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Samenvatting

In dit proefschrift bestuderen we met reologische metingen en confocale laserscan-

microscopie het stromingsgedrag van visco-plastische materialen: ‘yield stress flu-

ids’. Experimenten zijn uitgevoerd met dicht gepakte systemen zoals emulsies, gels

en schuim. Als de pakkingsdichtheid van deze materialen hoog genoeg is, zullen

zij een vloeigrens (yield stress) vertonen: er moet een minimale afschuifspanning

overschreden worden voordat het materiaal stroomt.

In hoofdstuk 1 wordt de motivatie gegeven voor het uitvoeren van dit onderzoek.

De ‘yield stress’ wordt gedefinieerd, en er wordt een algemene beschrijving gegeven

van de eigenschappen van emulsies, schuimen en carbopol (haar)gels. Daarnaast

worden de twee belangrijkste problemen gëıntroduceerd: (i) de yield stress van

een bepaalde substantie is heel moeilijk te bepalen en (ii) wanneer deze materialen

beginnen te stromen, zal deze stroming vaak gelokaliseerd zijn in plaats van een

homogene deformatie. Beide problemen worden niet voorzien in de gebruikelijke

beschrijving van dit soort materialen.

In hoofdstuk 2 wordt de preparatie van de monsters beschreven en de gebruikte

technieken voor het uitvoeren van de experimenten. De monsters zijn emulsies,

carbopol gels, commercieel verkrijgbare haargel en schuim. De experimentele tech-

nieken zijn zowel reologische metingen: viscositeit-, oscillatie-, en ‘creep’ metingen,

en stroming visualisatie gebruik makende van confocale laserscanning microscopie.

In hoofdstuk 3 worden twee soorten emulsies bestudeerd, namelijk een ricinusolie-

in-water emulsie en een siliconenolie-in-water emulsie. Het is gebleken dat voor

hoge concentraties van deze emulsies, zij beschouwd kunnen worden als ‘simpele

yield stress’ materialen, waarvan de yield stress en viscositeit alleen maar afhangt

van de toegepaste afschuifsnelheid of afschuifspanning. Deze emulsies worden

thixotroop (tijdsafhankelijke reologie) wanneer bentoniet klei wordt toegevoegd;
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in dit geval zijn de stromingseigenschappen niet alleen afhankelijk van de afschuif-

snelheid en afschuifspanning, maar ook van de tijd. We concluderen dat bij ‘sim-

pele’ materialen, de yield stress een goed gedefinieerde waarde heeft, terwijl voor

thixotrope substanties, dit niet het geval is.

Hoofdstuk 4 laat voor een siliconenolie-in-water emulsie zien dat de localisatie

van de stroming in dit soort materialen bij een homogene afschuifspanning in-

gewikkelder is dan tot nu toe werd aangenomen. Er is een effect van de grootte

van de geometrie, dat anders is dan het veranderen van de randconditie voor de

stroming. Zulke “wall slip” wordt vaak geobserveerd voor complexe vloeistoffen,

maar blijkt niet helemaal begrepen.

In hoofdstuk 5 wordt de microscopische oorsprong van wall slip onderzocht voor

een siliconenolie-in-water emulsie. Een systematisch onderzoek gebruik makende

van confocale laserscanmicroscopie gekoppeld aan een reometer stelt ons in staat

zowel globale als lokale reologie metingen te doen en de resultaten van deze twee

metingen met elkaar te vergelijken. Door de bevochtigingseigenschappen van de

wanden van de meet-geometrie te veranderen, was het mogelijk om twee verschil-

lende effecten van elkaar te onderscheiden die een contributie leveren aan het

verschil tussen micro- en macroreologie. Beide effecten manifesteren zich als een

verschil in viscositeit tussen macro-en microschopische metingen. Dit blijkt te

komen ofwel door wall slip, ofwel door coöperatieve effecten. Voor praktische

doeleinden blijkt dat deze coöperatieve effecten ook beschreven kunnen worden

als een effectieve wall slip.

In hoofdstuk 6, gebruik makende van emulsies met verschillende volumefracties

druppels, wordt het mechanische gedrag in de buurt van het ‘jamming’ punt

(overeenkomend met ‘random close packing’ (RCP)) bestudeerd. Het blijkt dat

de overgang tussen een ‘gewone’ vloeistof (onder RCP) en een yield stress mate-

riaal (boven RCP) beschreven kan worden als een fase overgang. De mechanische

eigenschappen blijken te schalen als functie van de afstand van RCP. We stellen

een simpel twee-toestanden model voor om deze overgang te beschrijven. Het

model reproduceert de evenwichtigstoestand en de ‘creep’ reologie en relateert de

exponenten van de machtsfunctie met de divergente microscopische tijdsschalen.

Hoofdstuk 7 geeft een vergelijking tussen verschillende methodes welk gebruikt

worden voor het bepalen van parameters zoals de yield stress en de elasticiteitsmod-

ulus. Hiervoor gebruiken we emulsies, carbopol gels, haargel en schuim en thixotrope
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emulsies. Het blijkt dat verschillende methodes verschillende waardes geven voor

de parameters; echter de yield stress en elasticiteitsmodulus schalen allemaal op

dezelfde manier.

In hoofdstuk 8 worden aanbevelingen gegeven voor toekomstige onderzoeken. De

eerste aanbeveling is om een complete reologische karakterisatie uit te voeren van

ingewikkelde gestructureerde yield stress materialen zoals commerciële margarine

en mayonaise, waarvoor enkele resultaten voor het stromingsgedrag zijn gegeven.

Deze informatie zal vooral nuttig zijn voor het maken van nieuwe producten.

Een tweede aanbeveling is om kleien te kleuren om vervolgens het mechanisme te

achterhalen waarom emulsies thixotroop worden als klei wordt toegevoegd. Een

methode voor het kleuren van klei is bijgevoegd. Een derde aanbeveling is om

meer onderzoek uit te voeren betreffende yield stress materialen; er zijn een aan-

tal suggesties die voortvloeien uit het werk beschreven in dit proefschrift.
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