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Samenvatting

Samenvatting Dit proefschrift is gewijd aan de studie van De reologie van droge,
natte en deels verzadigde granulaire materialen. Granulaire media, suspensies,
emulsies, polymeren en gels zijn veel voorkomende materialen in onder andere
de chemische en materiaal verwerkingsindustrie. Het bestuderen van hun gedrag,
waaronder hun reologische eigenschappen, is essentieel voor hun grootschalige in-
dustrile verwerking en productie.

Granulaire materialen zijn grote agglomeraties van discrete deeltjes. Een granulair
materiaal wordt droog genoemd als de ruimtes tussen de korrels gevuld is met een
gas, meestal lucht. Bij droge granulaire materialen zijn inelastische botsingen en
wrijving tussen de deeltjes de voornaamste interacties. Deze benvloeden de deelt-
jes als deze dicht bij elkaar komen maar zorgen er niet voor dat ze blijven plakken
als ze elkaar raken. Als de ruimtes tussen de deeltjes volledige gevuld zijn met
een vloeistof dan worden granulaire materialen verzadigd genoemd. Is maar een
deel van de ruimtes gevuld met een vloeistof en de rest met een gas dan heet het
materiaal deels verzadigd. Verassend genoeg zorgt het toevoegen van een kleine
hoeveelheid vloeistof er al voor dat de eigenschappen van het granulaire materi-
aal compleet veranderen. Dit komt doordat er een aantrekkingskracht ontstaat
tussen de deeltjes. Deze aantrekkingskracht wordt in natte granulaire materialen
veroorzaakt door de oppervlakte spanning van de vloeistof. Als er weinig water
in het materiaal zit dan worden de mechanische eigenschappen bepaald door de
vloeistofbruggen tussen de korrels, terwijl bij veel water deze juist bepaald worden
door de stroming van het water door de porin tussen de deeltjes.

Ons doel is om het gedrag van granulaire materialen met verschillende hoeveel-
heden water te bestuderen. We hebben de stroming, stabiliteit, optimale sterkte,
omkeerbaarheid in de tijd en andere reologische eigenschappen van deze systemen
(droog, nat en deels verzadigde granulaire systemen en suspensies) in verschillende
experimenten onderzocht.

In het eerste deel van dit proefschrift hebben we het gedrag van droge en deels
verzadigde granulaire materialen onderzocht. Om hun mechanische eigenschap te
bepalen werd de mechanische eigenschappen van natte en droge granulaire ma-
terialen met korrels van verschillende grote en bij verschillende volume fracties
onderzocht vlak bij het punt waarop de deeltjes net vast komen te zitten (jamming
overgang). Onze monster bestonden uit glazen bolletjes met een diameter van
d = 140, 250 en 500 µm, met en zonder een kleine hoeveelheid vloeistof daaraan
toegevoegd. Een deels verzadigd granulair materiaal heeft een veel hogere yield
stress (afschuifspanning die op het materiaal aangebracht moet worden voordat
het gaat stromen) en zou daardoor een veel hogere viscositeit moeten hebben bij
lage stroomsnelheden. Door gebruik te maken van twee geheel verschillende op-
stellingen (een shear-cell welke het zand quasi-statisch duwt en een “cup-plate”
rotatie reometer welke een oscillerende shear deformatie induceert) hebben wij
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aangetoond dat de dissipatie van energie in droog zand veel hoger is dan in nat
zand. Ook zagen we dat het veel makkelijker is om nat zand door een buis te
duwen in een Poiseuille-achtig profiel dan droog zand. Dit komt omdat de adhesie
tussen de korrels de normaalspanning in het stomende zand verlaagd en daardoor
ook de weerstand om te stromen. Zelfs als de capillaire krachten tussen de deeltjes
de “yield-stress” verhogen, dan nog zorgt het water er voor dat er meer clusters
gevormd worden. Dit verlaagt de effectieve wrijving tussen de korrels. Voor droog
zand vinden we echter geen “yield-stress” en het gedrag wordt alleen bepaald door
de wrijving.

In het volgende hoofdstuk bestudeerden we de stabiliteit van kolommen van nat
zand en de optimale sterkte van deze systemen om een beter inzicht te krijgen
in het effect van toegevoegde vloeistof op de mechanische sterkte van granulaire
materialen. We onderzoeken onder andere wanneer een kolom zand instabiel wordt
onder zijn eigen gewicht. Om dit experimenteel te verifiren werd strand zand met
een gemiddelde radius van 100 µm gemengd met kleine hoeveelheden gede-ionizeerd
water. We vonden dat de maximale hoogte van de zandkolom met een macht van
2/3 toeneemt ten opzichte van de straal van de basis van de kolom. Door de
elastische modulus van het natte zand te meten vonden we een relatie tussen de
optimale sterkte van het zand en de volumefractie vloeistof. In het tweede deel van
het proefschrift onderzochten we het gedrag van natte granulaire materialen. In
onze metingen werden suspensies bestudeerd met verschillende volume fracties en
waarvan de deeltjes geen Brownse beweging vertoonden.

De beweging van de deeltjes wordt irreversibel wanneer de deeltjes worden bloot-
gesteld aan een oscillerende shear, wanneer de deformatie groter wordt dan een
kritische waarde. Door gebruik te maken van een combinatie van MRI exper-
imenten en klassieke reologie, onderzoeken we de karakteristieken van het irre-
versibele gedrag van granulaire suspensies in een oscillerende stroming. We vinden
dat er een irreversibele migratie van deeltjes van lage naar hoge shear gebieden laten
zien. We vinden ook dat boven een zekere kritische deformatie er grote normaal
krachten zichtbaar worden in de suspensies. Het bestaan van een kritieke defor-
matie zoals zichtbaar in de plotselinge verhoging in de normaal krachten (welke
sterk afhangen van de volumefractie) kan verklaard worden door wrijvingsgedrag.
Dit soort contacten tussen de deeltjes resulteren ook in de onomkeerbaarheid van
de beweging van de deeltjes en geven bovendien een kwantitatief criterium voor de
aanvang van irreversibiliteit in overeenstemming met de experimenten.

In het laatste hoofdstuk bestuderen we de reologie van geconcentreerde suspensies
van niet-Brownse deeltjes in een ingesloten geometrie onder een zogenaamde “im-
posed gap”. Suspensies met een hoge dichtheid vertonen gedrag dat bekend staat
als “shear-thickening” waarbij de viscositeit dramatische omhoog schiet wanneer de
snelheidsgradient opgevoerd wordt. Metingen werden uitgevoerd met een rotatie
reometer met een “cup-plate” geometrie. De suspensies bestonden uit polystyreen
bolletjes met een diameter van 20 µm in water. Onze resultaten laten een overgang
zien van visceus gedrag bij lage “shear” naar “shear-thinning” gedrag bij hogere
“shear” waarbij de shear-stress proportioneel is aan de “shear rate” tot de macht
2, zoals ook wordt voorspeld door schalings-analyse.


