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SAMENVA'ITING 

In dit verslag wordt een studie naar het opbreken van visco-elastische draden onder 
invloed van grensvlakspanning beschreven. Met name de invloed van uni-axiale 
voordeformatie op het opbreekgedrag is bestudeerd. De draden worden verondersteld axi- 
symmetrisch te zijn. Een constitutief model dat het gedrag van het vrije grensvlak tussen 
de draad en het omhullende matrixmateriaal beschrijft, is binnen een bestaand eindige 
elementen software-pakket gemodelleerd. De zogeheten ALE beschrijvingswijze wordt 
gehanteerd. 

De oplossingsmethode is beproefd met een visceuze draad in een stilstaande matrix. De 
berekende initieel dominante golflengte en groeisnelheid komen overeen met 
experimentele en theoretische waarden (Tomotika 1935). Tot grote amplitudes (0.4 x de 
beginstraal) blijkt de amplitude exponentieel te groeien. Hierdoor zijn de opbreektijden 
van visceuze draden met dezelfde beginverstoring bij benadering omgekeerd evenredig met 
de logaritme uit de initiële groeisnelheid. 

Vervolgens is de invloed van de initiële spanningstoestand op de opbreektijden van visco- 
elastische draden bepaald. Hiertoe wordt het materiaalgedrag beschreven met het Phan- 
Thien Tanner constitutieve model. Door de aanwezigheid van een elastische component, 
die kan ontstaan tijdens een voorgaande deformatie, wordt de initiële opbreeksnelheid 
versterkt. Bij grote amplitudes en bijbehorende hoge vervormingssnelheden wordt het 
opbreekproces geremd door het ontstaan van hoge trekspanningen in de filamenten tussen 
zich vormende druppels. 
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1 INLEIDING 

In de procesindustrie worden vaak vloeistoffen gemengd, die op moleculair niveau niet in 
elkaar oplossen. Mengen in dergelijke vloeistof-vloeistof systemen leidt tot een ruimtelijke 
verdeling van de verschillende fasen, de zogeheten morfologie [6]. De eigenschappen van 
het mengsel worden, behalve door de fracties en eigenschappen van de grondstoffen, sterk 
door de morfologie beïnvloed 653. Het is daarom van belang de totstandkoming hiervan te 
bestuderen. ,Us dementzire st2p van het mengproces wordt het deformeren van een enkele 
vloeistofdruppel in het stromingsveld van de omringende niet-mengbare vloeistof 
beschouwd. 

De deformatie van een vloeistofdruppel in stroming wordt bepaald door twee 
concurrerende spanningen. De grensvlakspanning streeft naar een minimaal oppervlak van 
de druppel (bolvorm). In stroming ondervindt een druppel ook visceuze spanningen, die bij 
afwezigheid van grensvlakspanning de druppel volledig mee zullen slepen (affiene 
deformatie). De grensvlakspanning speelt pas een rol wanneer de lokale afmetingen relatief 
klein zijn. Een grote druppel, die aan een stroming wordt onderworpen, zal daarom eerst 
affien uitgerekt worden, totdat bij lokaal kleine kromtestraal de grensvlakspanning verdere 
deformatie tegen zal gaan en de gevormde draad via insnoeringen laat opbreken tot kleine 
druppels (zie fig. 1). 

Fig. 1 Opbrekende vloeistof cilinder. (qd = 0.76 Pa.s, q, = 0.94 Pas, Do = 0.35 mm, y = 4.1 mNm, 
t=0,1,2,3,4 s.) 
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In deze afstudeeropdracht is het opbreekgedrag van visceuze en visco-elastische draden in 
een stilstaande visceuze matrix bestudeerd. Visco-elasticiteit is een gedrag dat 
hoogmoleculaire stoffen zoals polymeren vertonen en wordt gekenmerkt door 
tijdsafhankelijk stromingsgedrag. De nadruk ligt daarom op de, tijdens het insnoeren van 
draden, karakteristieke tijdschalen van het materiaal en de stroming. 

Het onderzoek is met behulp van numerieke simulaties uitgevoerd. Hiertoe is een model 
vccr het gedrag  va^ het, gemv!a% bimen een bestaand eindige elementen methode 
softwarepakket ingevoerd. Soortgelijke berekeningen zijn bekend uit de literatuur. Stone & 

Leal [9] passen de zogeheten 'Boundary Integral Method' toe op het opbreken van 
visceuze draden. Deze methode is bijzonder geschikt voor stromingen om lichamen in een 
oneindige omgeving, maar verliest zijn specifieke voordelen bij toepassing op visco- 
elastische vloeistoffen. Keunings [3] gebruikt een visco-elastisch vloeistofmodel (Oldroyd- 
B) binnen de eindige elementen methode eo simuleert daarmee het opbreekgedrag van een 
vloeistofstraal in een gasvormige omgeving, waarbij stroming in de omringende matrix 
verwaarloosd wordt. Het huidige onderzoek onderscheidt zich van voorgaande 
onderzoeken door het beschouwen van stroming in de matrix en verdiscontering van de 
invloed van een voorspanning in de visco-elastische draad. 
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2 HET INSNOEREN VAN EEN VLOEISTOFCILINDER 

Een vloeibare cilinder is instabiel onder invloed van een grensvlakspanning en zal via 
groeiende verstoringen opbreken tot bolvormige druppels. De drijvende kracht achter deze 
vormverandering, die leidt tot de afname van de oppervlakte/volume verhouding, is het 
drukverschil dat als gevolg van de grensvlakspanning tussen de druppel en de omgeving 
bestaat (bijlage i). Tijdens groei van de Verstoring komt bij dit proces energie vrij 
waarmee verdere vormverandering wordt gevoed. 

In 1879 berekende Lord Rayleigh [7] de groeisnelheid en de bijbehorende golflengte van 
de initieel dominante verstoring op een visceuze draad (waterstraal in lucht). Zijn theorie 
werd in 1935 door Tomotika [lo] uitgebreid voor draden in een visceuze omgeving. 
Figuur 2 toont een sinusvormige ’Rayleigh verstoring’ op een draad. 

Fig. 2 Sinusvodge Rayleigh verstoring op een vloeibare cilinder. 

Voor de radius geldt: 

2x2 
a R(z) = R + asin(-) 

Met: 

De amplitude van de verstoring groeit exponentieel in de tijd 

a = “,,egt (3) 

waarin de groeisnelheid q een functie is van de grensvlakspanning y, de dimensieloze 
groeisnelheid Q en viscositeit van de matrix qc: 
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In figuur 3 is voor visceuze media de dimensieloze groeisnelheid van de dominante 
golflengte (met dominant golfgetal X, = 2nR&J uitgezet tegen de viscositeitsverhouding 
tussen de gedispergeerde en de continue fase (p=qJqJ. 

l i  1 

P 1-1 

Fig. 3 Dimensieloze groeisnelheid en golïgeîal van de dominante verstoring als functie van de 
viscositeitsverhouding p. 

Voor niet-visceuze draden zijn de dominante groeisnelheid en golflengte niet bekend. 
Daarom is in deze studie eerst via variatie van de golflengte de initieel dominante 
verstoring bepaald, waarna bij deze golflengte de groei van een halve golf is bestudeerd. 

De initiële amplitude a0 wordt door Kuhn [4] toegeschreven aan temperatuurfluctuaties 
veroorzaakt door de Brownse beweging en heeft dan een karakteristieke grootte van lO-’m. 
Omdat deze waarde geen grote invloed heeft op het verdere verloop, is in deze studie 
uitgegaan van verstoringen van 10” maal de beginstraal R,. Voor de maximale amplitude 
van een sinusvormige verstoring volgt uit de vergelijkingen 1 en 2: 

= 5/2/3Ro - 0.82R0 (5) 
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3 MODELLERING 

Het meerfasen systeem is gemodelleerd met behulp van de continuümsmechanica [ll]. De 
deformatie van een lichaam wordt hierbij beschreven met behoudswetten (evenwichts- 
vergelijkingen), constitutieve vergelijkingen (beschrijving van het gedrag van materialen 
onder invloed van uitwendige wisselwerkingen) en bijbehorende randvoorwaarden. 

Bij he!: isother opbreken van een incompressibele draad, met voor polymeren of veel 
gebruikte modelvloeistoffen karakteristieke viscositeiten tussen 10' en lo3 Pa.s, zijn 
gravitatie- en traagheidskrachten te verwaarlozen. De lokale behoudswetten van massa en 
impuls zijn dan te vereenvoudigen tot de volgende vergelijkingen: 

+ +  
V'U = o 

3.0 = 0' 

Het gedrag van visceuze (Newtonse) vloeistoffen kan worden beschreven met het volgende 
constitutieve model: 

met p = -1/3 tr(o), de hydrostatische druk 

Du = 1/2 ( + Ei) , de deformatiesnelheidstensor 

Gesmolten polymeren hebben door hun hoge molgewicht specifieke eigenschappen, die 
zich uiten in tijdsafhankelij k en niet-lineair gedrag. Deze eigenschappen kunnen 
bijvoorbeeld met het multimode Phan-Thien Tanner model worden benaderd 

U = -PI + Ts + ETn 
n 

met Ts = 2qsD, de visceuze (solvent) bijdrage 

T,, de tijdsafhankelijke spanningsbijdrage van de n"-mode, op te lossen uit 

En'n 

q n  

V 

enTn + (l+-tr(TD))Tn = 2qnD 

(9) 
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0 

waarin T de objectieve Truesdell tijdsafgeleide, 

De respons van het model ~p een stap in rek- en afschuifsnelheid is in figuur 4a weer- 
gegeven. Hierin is de invloed van de relaxatietijd 8, een karakteristieke tijd voor 
spanningsverandering, duidelijk te zien. De stationaire viscositeitswaarden staan in figuur 
4b. Door de niet-lineaire parameter E resuiteren noge cie€ormatiesnelheden in een lagere 
afschuifviscositeit (shear-thinning gedrag) en wordt de rekviscositeit begrensd. 

102 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I 1 1 1 1 1 1 1 1  I 1 1 1 1 1 1 1 1  1 E ' ' q  102 E I 1 1 1 1 1 1 1 1  I I 1 1 1 1 1 1 1  I 1 I ' +q 
- - - - - - - - - - - ____-__- -  - .- -------- 101 

b lQo E 

- - - - - - - - 
- - - - 

2 ______-- ---- n 
- : - - 

- 
- cd 
- o 

- - 
4d - 

- - 
- 

- - - 10-1 L - 

10-2 10-1 100 101 102 ~ 10-2 10-1 100 101 102 

- - - - - - - - - - - - - - 
10-2 

time [SI gammadot, epsilondot [Us] 

~ 

Fig. 4a Opbouw van afschuif-(q) en rekviscositeit 
(qJ na een stap in deformatiesnelheid (q=1 Pa.s, 
e=i S., S=O.I, i, IO s-l) 

Fig. 4b Stationaire viscositeit in rek en afschuiving. 

In de figuren 5a en 5b is het bijbehorende verloop van de eerste normaalspannings- 
coëfficient $i in afschuifstroming gegeven. 

time [SI gammadot [Us] 
Fii. 5a Verloop q1 na een stap in afschuifsnelheid. Fig. 5b Stationaire waarde van Qi in 

afschuifstroming. 
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De grensvlakspanning y voor een combinatie van twee niet-mengbare vloeistoffen 
veroorzaakt een sprong in de normaalspanning over het grensvlak, ter grootte van: 

4 4 

I L 

De lokale hoofdkromtestraal van het grensvlak van een axisymmetrische draad (in 
van de symmetrie-as beschreven met hoogtefunctie h(z)) is als volgt gedefinieerd: 

Voor de andere hoofdkromtestraal hier loodrecht op geldt (zie figuur 6): 

R2 = h(z)/l+h’2(z) 

Fig. 6 De lokale hoofdkromtestralen, in en loodrecht 
ap het vlak van tekening (RI respectievelijk %). 
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4 NUMERIEKE METHODE 

De onbekende grootheden T (deviatorische spanning), ii (snelheid) en p (druk) in het 
gekoppelde stelsel modelvergelijkingen hebben een continu verloop in de tijd (domein S) 

en ruimte (domein S2 met rand r). Door discretisatie wordt een benadering bepaald. 

Bij het bepalen van de benadering is gebruik gemaakt van de ’Operator Splitting’ methode 
[i]. Het beschouwde tijddomein wordt daarbij opgedeeld in N, intervallen, waarbinnen de 
materiële afgeleide T gescheiden van de andere termen uit het constitutieve model wordt 
benaderd met: 

At u 

waar de positie op het tijdstip t, is van het materiële punt dat op tijdstip tn+i met het 
punt f samenvalt. Deze waarde wordt uit het spannings- en snelheidsverloop op tn bepaald 
met de advectie-vergelijking, die de spannings-afgeleide in een knooppunt dat ten opzichte 
van een materieel punt verschuift beschrijft: 

6T - = T + (u’ -iig)*%T = O 
a t  

met ü en iig de materie- en knooppuntsnelheid. 
De oplossing van deze vergelijking gedurende de beschouwde tijdstap is bepaald met de 
’Time Discontinuous Galerkin Least Squares’ methode [i]. 

Per tijdstip is de Eindige Elementen Methode volgens Galerkin toegepast op de gewogen 
residuen formulering van het stelsel [SI. Deze zwakke formulering heeft de volgende 

Gegeven de functiewaarden op tn7 de essentiële en natuurlijke randvoorwaarden ( ii=iio op 
ru en aS=f op rp, met r=r,vrp en r,nrp=O ); bepaal de oplossing (T, û, p) E SxUxQ 
op het tijdstip tn+l, zodat voor alle weegfuncties (s, 3, (u E SxVxQ geldt: 

vorm: 

(s,Tn-L*T-T*LT+(-+-tr(”I))T--D,J 1 E  2rl = O 
“ 6 . q  6 

Waarbij de notaties (.,.) en [.,.I staan voor integratie van het inprodukt van beide termen in 
het domein S2 respectievelijk over de rand rp. De verzamelingen van (weeg-)functies voor 
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snelheid, spanning en druk zijn gedefinieerd als: 

s = {s I s E [L2(Q)I2"2} 

De basis- eIi weeg&acties w22mee de DeEadeaing w i d ?  bepaald, kunnen worden 
beschreven ten opzichte van verschillende referentie-systemen. Bij de Euler 
beschrijvingswijze, die wordt toegepast bij stromingsproblemen met bijbehorende grote 
verplaatsingen, zijn de elementen gekoppeld aan een vast ruimtelijk gebied (üg=O). De 
Lagrange beschrijvingswijze wordt voornamelijk toegepast bij vaste stof mechanica. De 
elementen zijn hier gekoppeld aan een vervormend materieel gebied (üg=G). Bij het 
beschrijven van de opbrekende draad wordt gebruik gemaakt van de arbitraire Lagaange 
Euler ( L E )  methode. Hierbij kan het grid onafhankelijk van het materiaal deformeren 
(üg#O). Het vrije grensvlak van een draad of druppel is zo te volgen, terwijl het grid een 
gewenste vervorming kan ondergaan. 

De oplossing van het stelsel niet-lineaire vergelijkingen per tijdstip wordt bepaald met de 
Newton-Raphson iteratie [l]. Voor de interpolatie van de onbekenden (T,ü,p) is een 
PdlQIQdo-element gebruikt [l]. De spanning en snelheid worden in dit vierhoekige 
element met een lineair respectievelijk bi-lineair verloop benaderd, de druk met een 
constante waarde. Door het discontinue verloop van de druk en spanning over de 
elementgrenzen, kunnen deze onbekenden op elementniveau worden geëlimineerd, zodat 
het aantal globale vrijheidsgraden sterk wordt gereduceerd. 

De term f in de zwakke impulsbalans bevat de bijdrage van de grensvlakspanning, die 
wordt benaderd met behulp van een randelement. De grootte en richting van de resultante 
van de grensvlakspanning wordt bepaald door de lokale kromtestralen. Uit vergelijking 13 
blijkt dat voor een conforme beschrijving van het grensvlak een tweemaal differentieerbare 
basisfunctie nodig is. Omdat de andere onbekenden met een nulde of eerste orde verloop 
worden benaderd, is zo een nauwkeurig functieverloop doelloos. Er is daarom gekozen 
voor een niet-conform verloop. Hierbij is een benadering voor de kromtestraal in het vlak 
van de draadas bepaald door een cirkel door het betreffende en zijn aanliggende 
knooppunten te fitten. De vergelijkingen 13 en 14 worden dan vereenvoudigd tot: 



Rl = R, 

waarbij 9 en n, de mmpontenten van de buitennormaal n in het betreffende knooppunt 
zijn (figuur 7). De grensvlakspanning wordt continu lineair geïnterpoleerd over de 
grensvlakelementen. 

Uitgaande van de op een tijdstip berekende oplossing wordt een stap in de tijd gemaakt. 
Om excessieve deformaties te voorkomen wordt de grid volgens een ALE-algoritme 
vervormd (zie figuur 8). De knooppunten worden in r-richting expliciet volgens het 
berekende snelheidsveld verplaatst (Lagrange), terwijl verplaatsing in z-richting volledig 
onderdrukt wordt (Euler). De grootte van de tijdstap wordt genormeerd op een maximale 
verplaatsing. Door de nieuwe vorm is de bijdrage van de grensvlakspanning bekend. De 
berekening van de onbekenden op het nieuwe tijdstip kan worden samengevat in het 
volgende schema: 

1 Bepaal T(i3,tJ met behulp van TD/GLS, gegeven de materiële snelheid en het 
spanningsverloop uit de vorige iteratie en de gridsnelheid uit de laatste tijdstap 

( Üg(t) = Üg(tJ, w E ]tn,tn+l[ ). 

2 Bereken verbeterde schatting voor de oplossing via Newton-Raphson iteratie. 

3 Herhaal 1 en 2 tot convergentie. 

r 

-Z 
Fig. 8 Gebruikte mesh updating 
algoritme. 
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5 RESULTATEN 

5.1 Inleiding. 

De experimenteel gemeten initieel dominante golflengte en groeisnelheid van een 
verstoring op een visceuze draad blijken goed door Tomotika’s theorie te worden 
beschreven [2]. Deze ?heone is daarom een goede referentie waaraan de eindige elementen 
benadering kan worden getoetst. 

Bij de modelberekening wordt de groeisnelheid bepaald van een opgelegde sinusvormige 
verstoring met een kleine relatieve amplitude (a&, cc 1, bijvoorbeeld 0.001). Door deze 
perturbatie komen verschillen in de lokale kromtestralen voor, die resulteren in 
dnukgradienten in de draad (vergelijkingen 13 en 14). Door deze drukverschillen ontstaat 
er een stroming die, afhankelijk van de opgelegde golflengte, de verstoring laat groeien of 
uitdempen. Bij sinusvormige verstoringen met een grote golflengte zijn de hoofdkromte- 
stralen in het vlak evenwijdig aan de draadas (RI) groter dan die in het vlak loodrecht 
hierop (R2). Aangezien grote kromtestralen een kleine bijdrage aan de druksprong leveren 
(vergelijking 12), kunnen deze hier worden verwaarloosd. Er ontstaat een stroming van de 
knoop, met kleinste kromtestraal R ,  naar de buik, waardoor de verstoring groeit. Een 
verstoring met een kleine golflengte zal daarentegen dempen. In dit geval overheerst de 
kromtestraal RI, die in knoop en buik ongeveer dezelfde grootte heeft. De kromtestralen 
RI en R2 leveren in de knoop een bijdrage in tegengestelde richting (zadelpunt), waardoor 
de netto druksprong kleiner is dan in de buik. 

In figuur 9 is een voorbeeld van het gebruikte grid te zien. De gestippelde lijn geeft het 
grensvlak tussen de draad (gearceerd, met misymmetrie-as A) en de matrix aan. De 
geometrie is symmetrisch ten opzichte van de lijnen B en D. Lijn C geeft de straal waarop 
de oplossing wordt verondersteld overeen te komen met de spanningstoestand op een 
oneindige afstand van de misymmetrie-as (snelheid en spanning nul). 

5.2 Visceuze draden. 

Allereerst is voor enkele viscositeitsverhoudingen de groeisnelheid van een initiële 
verstoring met de volgens Tomotika dominante golflengte berekend. De berekende en 
theoretische groeisnelheid komen goed overeen (figuur 10). Bij deze berekeningen zijn per 
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C 

0.1 I I I 

0.08 - Tomotika ~ 

- 
n 

Randvoorwaarden: 

* 0.06 2 
0.04 

0.02 

0 -  

rand A en rand C 

- - 

- - 

- 

I I I 

- 0  - u  ,-- u, = o ,- - 8% au' 
ar ar 

rand B en rand D: 

-- 
A 

Fig. 9 Het bij de berekeningen gebruikte grid. 

viscositeitsverhouding verschillende grids gebruikt. Er moet worden gestreefd naar een 
minimum aantal elementen om de rekentijd beperkt te houden. Daarnaast moet het grid bij 
grote snelheidsgradiënten, die vooral door viscositeitsverschillen ontstaan, voldoende fijn 
zijn om een goede benadering te kunnen vormen (bijlage 2). 

9 
E 
O 

10-3 
10-2  10-1 100 101 102 

P 
Fig. 10 Berekende en theoretische dimensieloze 
groeisnelheid % bij viscosikitverhoudi% p. 
& volgens Tomotika). 
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waaruit blijkt dat bij deze golflengtes de grensvlakgrootte bij amplitudegroei toeneemt 
(bijlage 1). 

Enkele berekende snelheidsvelden zijn in figuur 12 weergegeven. De gemiddelde snelheid 
neemt af bij toenemende r-coordinaat als gevolg van de axisymmetrie. Het verloop van de 
snelheid op de symmetrie-as is bij alle viscositeitsverhoudingen hetzelfde. De verhouding 
van de afschuifsnelheden aan beide zijden van het grensdak Is omgekeerd evenredig met 
de v i s ~ c $ i t e i t s i . e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g ,  uungczicn be alchuifspaaningng csntinu is over het grensvlak. 

Fig. 12 Stromingsveld bij aanvang van het opbreekproces (p = 10-1-0.1, cl0 = 0.001 I?,, hh, volgens 
Tomotika). De vloeistof stroomt in de draad van de knoop (links) naar de buik. 

Behalve de initiële snelheid, met bekende theoretische waarde, is ook de groei van een 
verstoring in de tijd berekend. Hierbij is verondersteld dat de golflengte van de 
snelstgroeiende verstoring gedurende het hele proces gelijk is aan de initieel dominante. 
De veronderstelling lijkt voor p=l bevestigd door een berekening aan een cilinder met een 
lengte van meerdere malen de dominante golflengte en 'ruis' als beginverstoring. Ondanks 
de kleinere invloed van de opgelegde symmetrievoorwaarden OP de randen B en D 
ontstaan er verstoringem met bij benadering de dominante golflengte (bijlage 3). 
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In figuur 13 is de vorm van het grensvlak als functie van de tijd gegeven. Tot grote 
amplitudes (a (.I 0.4 Ro> groeit de verstoring exponentieel met de door Tomotika voor 
initiële verstoringen bepaalde groeisnelheid (figuur 14). Bij amplitudes groter dan 0.6 Q 

wordt de sinusvorm duidelijk verlaten. De amplitude tussen de eindpunten is dan geen 
zinnige maat meer voor de beschrijving van de geometrie van de draad. 
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Fig. 13 Vervorming van het grensvlak tijdens het 
opbreekproces. 

In figuur 15 is het berekende snelheidsveld bij een grote vervorming weergeven. In de 
figuur is duidelijk de rekdeformatie in de filamenten tussen de zich vormende druppels te 
herkennen. Voor het bereiken van grote amplitudes dient, om oscillaties in de oplossing te 
voorkomen, met sterk afnemende tijdintemallen gerekend te worden (tot 0.001 sec op 
t=12sec). De elementen zijn van dezelfde grootte als de afmetingen van de filamenten en 
daarom kan de insnoering niet meer nauwkeurig beschreven worden. Voor de bepaling van 
de opbreektijd is dit waarschijnlijk geen groot bezwaar, omdat de snelheden op dit tijdstip 
ordes groter zijn dan bij het begin van de verstoring. 

Fi. i4 Veriosp vsz 52 lijdcm ampMw!egroei. 

I I 

Fig. 15 Stomingsveld bij grote verstoring. 
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53 Visco-elastische draden. 

Visco-elastische stromingseigenschappen uiten zich bij grote vervormingen (9, Et >>1) 
indien de karakteristieke stromingstijd klein is ten opzichte van de relaxatietijd (@, a 
>>1). Deze verhouding tussen de karakteristieke tijdschalen wordt uitgedrukt in het 
Deborahgetal: 

-9. De = - 
t , 

waarin 8 de relaxatietijd van de vloeistof en t, de tijdschaal waarin een representatief 
deeltje een voor de stroming karakteristieke deformatie heeft ondergaan. Bij door 
grensvlakspanning gedreven processen wordt voor deze grootheid gekozen [5]: 

qcw t, = - 
Y 

Deze definitie is niet geschikt om op lokale schaal de invloed van visco-elastische effecten 
te bepalen, aangezien er bij het opbreken van vloeibare draden, vooral in de vernauwing, 
grote snelheidsgradiënten in plaats en tijd optreden. Door de introductie van een lokale 
tijdschaal voor de stroming kan een betere benadering gevonden worden voor het lokale 
Deborah getal. Bij toepassing van deze lokale tijdschaal dient ook de andere voorwaarde 
voor visco-elastisch gedrag, te weten het optreden van grote vervormingen, betrokken te 
worden. 

Een mogelijke lokale tijdschaal ter plaatse van de vernauwing in de draad kan als volgt 
worden bepaald. Een karakteristieke lengteschaal x-a en een karakteristieke snelheid 
hEa, zodat: 

* R(R-a) t, = 
hà 

Aanvankelijk groeit de verstoring traag en vertoont het materiaal viscues gedrag. De ratio 
van rek- en afschuifkiscositeit, de Trouton-verhouding, blijft tijdens de opbouw van de 
spanningen bij aanvang van de groei gelijk aan de waarde bij lineair gedrag, drie (fig. 4a). 
De amplitudegroei verloopt exponentieel, waardoor het materiaal lokaal visco-elastische 
eigenschappen kan gaan vertonen. Hierbij daalt de afschuifkiscositeit terwijl de 
rekviscositeit sterk stijgt (fig. 4b). 
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Via variatie van golflengte is de initieel dominante verstoring op een visco-elastische 
draad in een visceuze matrix bepaald. Uit deze berekening volgt eenzelfde verloop als 
voor een viscem som met viscositeitsverhouding qs/qc (solvent en matrix). Dit verloop is 
begrijpelijk aangezien er nog geen opbouw van spanning heeft plaatsgevonden. 

In figuur 16 is de dimensieloze groeisnelheid SE bij ampiitudegroei gegeven. Bij kleime 
verstoringen (e 66 t$ neemt deze af naar de visceuze waarde bij p= (q, 9 Xqd/ qc. Het 
tijdslntemd waarin deze afname plaatsvindt is bij benadering gelijk aan de relaxatietijd. 
Uit de figuur blijkt dat de groei van de verstoring vervolgens tot een amplitude van a& 
PI 0.7 hetzelfde verloopt als bij een visceuze draad. Hierna neemt de waargenomen 
groeisnelheid sterk af. 

I I I I I I I 

O o. 1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 

alfa/RO 

Fig. 16 Verloop SZ, voor visco-elastische (qn=qs= 1 Pas, û= 1 s, E= O) en visceuze draad [--I (qd=qc= 1). 

Het verloop van de reksnelheid dvz/dz in het gridpunt op de symmetrie-as in de knoop is 
gegeven in figuur 17. In dit punt treedt geen starre rotatie of translatie op, zodat de 
deformatie van de materie bekend is. Het oppervlak onder de kromme is een maat voor de 
totale rek. Uit de figuur blijkt dat de invloed van het visco-elastische gedrag beperkt is 
(kW.4  en kt-1). 
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Fig. 17 Reksnelheidsverloop in de vernauwing van de draad. 

De spanning die door de stroming ontstaat kan bij grote deformaties met het gebruikte grid 
niet voldoende nauwkeurig worden beschreven. In bijlage 4 is het momentane verloop van 
de spannings-componenten weergegeven. Uit deze figuren blijkt dat vooral de axiale 
spanning in de vernauwing grote gradienten op elementenschaal vertoont. 

Bij de voorgaande berekeningen is uitgegaan van een spanningsloze begintoestand. Het 
opbreekproces van visco-elastische draden zal in de praktijk starten voordat de deformatie- 
spanningen, die ontstaan tijdens de vorming van de draad, zijn gerelaxeerd. Van belang is 
dan de verhouding tussen het spanningsniveau dat door de voorgaande deformatie is 
opgebouwd en de effectieve grensvlakspanning (YB). 

De invloed van een voorspanning is onderzocht door het opleggen van de spannings- 
toestand, die in stationaire uniaxiale rekstroming van het beschouwde materiaal voorkomt. 
Deze spanning is alleen aanwezig in de draad, aangezien de matrix visceus is. Bij het 
bepalen van de invloed van perturbaties op de initiële groeisnelheid zijn twee gevallen 
onderscheiden. Op een draad met een uniforme spanningsverdeling is een grensvlak- 
verstoring aangebracht en op een draad met onvervormd grensvlak een verstoring in de 
spanningstoestand. 

In figuur 18 is voor vier initiële spanningsniveaus de invloed van een grensvlakverstoring 
(A=&) op de groeisnelheid weergegeven. Deze spanningen ontstaan in het bij 
experimenten gebruikte snelheikbereik (e= O, 0.01, 0.03 en 0.1 s-l). In dit bereik is het 
gedrag van het modelmateriaal lineair (zie figuur 4b), zodat de opgelegde spanningen 
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evenredig met de snelheden zijn. De trekspanning veroorzaakt een kleine toename van de 
groeisnelheid en heeft geen invloed op de dominante golflengte. 

De initiële amplitudegroei a wordt bij grensvlakverstoringen bepaald door spannings- 
verschillen die ontstaan door lokaal verschillende kromtestralen (afhankelijk van a). De 
initiële amplitudegroei verloopt exponentieel, zodat de snelheid q (= a/a) onafhankelijk is 
van de kginamplitude - (formule 3). Een verstoring van de spanning leidt sok tot de groei 
v 2 ~  em verstering ~p het g e m l a k  De initiële amplitudegoei is nu echter onafhankelijk 
van de momentane amplitude. De definitie voor de groeisnelheid q is in dit geval niet 
bruikbaar (a= O en a# O geeft q= m). Hieruit kan worden geconcludeerd dat een relatieve 
verstoring in de spanning öTD’ voor kleine grensvlakverstoringen een overheersende 
bijdrage aan de amplitudegroei heeft. 

De amplitudegroei bij een relatieve spannhgsvariatie verloopt omgekeerd evenredig met 
de golflengte (figuur 19, waar T(E=O.Ol s-’) en GT/T=O.OlT) en dus evenredig met de 
gradient dT/dz. Een verhoging van het spanningsniveau en een grotere relatieve verstoring 
veroorzaken nu een grotere initiële groeisnelheid. 

~ 
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Fig. 18 Verband tussen de reksnelheid tijdens 
voordeformatie en de groeisnelheid. 

Fig. 19 De amplitudegroei als gevolg van een 
verstoring in de spanning met golflengte h , 
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6 CONCLUSIES 

Aan een bestaand EEM-pakket is het constitutieve model van het grensvlak tussen twee 
onoplosbare vloeistoffen toegevoegd in de vorm van een lineair element. Resultaten van 
een referentieberekening met Newtonse vloeistoffen komen overeen met theoretisch 
vûo~pekk waarde2 op bwis analytische berekeningen. Zowel de golflengte als de 
groeisnelheid van een dominante sinusvormige verstoring op een visceuze draad in matrix 
worden goed benaderd. 

Berekening van de groei van de verstoring op een visceuze draad leert dat de theoretische 
groeisnelheid, zoals door Tomotika via een lineaire perturbatie theorie berekend, tot 
verstoringen van amo = 0.4 het opbreekproces nauwkeurig beschrijft. Bij grote 
vervormingen blijkt de amplitude a geen geschikte grootheid meer te zijn voor het 
beschrijven van de geometrie, omdat de verstoring zijn oorspronkelijk sinusoïdale vorm 
verliest. Bij kleine afmetingen van het filament tussen de zich vormende druppels zijn de 
snelheidsgradiënten op elementniveau groot, waardoor de nauwkeurigheid van de 
benadering afneemt. 

Het opbreekgedrag van een visco-elastische draad is afhankelijk van de karakteristieke 
stromings- en relaxatietijd. De exponentiële groeisnelheid S2 van een visco-elastische draad 
zal zich bij aanvang van de stroming door de opbouw van spanningen aanpassen, van het 
niveau dat bij het opbreken van een visceuze draad met viscositeitsverhouding p= qs/qc 

voorkomt, naar de snelheid bij p= (11, + Zqn)/qc. De waargenomen sterke afname van de 
snelheid vlak voor breuk lijkt met de experimenteel waargenomen daling overeen te 
komen, maar is door de daar optredende grote gradiënten niet meer betrouwbaar. 
Toepassing van een fijnere grid en/of hogere orde elementen, evenals iteraties in de tijd, 
zullen de benadering verbeteren, echter ten koste van langere rekentijden. 

In deze studie is gerekend met modelparameters. De invloed van voor polymere materialen 
karakteristieke grootheden dient nog systematisch te worden onderzocht. Het verdient 
hierbij de aanbeveling de berekeningen uit te voeren in een andere programmeertaal dan 
MATLAB om de rekentijden te verkorten. 

De aanwezigheid van een voorspanning in de draad 
groeisnelheid. Bij het beschouwde systeem hebben 

heeft een groot effect op de 
vooral verstoringen in het 
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spanningsniveau een grote invloed op de initiële groeisnelheid. De aanwezigheid van 
voorspanning zal ook het verloop in de tijd beïnvloeden. Hiernaar moet verder onderzoek 
worden verricht. 

Een probleem bij het toepassen van deze berekeningsmethode op dergelijke 
perturbatieproblemen is het beperkte aantal golflengtes dat kan worden beschreven. De 
lengte van het beschouwde domein en de afmetingen van de elementen begreiszen het 
spectrum. &vendieo wordt een geheel vrije beweging door de symmetrie- 
randvoorwaarden belemmerd. De keuze van het te beschouwen domein zal daarom 
theoretisch onderbouwd moeten worden. 

Het programma biedt goede mogelijkheden voor het beschrijven van druppeldeformaties. 
Hierbij zijn de afmetingen begrensd en komen de randvoorwaarden overeen met feitelijke 
symmetrieh. 
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Symbolenlijst 

diameter 
deformatiesnelheidstensor 
hoogtefunctie grensvlak 
resultante grensvlakspanning 
normaalvector 
z-component normadvedor 
positie materie op vorige tijdstap 
hydrostatische druk 
weegfunctie druk 
exponentiële groeisnelheid 
kromtestraal in vlak symmetrie-as 
kromtestraal b RI 
weegfunctie spanning 
tijd 
snelheid 
weegfunctie snelheid 

amplitude verstoring 
rand ruimtelijk domein 
grensvlakspanning 
afschuifsnel heid 
niet lineaire PTT-parameter 
reksnelheid 
viscositeit continue fase, matrix 
viscositeit gedispergeerde fase 
viscositeit solvent 
relaxatietijd 
golflengte 
spanningstensor 
deviatorische spanningstensor 
golfgetal (2nR&) 
dimensieloze groeisnelheid 
ruimtelijk domein 

vector a 
matrix 
getransponeerde van A 
spoor van A 
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Bijlage 1 Analytische berekening van oppervlak en druk. 

In deze bijlage wordt de verandering van de grootte van het grensvlak en de inwendige 
druk, als gevolg van het opbreken van een vloeistofcilinder tot druppels onder invloed van 
grensvlabpanniing, geïllustreerd. Hiertoe wordt eerst de vorm tijdens begin- en 
eindtcestand (draad er? bo!!en) vergeleken. 

Een eenvoudige berekening leert dat de straal van een bol (r), die ontstaat uit een cilinder 
met lengte h en straal R, gelijk is aan: 

De grensvlakgrootte (A) verandert door deze vormverandering met: 

3- 

AA(R,h) = 2n;Rh - 4nr2 zodatvolgt AA 9R 
2h 

De drukverandering kan met behulp van de vergelijkingen 12, 13 en 14 worden berekend. 
Voor de hoofdkromtestralen van een draad en een bol geldt: 
R, = R, R, = 00 
R, = r, R, = r 
waarmee: 

3 1  

Voor golflengtes groter dan 4 . 5 ~  respectievelijk 32/3x R wordt het grensvlak en de 
inwendige druk verkleind. Bij beide afnames komt energie vrij waarmee de vorm- 
verandering gevoed kan worden. 

Naast deze berekening, waarbij de begin en eindtoestand worden vergeleken, kan ook 
momentane oppervlakteverandering tijdens amplitudegroei worden beschouwd, De grootte 
van het grensvlak van een draad met een sinusvormige verstoring is in figuur A l  voor 
verschillende golflengtes uitgezet tegen de amplitude a. Uit deze figuur blijkt dat alle 
initiële verstoringen met een golflengte groter dan 2nQ tot grensvlak-verkleining leiden. 
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Fig Al Relatieve oppenlakte van cilinder met sinusvormige verstoring als 
functie van de relatieve amplitude. 

Deze modelberekening toont het gevaar van de eerste methode. Hieruit blijkt namelijk niet 
dat voor de oppervlakteverkleining van sommige verstoringen (4.5R < h e 2nR) eerst een 
'potentiaal barrière' moet worden doorlopen. 
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Bijlage 2 Optimalisatie van het grid. 

Omdat de exacte oplossing van het stromingsveld niet bekend is, is de invloed van de 
elementverdeling en de grootte van het beschouwde domein op de nauwkeurigheid bepaald 
door het vergelij ken van analytische en benaderde oplossingen voor de groeisnelheid S2. 

In figuur 2.1 is de invloed van de straal van lijn B uit figuur 9, waarop de oplossing wordt 
verondersteld overeen te komen met de toestand op een oneindige afstaná van de 
axisymmetrie-as, weergegeven. De benadering van de theoretische groeisnelheid, voor een 
draad met viscositeitsverhouding p=l (52=0.0712), verbetert aanmerkelijk tot R A - 7 .  

In figuur 2.2 is voor RJR,=10 de invloed van elementverfijning gegeven. Hierbij is het 
aantal elementen in de matrix 3x het aantal elementen in de draad (1 tot 5). De 
elementgrootte in de matrix neemt vanaf de draad lineair toe, waarbij het eerste element 
even groot is als de elementen in de draad. Uit de figuur blijkt dat vergroting van het 
aantal elementen in z-richting nog de grootste verbetering van de benadering kan 
odeveren. 

10 
0.02 
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9.07 I I I I 

I I I 

4 6 8 

Rin4RO nr element in z 
Fig 2.1 De invloed van de verhouding 
de benadering berekende S2 

op Fig 2.2 De invloed van de elementgrootte op de 

De fout in de benadering is orthogonaal ten opzichte van de gebruikte benaderingfuncties 
[l]. Daarom moet vooral in gebieden met grote gradiënten in de oplossing het grid 
voldoende fijn zijn. Afhankelijk van de viscositeitsratio kan de verhouding tussen het 
aantal elementen in de matrix en draad worden aangepast, zodat met een minimaal aantal 
elementen het verloop kan worden beschreven. Zo is bij een lage viscositeitsverhouding de 
stroming in de draad het grootst. De afstand van de lijn D en het aantal elementen in de 
matrix hebben een kleinere invloed op de oplossing dan bij hogere verhoudingen en 
kunnen daarom kleiner zijn. 

De grootte van de afname van de nauwkeurigheid van de benadering bij groei van de 
verstoring is niet bekend. 
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Bijlage 3 Groei van verstoringen uit ruis. 

In deze studie is verondersteld dat de golflengte van een dominante verstoring 
overeenkomt met de door Tomotika voorspelde waarde en tijdens de groei van de 
verstoring constant blijft. Om deze veronderstelling te toetsen is nagegaan welke 
verstoring er ontstaat op een lange draad, waarop een willekeurige verstoring (ruis) is 
aangebracht @=I, D = W  m., IF%,, a,,/R==iû -1. u e  i ~ v i ~ i i  vgii de ïaiiD-voûî==aiìïderr is 
bij deze lange draad Hein. 

-4\ n 

In figuur 3.1 is de relatieve verstoring op t=O, 0.5 en 2.5 s. gegeven. Op de draad met een 
lengte van drie maal de dominante golflengte volgens Tomotika ontwikkelt een verstoring 
met 3.5 golflengtes, die ook bij verdere groei blijven bestaan. Het golfgetal wijkt 14% af 
van de voorspelde waarde. 
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Fig 3.1 Momentane verstoring op het grensvíak op t=O, 0.5, 2.5 s. 
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Bijlage 4 Grafische weergave spanningscomponenten, 

4.1 getoond. 

Fig 4.1 !Snelheidwelden op t=6.5 en 8.3 s. 

Voor de weergave van de spanningscomponenten is de MATLAB functie 'mesh' gebruikt. 
De hoogte van het oppervlak geeft de grootte van de functiewaarde aan (hier spannings- 
component in het midden van elk element). De rand linksboven beschrijft deze spanningen 
voor de elementen die aan de axisymmetrie-as grenzen. De waarden zijn op gelijke 
afstanden van elkaar uitgezet, zodat voor de informatie over de werkelijke gradiënten het 
bijbehorende grid moet worden geraadpleegd. 

In figuur 4.2 zijn de verschillende spanningscomponenten afgebeeld. Omdat de figuren 
verschillend zijn geschaald worden de minimale en maximale waarde vermeld. Uit het 
grillige radiale spanningsverloop op t=8.3 s. blijkt dat het grid niet voldoende verfijnd is 
om de oplossing te beschrijven. Opvallend is de grote toename van de axiale spanning in 
de knoop. 

29 



T 

T, op t=óS s. (min=-0.24 max=û.16) 

k r 

T, op ta .3 s. (min= -1.0 max=0.42) 

T, op t=6.5 s. (min=-0.24 max=O.91) T, op t=8.3 s. (min=-0.42 max= 9.3) 

T, op t=6.5 s. (min=-0.05 max=OJl) 

Tw op t=6.5 s. (min=-0.38 max=0.18) 

T, op t=8.3 s. (min=-0.14 max= 2.2) 

Tw op t=8.3 s. (min= -1.0 max=0.51) 
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