschilt met de gemeten waarde. Een mogelijke oorzaak is dat er in de 
dubbelbrekingswaarde een fout gemaakt wordt bij de ordebepaling van 6 .  Een andere 
mogelijke oorzaak is dat in de konstitutieve vergelijking de invloed van de eerste reúuktie 
ten onrechte verwaarloosd wordt. Het theoretische normaalspanningsverschil is dan te 
laag. 

De gemeten spanningen verschillen van de theoretische spanningen. Vooral het verschil 
tussen de normaalspanningsverschillen is groot. In 6.1 zijn een aantal mogelijke meet- 
fouten op een rijtje gezet. Hiervan worden de meetfouten die de grootste invloed hebben 
op de afwijkingen in de spanningen nog eens op een rijtje gezet: 

- In de metingen van enkelvoudige rek en combinatie van rek en afschuiving is op te 

Er ontstaan meetfouten t.g.v. verschuivingen in één of meer intensiteitsmetingen, 

De temperatuur is niet op elke plaats in de smelt 190°C, dus ontstaan er variaties 

De waarde van de spannings-optische coëfficiënt is bij de gemeten afschuif- 

weinig punten gemeten waardoor de orde-bepaling moeilijk is. 

dichtheidvariaties of zuigersnelheidvariaties. 

in de metingen en geldt de opgestelde konstitutieve vergelijking niet meer. 

snelheden en reksnelheúen niet gelijk aan 2*10-8 m2/N, hierdoor veranderen de 
waarden van de dubbelbrekingsmetingen, zie Appendix A. 

- 

- 

- 

Voor de konstitutieve vergelijking moet er met het volgende rekening worden gehouden: 

- De snelheid aan de wand is niet nul, deze moet exact bepaald worden. 
De gemeten volumestroom komt niet overeen met de werkelijke volumestroom, 

De polymere smelt is niet incompressibd, deze voorwaarde wordt gemaakt bij het 

- 
doordat de gekozen dichtheid niet de werkelijke dichtheid is. 

opstellen van de konstitutieve vergelijking. Tijdens de meting is gebleken dat na 
het stilzetten van de zuiger er nog enige tijd materiaal uit de spleet blijft stromen. 
Dit geeft aan dat het materiaal compressibel is. Wat dit inhoudt voor de 
voorspelde spanningen moet nader bekeken worden. 

gecombineerde stroming. De uitgevoerde metingen in de lange die zijn misschien 
niet uitgevoerd in een volledig uitgerelaxeerde smelt. 

- 

- De konstitutieve vergelijking dient ook uitgerekend te worden voor een 
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7 Conclusies en aanbevelinpen 

De belangrijkste conclusies die uit de verrichte experimenten kunnen worden getrokken, 
worden hier nog eens op een rijtje gezet. Tot slot worden nog enkele aanbevelingen 
gedaan. 

7.1 Conclusies 

Zoals hier getoond is, is het mogelijk om m.b.v. dubbelbrekingsmetingen lokaal afschuif- 
en normaalspanningen te bepalen in verschillende soorten stromingen. De meetresultaten 
komen redelijk overeen met de berekeningen op grond van een konstitutieve vergelijking 
die opgesteld is aan de hand van reometrische experimenten. 

Er worden meetfouten gemaakt bij de plaatspositie van de lichtbundel. Dit komt omdat er 
drie metingen nodig zijn om de onbekenden te bepalen. Deze hebben vooral op de plaats 
van een orde-overgang grote invloed op de resultaten van de spanningen. De 
meetafwijkingen kunnen ook worden veroorzaakt door een onnauwkeurigheid in de 
optische opstelling. De gekruiste polaroids laten licht door en de intensiteiten J!' en 190 zijn 
zonder dubbelbrekend materiaal niet gelijk aan elkaar. 

Het lijkt er op dat vooral in het midden van de spleet, y=O, de dubbelbrekingsmeting, 
(vooral de waarde van x) wordt beïnvloed door de afschuifsnelheid aan de voor- en 
achterwand. 

Als de afwijkingen in de berekeningen van 6 en x geminimaliseerd zijn, is de dubbelbre- 
kingsmeting een geschikte meting voor het bepalen van de spanningen in de polyetheen 
smelt. 

7.2 Aanbevelingen 

Het stationair zijn van de stroming moet gecontroleerd worden door snelheidmetingen als 
funktie van de tijd op een vaste plaats in het stromingskanaal uit te voeren. 

De meetfouten t.g.v. de verschuivingen kunnen geminimaliseerd worden door in de opti- 
sche opstelling gebruik te maken van een snel draaiend optisch element, zie [6].  
Verder dient er gecorrigeerd te worden voor de spotgrootte van de laserbundel die altijd 
een eindige grootte heeft, zie hiervoor Appendix E. 
De inv!& vm de metfoilten h verkleind worden dmr een ander stelsel vergelijkingefi 
(voor de intensiteit als funktie van 6 en x) te zoeken zodat bij de bepaling van 6 en x er 
geen kleine getallen door elkaar worden gedeeld of van elkaar worden afgetrokken. Door 
een extra W4-plaatje in de opstelling voor de polymere smelt te plaatsen en de richting 
van de hoofdas te kiezen aan de hoofdas, ontstaat de volgende vergelijking: 

I =Iosin26/2 
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Hieruit kunnen eenvoudig 6 en I,, berekend worden en worden de afwijkingen niet zo 
groot als in de hier uitgevoerde berekeningen. Door deze twee in te vullen in bijv. de 
vergeiijking van I(' kan ook x bepaald worden. Nu kunnen op dezelfde manier de 
spanningen worden uitgerekend. 

De invloed van de afschuiving aan de voor- en achterwand moet nader bekeken worden. 
Door dezelfde experimenten uit te voeren in een spleet met een hogere aspect-ratio (dit is 
w/h) en in het midden, y=O, de dubbelbreking uit te rekenen, kunnen we deze vergelij- 
ken met de uitgevoerde experimenten. We verwachten dat de invloed van de afschuifsnel- 
heid in het xz-vlak bij een hogere aspect-ratio lager is. 

Om zeker te zijn van een volledig ontwikkelde afschuifstroming, zullen er dubbelbre- 
kingsmetingen uitgevoerd moeten worden in een langere die. Ook dient de eerste reduktie 
verkleind te worden door een kleinere voorraadcilinder te gebruiken. 

De volumestroom (en ook het soortelijk gewicht) moet nauwkeurig bepaald worden; deze 
is van groot belang bij de lage doorzetten waarbij de metingen zijn uitgevoerd. 
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Appendix A: De spannings-optische eoëfficitdnt 

De spannings-optische coëfficiënt is een materiaal-specifieke waarde waarvan de grootte 
wordt bepaald door de molekulaire polariseerbaarheid en voor sommige polymere smelten 
ook door de temperatuur. Zie hiervoor o.a.in [9]. De waarde van de spannings-optische 
coëfficiënt wordt in de metingen constant verondersteld. In deze appendix wordt gekeken 
of deze aanname reeël is. 

Er zijn weinig metingen van de spannings-optische coëfficiënt van LDPE bekend. In 
Wales, zie [16], wordt de spannings-optische coëfficiënt bepaald bij T=150"C; hier 
wordt de waarde van 2.0*lQ-9 m2/N gemeten. Deze waarde wordt berekend door dynami- 
sche en dubbelbrekingsmetingen gelijktijdig uit te voeren in een kegel-plaat meting: 

C =An sin(2x)/2uyZ 

Voor verschillende afschuifsnelheden wordt deze waarde gemeten waarna de spannings- 
optische coëfficiënt als funktie van de afschuifsnelheid uitgezet wordt. Het gebied van de 
afschuifsnelheid loopt van 10-2tot 10' s-'. De spannings-optische coëfficiënt is hier constant 
en onafhankelijk van het molekulaire gewicht. Wel is deze voor LDPE afhankelijk van de 
temperatuur; de waarde C neemt af bij hogere temperatuur. Bij 190°C is C niet gemeten 
voor LDPE. 

In [15] is op dezelfde manier bij 190°C de spannings-optische coëfficiënt bepaald van een 
LDPE met een brede molekuulverdeling in een kegel-plaatmeting (hier is gemeten in het 
gebied van lO-'tot 10' SI). In deze metingen neemt de waarde van de spannings-optische 
coëfficiënt toe als funktie van de afschuifsnelheid. Zie figuur A.1. Daardoor zou de 
spannings-optische regel niet gelden voor deze LDPE. 

- q sec-' 

O 
0.1 1 io 10 2 10" 

Figuur A. 1 :Meting van de spannings-optische coëfficiënt 

In [lo] wordt de waarde van C van LDPE gemeten tijdens een constante reksnel- 
heidsmeting. Er wordt voor T=120"C een waarde van 1.3*10-8m2/N gevonden. De 
rekviscositeit (dit is de rekspanning gedeeld door de reksnelheid) neemt als funktie van de 
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Appendix B: Uitwerking van de intensiteit naar het faseverschil en de extinctiehoek 

Hier zullen twee uitwerkingen van de intensiteit als funktie van 6 en x gegeven worden. 
Er wordt gebruik gemaakt van de opstelling in figuur 2.2. 

Na passage van de polarisator ontstaat lineair gepolariseerd licht met de elektrische veld- 
vektor: 

E=Eocosot, waarin w=27rc/X 

Hierin is X de golflengte van het monochromatische licht en c de lichtsnelheid in vacuüm. 
Deze bundel passeert nu de polymere smelt en ontbinden we langs de optische as en de as 
hier loodrecht op. Als we weer aannemen dat de optische as in het vlak loodrecht op de 
lichtbundel staat, ontstaat er (zie 2.1) tussen de twee bundels een faseverschil ten gevolge 
van de dubbelbreking: 

27rdAn a=- x 

Dit faseverschil wordt toegevoegd aan één van de bundels. Omdat de bundel een hoek van 
45" maakt met de z-as die een hoek x maakt met de optische as geldt er voor de ordinaire 
en de extra-ordinaire komponenten: 

Eo=Eocosotsin(45 O +x) 

E"=Eocos(wt+6)cos(45" +x) 

Nu passeert de bundel de analysator waarvan de optische as onder -45" staat met de z-as. 
Ontbinden we beide komponenten langs de optische as van de analysator en de as hier 
loodrecht op dan volgt voor de doorgelaten bundel: 

E=Eo[(cos(~t+6)cos(45" +x)cos(45 "-x) +coswtsin(45" +x)sin(45 O-x))] 

Deze bundel valt op de detektor die de intensiteit hiervan registreert. De detektor is niet 
snel genoeg om de frequentie van het licht te volgen en middelt de intensiteit uit in de 
tijd: 

We krijgen nu voor de intensiteit: 

I = 1/2E~[(cos6cos(45 o +x)cos(45 "-x)sin(45 o +x)sin(45"-x))Z 

+ sin26cos2(45 O + x)cos2(45 O -x)] 
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Omdat er geldt: 

4 4 

cos20tdt=l sin20tdt=1/2 
4 4 

4 

sinwtcosotdt=O 

resulteert dit voor de intensiteit van de doorgelaten bundel in: 

I =I,cos22xsin2(6/2) 

Hierin is I, gelijk aan 1 f 2b2.  

De twee andere gebruikte vergelijkingen staan genoemd in 2.3. Een snellere manier voor 
de uitwerking van de intensiteiten, zal hieronder worden genoemd. 

De Muelier-matrices 

Een methode om de intensiteit van de uitgaande bundel als funktie van het faseverschil, 
de extinctiehoek en de intensiteit van de ingaande bundel te schrijven, is de Mueller bere- 
kening. Een uitgebreide uitleg hiervan staat in [18]. De bijdrage aan de polarisatierichting 
van elk individueel komponent van het optisch systeem wordt beschreven in een matrix. 
De polarisatierichting van de ingaande lichtbundel wordt uitgedrukt in een kolom, de 
Stokes vector genoemd. Deze kolom bestaat uit vier grootheden, de zogenaamde Stokes- 
parameters met de dimensie van intensiteit. Elke parameter geeft een tijd-gemiddelde 
intensiteit weer waarvan de periode lang genoeg is om een meting in te doen. Deze vector 
stelt een vier-dimensionale ruimte voor en ziet er als volgt uit: 

Deze parameters worden gedefinieerd volgens de electro-magnetische theorie op 
cnderstaar,de mmier: 

U = < 2EzE,,cos6 > 
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V = < 2EZ~s in6  > 

De haakjes geven de tijdgemiddelden aan. De eerste parameter P is de imtemsiteit van de 
lichtbundel, E, en E,, zijn de Carthesische komponenten van de electrische vektor in het 
vlak loodrecht op de voortplantingsrichting van de lichtbundel. En 6 is het faseverschil 
tussen E, en Ey,  waarbij E, voorloopt op q. Voor een gepolariseerde bundel vindt men: 

I? = Q2 +U2 + V2 

Ieder optisch element kan beschreven worden door de matrix die de inkomende Stokes 
vector bewerkt. De Stokes-vector van de uiteindelijke lichtbundel wordt verkregen door 
de matrices behorende bij de afzonderlijke komponenten met elkaar te vermenigvuldigen. 
Als er bijvoorbeeld vier komponenten zijn ml], [M,], @U3] en [M4] en de ingaande 
bundel wordt voorgesteld door de Stokes vector, [VJ, kan de uitgaande bundel op de 
volgende manier gevonden worden: 

Hierbij stelt [Vel de Stokes vector van de uitgaande bundel voor. 

Toepassing in de gebruikte opstelling 

De opstelling bestaat uit achtereenvolgens een polarisator, het dubbelbrekende medium, 
een X/4-plaatje en een analysator. In deze opstelling bevinden zich verder nog twee lenzen 
en twee vensters maar er wordt aangenomen dat deze geen invloed hebben op de 
polarisatierichting van de lichtbundel. We gebruiken het gedefinieerde assenstelsel, zoals 
genoemd in 2.4. 

De matrices (die verderop P worden genoemd) van de polarisator en de analysator (die 
slechts één polarisatierichting doorlaten en geen dubbelbrekende werking hebben) zien er 
als volgt uit: 

cos2a sin2a 
cos2a c0s22a sin2acos2a 
sin2a sin2acos2a sin22a c O O 

0.5" 

Figuur B 1 : 

Hierin is a de hoek die de optische as van deze komponent maakt met de gedefinieerde z- 
as. Deze is voor de polarisator 45". De optische as van de analysator staat loodrecht op 
de optische as van de polarisator en maakt dus een hoek van -45" met de z-as. 

De matrix van de andere komponenten (verderop R genoemd) ziet er als volgt uit: 
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c0s22fl + sin22flcos6 cos2flsin2fl( 1-cosli) sin2flsin6 
sin2flcos2fl(í-cos~) sin2@ +cos22flcos6 -cos2flsinli 
-sin20 sin6 cos2flsin6 cosli 

Hierin is 6 de hoek tussen de polarisatierichting van het optisch onderdeel en de z-as en is 
6 het bij behorende faseverschil. Het dubbelbrekende medium en het M4-plaatje hebben 
een faseverschil van respectievelijk 6 en ?r/2 tussen de twee bundels. De hoek tussen de z- 
as en de optische as van het dubbelbrekende medium wordt x genoemd. Daarom geldt er 
voor de hoek f l  van het dubbelbrekende medium: P=x. 
Vergelijking (1) ziet er nu zo uit: 

P =P(-~/4)*R(fl, ~/2)*R0(,6)*P(d4) 

Omdat we alleen in de intensiteit, I, geïnteresseerd zijn, is alleen de eerste komponent in 
de uiteindelijk verkregen kolom van belang. Op een eenvoudige manier kunnen nu de 
vergelijkingen, behorende bij de drie standen van het h/4-plaatje, (Io, 145 en I'? opgesteld 
worden. 

42 







gebruiken zal bij een gegeven dubbelbreking het faseverschil 6 voor iedere golflengte een 
andere waarde krijgen. Op de foto zijn nu gekleurde lijnen te zien die een uitdoving van 6 
voorstellen. De uitdoving die veroorzaakt wordt door x is onafhankelijk van de golflengte 
en blijft zwart. Als 6 een hogere orde heeft, zullen de verschillende kleuren elkaar sneller 
opvolgen en gedeeltelijk overlappen. Met behulp van een Erleurenkaart is dan de orde van 
6 te bepalen. 

Een andere manier wordt genoemd in 121. Hier worden twee lasers met verschillende 
golflengten gefocusseerd in hetzelfde meetpunt. Uit de doorgelaten intensiteit kan met 
behulp van de twee verschillende golflengtes de orde van 6 eenvoudig bepaald worden. 
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Appendix D: Snellere en nauwkeurigere methode voor bepaling van spanningen 
m.b.v. de dubbelbrekingsmethg 

De uitgevoerde dubbelbreking smetingen hebben a l s  nadeel dat voor de berekening van de 
dubbelbreking en de extinctiehoek op één plaats drie intensiteiten (dus drie verschillende 
instellingen van de compensator) moeten worden gemeten. Dit gebeurde op de volgende 
manier: eerst worden bij één stand van het W4-plaatje de gewenste posities doorlopen, 
waarna de XYZWafel weer op de beginpositie werd geplaatst en met een andere in- 
stelling op dezelfde posities werd gemeten. Dit vereist een nauwkeurige verplaatsing van 
de onderdelen en kan snel tot meetfouten leiden. 

Fuller (zie [6] en [7]) heeft een methode gevonden waarbij voor de bepaling van de 
dubbelbreking en de extinctiehoek één meting van de intensiteit voldoende is. Bovendien 
lijkt deze manier sneller te werken. Er kan gebruik worden gemaakt van dezelfde 
opstelling met één extra optisch onderdeel. Een draaiend element zorgt voor een snelle 
rotatie van de elektrische vektor. M. b.v een fasegevoelige detektor (lock-in amplifier) 
kunnen nu de onbekenden bepaald worden. Fuller gebruikte hiervoor een modulator met 
een vaste dubbelbreking en een met de tijd variërende extinctiehoek. We plaatsen als 
voorbeeld in dezelfde optische opstelling een roterend W2-plaatje. Deze wordt tussen de 
polarisator en het dubbelbrekende medium gezet. De polarisator en de analysator worden 
nu op O" met de z-as ingesteld en het W4-plaatje op 45". Om de doorgelaten intensiteit 
uit te drukken in de onbekenden, wordt van de Mueller-matrices in appendix B gebruik 
gemaakt. Nu wordt alleen in de matrix van het M2-plaatje 6 vervangen door ut, waarbij 
w de hoeksnelheid is. De intensiteit, gemeten door de detektor, ziet er als volgt uit: 

I=Io(l +A*sin(4wt) +B*cos(4wt)) 

A =-Iocos(2/3)sin(6) 
B =Iosin(2~)sin(6) 

Met een lock-in amplifier, aangestuurd met de frequentie van het ronddraaiende X/2- 
plaatje, is het mogelijk de onbekenden A, B en &, te bepalen. Hieruit kunnen nu de 
dubbelbreking en de extinctiehoek bepaald worden: 

A/B = -tan ( 2 ~ )  

Deze maiier z d  bij de orde-~vergagefi var; 6 een minder gïoteïe afwijking vai1 8 geven 
omdat er hier geen twee kleine getallen door elkaar gedeeld te hoeven worden. De 
bepaling van x zal hier wel een afwijking geven. We verwachten echter een minder grote 
afwijking omdat er geen afwijking zal ontstaan t.g.v. de verschuiving van de laser. 

Invloed van absorptie van het licht op de dubbelbrekingsmetingen 

In de verrichte metingen wordt er van uit gegegaan dat er geen licht door de polymere 

46 



smelt geabsorbeerd wordt. Fiiiller noemt in zijn artikel, [7], de invloed van absorptie van 
licht op de dubbelbrekingsmeting. Hij legt dit als volgt uit: 

De brekingsindex is te schrijven als een tensor bestaande uit een reëel en een imaginair 
deel: n=n’-in”. Het reële deel stelt een fasevertraging in het doorgezonden licht voor en 
het imaginaire deel zorgt voor een amplitudeverandering van de elektrische vector. De 
dubbelbreking is gedefinieerd als An’. De komponent An” wordt dichroism genoemd. De 
grootte hiervan wordt veroorzaakt door de mate van absorptie en lichtverstrooiing van de 
laserbundel. De bijdrage van An” is in onze opstelling verwaarloosd. Als deze waarde 
niet klein zou zijn, zou de waarde van An’(in dit verslag wordt deze waarde An genoemd) 
ook veranderen. De bijdrage van An’% ook uit te drukken in de genoemde Mueller- 
matrices en wordt in dezelfde opstelling met een extra detektor gemeten. 
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Appendix E: De spotgrootte van de laser 

De intensiteiten in de minima van 145 zijn nergens gelijk aan nul. Dit lijkt veroorzaakt te 
worden door de spotgrootte van de laser. We gaan er van uit dat de meetpunten wei in de 
minima genomen zijn. 

De spotgrootte van de laserbundel (ook wel waist genoemd) is langs de lichtweg gezien 
niet overal even groot, maar wordt bepaald door o.a. de focussering van de lens. We 
gaan uit van een Gaussiaanse verdeling van de laserbundel. De waist wordt nu gedefi- 
nieerd als de bundelbreedte van de bundel waar de intensiteit een faktor 1/e2 kleiner is 
dan de maximale intensiteit. Deze waist heeft een diameter 2w0 en wordt in onze 
opstelling gefocusseerd tot een waist 2w. Zie figuur El: 

Figuur E. 1:Definitie van de waist van de laserbundel 

De laserbundel is altijd enigszins divergerend, zie de hoek a, door de kleinste waist (2wJ 
in het brandpunt voor de lens te plaatsen, geldt z=O en kunnen we de waist in het 
brandpunt achter de lens berekenen. Er geldt nu bij benadering: 

waarin f de brandpuntsafstand is. 
De golflengte (632.8 nm) en de diameter van de laserbundel (=2w0=750 pm) zijn 
bekend. De waist is in het brandpunt het kleinst. Voor f=50 mm volgt 2w=54 pm. 

De weg die de lichtbundel door de polymere smelt aflegt, bedraagt 10 mm. De grootte 
van de waist (wJ is op elke plaats uit te rekenen met de volgende formule: 

wl=w* i+[-,] 
$ 2  

Hieruit volgt voor de grootte van de spot op 5 mm van de brandspuntsafstand (dit is ter 
plaatse van de voor- en achterwand van de spleet) met de sterkte van de lens gelijk aan 
50mm: w1 =46pm. 

Het verkleinen van de waist in de brandpuntsafstand door een sterkere lens te gebruiken, 
zie formule (i), levert een grotere waist op de andere plaatsen (de spotgrootte is het 
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grootst vlak aan de wand). We willen het optimum voor beide spotgrootte's weten: we 
differentiëren w1 naar w om het extreem te bepalen. Hier volgt voor w1 uit: 

Voor w moet dan gelden: 
w l = j  2*w 

M.b.v de eerste formule kunnen we de optimale waarden voor w, w2 en f vinden. Voor 
de laser in de opstelling, (h=632.8 nm), vinden we w=31.7 pm en w,=44.9 pm bij een 
lens met de brandspuntsafstand van 59 mm. 

Of nu een laser met kleinere golflengte, andere lenzen of een beamexpander gebruikt 
wordt, de grootte van de spot zal niet nul worden. Door deze invloed volgt er voor de 
intensiteit &n gemiddelde waarde, de2 : is in figuur E2 gestippeld weergegeven: 

n ae intensiteit veroorzaakt door de spotgrootte van de 

Bij een toename van 6 doorlopen de waarden van de intensiteiten een aantal maxima en 
minima (dit k ~ m t  QVCXXX met het zantal Q X ~ ' S  van 6). H Q ~  hoger de snelheid van de 
zuiger, hoe sneller de maxima en de minima elkaar opvolgen, hoe groter op de plaats van 
het minimum de afwijking van nul wordt. In het gebruikte stromingskanaal zal onderin de 
spleet waar de enkelvoudige afschuiving overheerst, d e  invloed van de spotgrootte het 
kleinst zijn. Omdat de smelt gerelaxeerd is, is de spanningsopbouw onafhankelijk van z. 
Dus zullen de waarden van de intensiteiten recht boven en onder het meetpunt hetzelfde 
zijn, dit geeft een lagere variatie van de intensiteiten in de spot en een gemiddelde waarde 
die minder van de echte waarde afwijkt. 

Als we aannemen dat het niet nul worden van de intensiteit alleen veroorzaakt wordt door 
de spotgrootte, kan er voor de afwijking van de intensiteit 145 gecorrigeerd worden. Het 
minimum van zoti immers gelijk m nul mete:: zijn en is dus b e n d .  De gernete,n, 
aailijhg wordt nu in het minimum ervan afgetrokken en in het maximum erbij opgeteld. 
Tussen deze punten wordt via interpolatie voor de afwijking gecorrigeerd (zie figuur E.2). 
In de andere twee metingen kunnen we dit niet QP deze manier corrigeren: de waarde van 
het minimum is niet gelijk aan nul en ook niet bekend. Hier is nog geen mogelijke 
correctie voor bedacht. 
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Symbolenlij st 

m 
n 
n 
nJ- 
n// 
Ni 
P 
Q 
s11 

s22 

S 12 
r 
T 
t 
t’ 

vz 
V 

W 
Ä 

Y 
Z 

spannings-optische coëfficiënt 
Fingertensor 
lengte van lichtweg 
elektrisch veldvektor 
Doppler- frequentie 
opslag modulus 
verliesmodulus 
modulus 
breedte van het stromingskanaal 
niet-lineariteitsfunktie 
relaxatiesterkte 
hoek van inval 
intensiteit 
eerste invariant van de Fingertensor 
tweede invariant van de Fingertensor 
combinatie van de eerste en tweede invariant van de 
Fingertensor 
geheugen funktie 
Powerlaw-constante 
brekingsindex 
brekingsindex loodrecht op de optische as 
brekingsindex evenwijdig aan de optische as 
normaalspanningsverschil 
druk 
debiet 
1 1-komponent van de deformatietensor S 
22-komponent van de deformatietensor S 
12-komponent van de deformatietensor S 
hoek vam breking 
temperatuur 
tijd 
tijd 
snelheid 
snelheidskomponent in de z-richting 
diepte van het stromingskanaal 
variabele 
variabele 
variabele 
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CY 

P 
Y 
Y 
6 
An 
AV 
r 
u 
E 

E 

e 
A 
o 
7 

X 
o 

scalair 
hoek 
afschuiving 
afschuifsnelheid 
faseverschil 
dubbelbreking 
Doppler-ver schuiving 
viscositeit 
frequentie 
rek 
reksnelheid 
hoek 
golflengte 
afschuifspanning 
relaxatietijd 
extinctiehoek 
oscillatie frequentie 
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