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Samenvatting 

In dit proefschrift wordt het mesoscopisch modelleren van stromingsproblemen 

waarin polymeren een belangrijke rol spelen beschreven. Het smelten van polyme

ren in een afschuifstroming en de stroming van polymeren door een klein capillair 

worden als voorbeelden van dit type stroming gebruikt. In de simulatie methode 

'Dissipative Partiele Dynamics' wordt de beweging van deeltjes, die vloeistofpak

ketjes of een verzameling moleculen voorstellen, opgelost op een dusdanige wijze 

dat het collectieve gedrag van deze deeltjes voldoet aan de Navier-Stokes vergelij

kingen. Een polymeer is eenvoudig te simuleren door deze deeltjes met een veer 

aan elkaar te knopen. Op deze manier ontstaat een simulatiemethode waarmee 

numerieke stromingsleer bedreven kan worden, met als voordeel dat polymeren 

hun moleculaire karakter enigszins behouden, hetgeen compleet verloren gaat bij 

conventionele methoden. Voordat we deze methode kunnen gebruiken voor het 

modelleren van het smelten van polymeren, zullen verscheidene problemen opge

lost moeten worden. 

Randvoorwaarden vormen een cruciaal ingrediënt voor een stromingssimulator. 

De implementaties van randvoorwaarden in DPD, zoals die gebruikt zijn door 

andere auteurs, leverden niet de gewenste temperatuur of snelheid op. Daarom 

wordt in dit proefschrift een nieuwe implementatie onderzocht. Zowel een con

stante temperatuur- als een constante snelheidsrandvoorwaarde, de zogenaamde 

'geen-slip' voorwaarde, zijn geïmplementeerd. De temperatuurrandvoorwaarde is 

gevalideerd door een simulatie uit te voeren voor de warmte penetratie in een vaste 

stof. De resultaten van deze simulatie zijn vergeleken met een bekende analytische 

oplossing. De snelheidsrandvoorwaarde is getest door simulatie resultaten van 
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een DPD berekening te vergelijken met resultaten van een conventionele simulatie. 

Met de in dit proefschrift ontwikkelde implementatie wordt goed aan de gewenste 

randvoorwaarden voldaan. 

Op verscheidene punten in dit proefschrift worden resultaten van simulaties geva

lideerd door ze te vergelijken met resultaten van andere rekenmethodes of analy

tische oplossingen. Wanneer deze niet voorhanden zijn, moet op een ander wijze 

voor vertrouwen in de resultaten gezorgd worden. Daartoe is een manier bedacht 

om de resolutie van de DPD simulatie te veranderen, vergelijkbaar met rooster ver

fijning in conventionele stromingssimulaties. Hierdoor kan het simulatieresultaat 

worden getoetst binnen het raamwerk van de DPD techniek en kan de optimale set 

van parameters voor een gegeven stromingsprobleem gevonden worden. 

Wanneer polymeren door kleine capillairen stromen, zal de afstand van het massa

middelpunt van het polymeer tot de wand van het capillair mede bepaald worden 

door de lengte van het molecuul. Hierdoor zullen lange polymeren, die relatief ver 

van de wand verwijderd blijven, sneller door het capillair stromen dan korte. Deze 

observatie vormt de basis voor een scheidingsmethode, de zogenaamde hydrody

namische chromatografie. In dit proefschrift wordt dit principe gesimuleerd met 

DPD. Uit deze berekeningen blijkt dat DPD inderdaad het verwachte gedrag van 

polymeren onder stromingcondities kan voorspellen. 

Het simuleren van een materiaal dat een faseovergang ondergaat was tot op he

den niet mogelijk met DPD. De invoering van een nieuwe toestandsvergelijking, 

die de energie van de DPD deeltjes op een dusdanige wijze aan de temperatuur 

koppelt dat de smeltenergie wordt meegenomen, is daarom onderzocht. Met deze 

toestandsvergelijking is een nauwkeurige beschrijving van de beweging van een 

smeltfront door een vaste stof mogelijk. Indien het smelten onder stromingcon

dities plaatsvindt, wordt gevonden dat een vaste stof bestaande uit losse DPD-

deeltjes sneller smelt dan een stof bestaande uit polymeren. Ook het thermodyna-

misch gedrag van deze polymeren, dat in DPD eenvoudig is toe te voegen, blijkt 

de smeltsnelheid te beïnvloeden. 

Geconcludeerd kan worden dat DPD een krachtige methode is voor het oplossen 

van stromingsproblemen waarin polymeren een belangrijke rol spelen. 


