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Samenvatting g 

Inn dit proefschrift staat de vloeistof-vloeistof fasescheiding van polymeer-

oplossingenn centraal, een verschijnsel dat zowel vanuit een academisch 

alss een praktisch oogpunt zeer interessant is. In de olie-industrie is de 

ontmengingg van een vloeistofmengsel in een zware oliefase en een lichte 

oplosmiddelrijkee fase een bekend en vaak toegepaste zuiveringsstap. Dit 

iss echter niet het geval in de, qua molecuulgrootte vergelijkbare, polymeer -

producerendee industrie. 

Gebaseerdd op een klassiek thermodynamische toestandsvergelijking, welke 

iss toegesneden op systemen met macromoleculen, en experimentele data, 

iss een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheid vloeistof-

vloeistoffasescheidingg toe te passen als zuiveringsproces tijdens de poly-

meerproductie.. Het bleek dat de theorie, waarop het thermodynamisch 

modell  is gebaseerd, niet compleet is voor alle typen polymeersystemen. 

Omm het model alsnog te kunnen toepassen zijn derhalve een groot aantal 

aannamess en vereenvoudigingen noodzakelijk. 

Teneindee toch tot een procesbeschrijving te komen, is een empirisch model 

opgesteld,, met daarin verwerkt de afhankelijkheid van de parameters tem-

peratuur,, druk en polymeer- en oplosmiddelconcentratie. Op basis van 

ditt empirische model is een statische procesbeschrijving geconstrueerd van 

eenn nieuwe polymeerzuiveringsstap rond een tegenstrooms-extractiekolom. 

Err kan geconcludeerd worden dat vloeistof-vloeistofontmenging, waar het 

dee variabele kosten betreft, een economisch aantrekkelijk alternatief is in 

dee zuiveringsstap van een solutiepolymerisatieproces. 
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Uiteraardd is de kennis over het al dan niet ontmengen van een polymeer-

oplossingg onontbeerlijk voor het ontwerp van een scheidingsproces, maar 

ditt is niet voldoende om tot een volledige conclusie te komen over de haal-

baarheid.. De ontmengsnelheid in visceuze systemen kan erg laag liggen en 

zelfss de limiterende factor zijn naast de gebruikelijke stofoverdrachtspro-

blemen.. Dit kan een grote invloed hebben op het ontwerp van een extrac-

tiekolomm of uitzaktanks. Kennis van het dynamische verschijnselen van 

polymeer-oplosmiddelontmengingg is noodzakelijk. Daarom is voor het ver-

volgg van het onderzoek een tijdsgebaseerde simulatiemethode (Dissipative 

Partielee Dynamics) gebruikt. 

Dissipativee Partiele Dynamics (DPD) is een zogenaamde mesoscopische 

simulatietechniekk waarin de deeltjes Vloeistofpakketjes' of verzamelingen 

vann moleculen representeren. Deze deeltjes verplaatsen zich volgens de be-

wegingsvergelijkingenn van Newton en oefenen middels eenvoudige wetten 

eenn remmende kracht op elkaar uit. Polymeren kunnen eenvoudig gecon-

strueerdd worden door de deeltjes met elkaar te verbinden door middel van 

eenn veerkracht. Op deze manier kunnen complexe structuren gebouwd 

worden,, zoals vertakte en zogenaamde hypervertakte polymeren. 

DPDD is in staat de vloeistof-vloeistofontmenging in het UCST (upper critical 

solutionn temperature) gebied voorspellen. Het verschil in mobiliteit tussen 

dee niet-gebonden oplosmiddeldeeltjes en de gebonden polymeerdeeltjes 

leidtt tot een ontmengd systeem in DPD Dit reflecteert precies de op 

inter-moleculairee effecten gebaseerde theoretische verklaring voor UCST-

ontmenging.. Echter, het DPD model faalt in de voorspelling van LCST-

gedragg (lower critical solution temperature), hetgeen veel voorkomt bij poly-

meeroplossingen.. LCST-ontmenging vindt plaats als gevolg van een toe-

nemendd verschil in dichtheid als de temperatuur of druk wordt veranderd. 

Ditt verschil leidt tot een verminderd oplossend vermogen en uiteindelijk 

zall  het voor systeem energetisch gunstiger zijn om in twee vloeistoffasen te 

ontmengen.. Aangezien juist dit gebied van interesse is voor de praktische 

toepassingg van fasescheiding als zuiveringstechniek, dient het DPD-model 

tee worden aangepast. Om dit te bereiken is een methode analoog aan de 
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uitgebreidee Flory-Hugginstheorie toegepast. Met de introductie van een 

temperatuur-- en drukafhankelijke repulsieparameter kan het oplossend 

vermogenn worden gecontroleerd. Daarmee is het DPD-model in staat zowel 

UCST-- als LCST-gedrag te simuleren. 

Opp basis van experimentele bevindingen was bekend dat een verandering in 

dee vertakkingsgraad van een polymeer het ontmenggedrag benvloedt. Het 

grotee voordeel van DPD boven de klassieke theorien is dat het mogelijk is, 

zonderr het gebruik van additionele parameters, structurele eigenschappen 

vann het polymeer in het model onder te brengen. 

Hett blijk t dat het model op de juiste manier de verlaging van vlokpunts-

drukk voorspelt van vertakte polymeren ten opzichte van lineaire polymeren. 

Verderr wordt aangetoond dat de vertakkingsgraad een duidelijk effect heeft 

opp de gyratiestraal en massamiddelpuntsdiffusie van het polymeer. Dit ef-

fectt op het ontmenggedrag wordt meestal toegeschreven aan de verhoogde 

mobiliteitt van het polymeer als gevolg van de afgenomen gyratiestraal. 

Echter,, op basis van de DPD-simulaties kan geconcludeerd worden dat 

hett vertakkingseffect op het verschil in chemische potentiaal de werkelijke 

oorzaakk is voor de gemeten verandering in fasescheidingsgedrag. 




