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Samenvatting

In dit proefschrift worden de resultaten behandeld van mesoscopische
computersimulaties aan polymeren in oplossing. Dit onderwerp kan in twee
delen worden opgesplitst, namelijk computersimulaties en het gedrag van
polymeerketens in oplossingen. In de eerste twee hoofdstukken worden deze
beide onderdelen besproken. Allereerst, in hoofdstuk 1, proberen we dit
op een zo simpel mogelijke manier te doen. Het is onze bedoeling om dit
hoofdstuk ook voor leken begrijpelijk te maken. In hoofdstuk 2 gaan we
dieper op beide onderdelen in. In dit hoofdstuk wordt onder andere bespro-
ken hoe en waarom we een dissipatief ideaal gas gekoppeld aan een Lowe-
Andersen thermostaat gebruiken als simulatiemethode. Verder behandelen
we een aantal zeer belangrijke concepten uit de polymeerfysica, waaronder
de Gaussische keten en het zogenaamde “excluded volume“ effect.

Hierna beschrijven we in hoofdstuk 3 een nieuwe methode om wanden te im-
plementeren in mesoscopische simulaties. We demonstreren deze methode
middels simulaties aan een door een drukverschil gedreven vloeistof tussen
twee platen. Het snelheidsprofiel zal in dit geval de parabolische vorm
moeten hebben die door de wet van Poiseuille wordt voorspeld. De wand
moet aan een aantal eisen voldoen. Allereerst dient de gemiddelde snelheid
van de vloeistof aan de wand nul te zijn. Het is gemakkelijk om aan deze
eis te voldoen door de richting van deeltjes die tegen de wand aanbotsen om
te keren (we noemen dit vanaf nu terugkaatsen). Verder mag de wand de
dichtheid en de temperatuur van de vloeistof niet beı̈nvloeden. Helaas is het
niet eenvoudig om dit voor elkaar te krijgen, al is in het verleden bewezen
dat dit alleen mogelijk is als het spanningsprofiel over de wand heen con-
tinu is. De methode die we introduceren in dit hoofdstuk maakt, naast de
terugkaatsende wand, gebruik van een relatief smalle extra laag deeltjes “in
de wand”. Deze deeltjes zijn identiek aan de deeltjes waaruit de vloeistof
tussen de twee wanden is opgebouwd. De interacties tussen de vloeistof-
deeltjes en de wanddeeltjes verlopen op de normale manier. Er is verder
nog een extra wand nodig om ervoor te zorgen dat de deeltjes in de smalle
laag blijven. In plaats van een terugkaatsende wand is deze wand doorkaat-
send (als een biljartbal die tegen de wand van een biljarttafel stoot). Op
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deze manier wordt er geen extra kracht in het systeem geı̈ntroduceerd in de
richting waarin de vloeistof stroomt. In deze richting is de totale kracht op de
doorkaatsende wand dus precies nul. Dit betekent dat de totale kracht die op
de vloeistof wordt uitgeoefend (in de richting van de vloeistofstroom) de som is
van de kracht die de deeltjes vanaf beide kanten uitoefenen op de terugkaat-
sende wand. Als we ervoor zorgen dat deze som ook precies nul is, is de
spanning over de terugkaatsende wand per definitie continu. Dit bereiken
we door dezelfde totale kracht uit te oefenen op de deeltjes in de extra laag
als er door het drukverschil wordt uitgeoefend op de vloeistof, maar dan in
tegengestelde richting. In hoofdstuk 3 vergelijken we onze nieuwe methode
met twee alternatieve methodes, namelijk alleen een terugkaatsende wand
en een terugkaatsende wand aangevuld met een extra laag deeltjes waarvan
de temperatuur identiek is aan die van de vloeistof in het systeem, met een
gemiddelde snelheid van nul. Alle drie de methodes slagen er in om een
gemiddelde stroomsnelheid van nul tegen de wand aan te creëeren. Echter,
alleen onze methode produceert exact het correcte profiel. Daarnaast demon-
streren we dat de methode even goed werkt voor buizen met een elliptische
vorm.

In hoofdstuk 4 passen we de methode die we in het voorgaande hoofdstuk
hebben geı̈ntroduceerd toe om de dynamische eigenschappen van polymeer-
ketens die door een capilair stromen te bestuderen. Omdat het nog maar
kort mogelijk is om microscopisch kleine buisjes te produceren is dit een
interessant onderzoeksgebied. Ook het snelheidsprofiel van een door een
relatief klein drukverschil gedreven vloeistof in een buis is parabolisch. Het
zwaartepunt van een grote polymeer kan minder gemakkelijk dicht bij de
wand van de buis komen dan het zwaartepunt van een wat kleinere poly-
meer. Hierdoor zal de grote polymeer gemiddeld meer tijd doorbrengen in
het gebied waarin de gemiddelde stroomsnelheid hoog is. Als gevolg hiervan
is de gemiddelde stroomsnelheid van deze polymeer hoger dan die van de
kleine. Het is mogelijk om op basis van dit principe deeltjes van verschillende
grootte van elkaar te scheiden, een methode die hydrodynamische chroma-
tografie genoemd wordt. Door middel van computersimulaties hebben wij de
stroomsnelheid van polymeren bepaald voor verschillende waarden van de
gyratiestraal van de polymeren, Rg, ten opzichte van de doorsnede van de
capilair, R. Voor waardes kleiner dan Rg/R = 0.25 komen onze resultaten zeer
goed overeen met experimentele resultaten. Wij laten zien dat de stroom-
snelheid van dergelijke polymeren volledig verklaard kan worden doordat
het zwaartepunt van de polymeren niet dicht bij de wand kan komen, de
hydrodynamische interacties zijn niet van belang. Het is opmerkelijk dat
de beste theorieën voor het voorspellen van de stroomsnelheid wel rekening
houden met de hydrodynamische interacties. Verder laten wij zien dat voor
Rg/R > 0.25 de hydrodynamische interacties niet meer te verwaarlozen zijn.
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Deze zorgen er namelijk voor dat de stroomsnelheid van de polymeren lager
wordt dan alleen op basis van de aanwezigheid van een wand verwacht mag
worden. Gebasseerd op onze resultaten introduceren we een empirische
functie die onze resultaten correct beschrijft tot Rg/R ∼ 2. We sluiten het
hoofdstuk af met een korte discussie van het mechanisme dat ten grondslag
ligt aan de ordening van polymeerketens.

In het vijfde hoofdstuk kijken we naar geconcentreerde polymeeroplossingen
in capilaire buisjes, in plaats van naar enkele polymeerketens. De interne
relaxatietijd van polymeerketens is veel langer dan de relaxatietijd van de
omringende vloeistof. Hierdoor beı̈nvloeden de polymeren het gedrag van de
vloeistof dusdanig dat het snelheidsprofiel niet langer parabolisch is. Er zijn
veel theorieën die proberen de nieuwe vorm van het snelheidsprofiel te voor-
spellen, maar wij tonen aan dat deze niet correct kunnen zijn. Allereerst zijn
algemene theorieën om vloeistoffen die zich niet Newtoniaans gedragen te
beschrijven in ons geval niet van toepassing, aangezien wij naar lage stroom-
snelheden kijken en de verdeling van de polymeren in de buis niet uniform is.
Daarnaast laten we zien dat theorieën die er van uitgaan dat de slip-afstand
ongeveer Rg is onjuist zijn. Onze simulaties laten zien dat de volumefrac-
tie van de polymeerketens de vorm van het snelheidsprofiel bepaalt. Wij
stellen een nieuwe formule voor die het snelheidsprofiel succesvol voorspelt.
Deze formule komt oorspronkelijk uit de theorie van Brinkman, waarmee
het gedrag van een vloeistof in een inhomogeen poreus medium beschreven
kan worden. Aannemend dat de polymeren in de oplossing zich gedragen
als een poreus medium dat “een beetje schuift” zijn we er in geslaagd om
een relatie te vinden tussen de slip-afstand en de volumefractie. Het nieuwe
model beschrijft accuraat de snelheidsprofielen van computersimulaties en
experimenten.

In het laatste hoofdstuk introduceren we een nieuw model voor meso-
scopische computersimulaties aan “excluded volume” polymeerketens. In de
voorgaande hoofdstukken hebben we ons alleen bezig gehouden met ideale
ketens, overeenkomend met “echte” polymeren bij de theta temperatuur.
Gebruik makend van het nieuwe model is het ook mogelijk om polymeren
te bestuderen bij andere omstandigheden. De modelketens zijn opgebouwd
uit zachte bollen, die ieder een lange polymeerketen voorstellen. In principe
kan tussen de bollen elke potentiaal gebruikt worden, aangezien polymeren
zich allemaal identiek gedragen, mits ze lang genoeg zijn. In dit hoofdstuk
stellen we een nieuwe potentiaal voor waarmee dit uniforme gedrag reeds
bereikt kan worden met een beperkt aantal bollen in de keten. We testen
het “excluded volume” model middels een drietal vraagstukken. Allereerst
bestuderen we de rheologie van de modelketens in verdunde oplossingen
door te kijken naar de structuurfactor. Het gedrag van het model blijkt con-
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sistent te zijn met het model dat de Gennes ontwikkelde voor de manier
waarop “excluded volume” interacties worden afgeschermd boven de zoge-
naamde overlapconcentratie. Ten tweede bekijken we de osmotische druk
van polymeeroplossingen met verschillende concentraties. We laten zien dat
het inderdaad mogelijk is om correct thermodynamisch gedrag te verkrijgen
met modelketens van beperkte lengte. Tot slot bestuderen we de druk die
uitgeoefend moet worden op een polymeerketen om deze in een bolvormige
ruimte op te sluiten. De druk lijkt op dezelfde manier te schalen als de osmo-
tische druk van een medium geconcentreerde polymeeroplossing. Dit komt
overeen met recente theoretische voorspellingen en resultaten verkregen met
simulaties. Uit onze analyse blijkt echter dat de overeenkomst slechts bij
benadering correct is. Overigens zijn de meeste simulaties in dit hoofdstuk
uitgevoerd met een aangepaste Lowe-Andersen thermostaat. Deze nieuwe
methode blijkt opmerkelijk efficiënt te zijn.


