VERDIKKEN EN GELEREN
EN FYSISCH CHEMISCH ONDERZOEK
NAAR DE INVLOED VAN POLYMEREN
OP DE REOLOGIE VAN WATERIGE SYSTEMEN
ALS MODEL VOOR LEVENSMIDDELEN

H. BELTMAN

VERDIKKEN EN GELEREN
Eenfysisch chemisch onderzoeknaarde invloed vanpolymerenopdereologie van
waterige systemenalsmodelvoor levensmiddelen

Dit proefschrift met stellingen van
HERMAN BELTMAN
landbouwkundig ingenieur, geboren te Enter (Gem. Wierden)
op 20november 1939, isgoedgekeurd door depromotor, Dr. J.
Lyklema,hoogleraar inde Fysischeen Kolloidchemie.
De Rector Magnificusvande Landbouwhogeschool
H. A. LENIGER

IVageningen,20december 1974

663/664.063.94:539.57:54-l26:532.13:541.182.644

H. BELTMAN

VERDIKKEN EN GELEREN
EEN FYSISCH CHEMISCH O N D E R Z O E K
NAAR D E I N V L O E D VAN P O L Y M E R E N
OP D E R E O L O G I E VAN W A T E R I G E SYSTEMEN
ALS M O D E L VOOR L E V E N S M I D D E L E N
(met een samenvatting in het Nederlands)
(with a summary in English)

PROEFSCHRIFT
TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD
VAN DOCTOR IN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN,
OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS
PROF. DR. IR. J. P. H. VAN DER WANT
HOOGLERAAR IN DE VIROLOGIE
IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN
OP WOENSDAG 5 MAART 1975 DES NAMIDDAGS TE VIER UUR
IN DE AULA
VAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL TE WAGENINGEN

H. VEENMAN & ZONEN B.V. - WAGENINGEN - 1975

Dit proefschrift verschijnt ook als
Mededelingen Landbouwhogeschool Wageningen 75-2(1975)

aan mijn moeder
voor Berty,Esther en Eva

VOORWOORD

Bij hetvoltooien vanditproefschrift wilikgraag mijn dank betuigen aanal
diegenen,dieeenbijdrage leverdenaanmijn opvoedingenopleiding.
Diedank gaat allereerst uitnaar mijn ouders,diethuis eenklimaat schiepen
waarin de kritische verwerking van feiten en meningen werd gestimuleerd.
Moeder, datje sinds 1957alleen voor deze opvoeding verantwoordelijk was,
maaktdedank aanjou noggroterendieper.
Zonder het goede onderwijs op de lagere school te Enter en het Erasmus
LyceumteAlmelowasditproefschrift niettotstandgekomen.
Aan de Landbouwhogeschool is de belangstelling voor de levensmiddelentechnologie vooral gewekt door de systematische analyse van de fysischtechnologische processen door Prof.Dr.Ir.H.A.Leniger ende systematische
behandeling van chemische reakties in levensmiddelen door Prof.Dr. W.
Pilnik. Delaatstebevorderde ookmijn belangstelling voor derolvanpolymeren en dereologie in levensmiddelen, zowel tijdens mijn studie als gedurende
mijn werkzaamheden ophetlaboratorium voor Levensmiddelenchemie.
Datmijnproefschrift ophetlaboratorium voor Fysische- en Kolloidchemie
voltooid konworden stemt mijtotgrote dankbaarheid. Deband metdeFysische- en Kolloidchemie wasonder Prof.Dr.H.J.C.Tendeloo algelegd enis
indeloopderjaren onder Prof. Dr.J.Lyklema verstevigd.
Hooggeleerde promotor, beste Hans, metgrote voldoening zieik terug op
mijn verblijf injouw omgeving. Hoejij zoveel goede dingen tegelijkertijd en
doorelkaarheenkuntdoen,zondererzelfinverstriktteraken,ismijeenraadsel,
dat ikmetverwonderingenbewondering onderga. Zonderjouw bemoedigende
en kreatieve begeleidinghadditproefschrift hier nunogniet gelegen.
Deprettigesfeer endemokratischegeestwaarinophetlaboratorium gewerkt
kanwordenhangtvanvelenaf, daarvoor brengikmijn vriendenvakgroepgenoten graag dank.
Jan Cozijnsen dank ik voor de vele metingen die hij voor dit proefschrift
heeft verricht. Die dank geldt ook voor de studenten Ir.Harry Braam, Ina
van Driel-Pijnacker Hordijk enJandeWit,dieinhetkadervanhuningenieursstudiezichinaspektenvandegeleringhebbenverdiept.
Defigurenzijn grotendeels hetwerkvanHennyvanBeek,terwijl hetmanuskript metliefde enijver isgetikt door Mies vander Schilden-Schotel, Maria
Hendriks enMarian Heitkamp-Rijckaert.
Tenslotte,watzouhetzijnzonderdenietaflatende trouwensteunvanBerty,
metwieik,alsalles,ookditproefschrift deel.

INHOUD

1. INLEIDING
1.1. Algemeen
1.2. Verdikken en geleren
1.3. Enkele eigenschappen van polymeren
1.4. De opzet van dit onderzoek
2. MATERIALEN EN METHODEN
2.1. Gebruikte polymeren
2.1.1. Polyvinylalkohol
2.1.2. Polyethyleenglycol
2.1.3. Polypropyleenglycol
2.1.4. Polyvinylpyrrolidon
2.1.5. Dextraan
2.1.6. Natriumcarboxymethylcellulose
2.2. Overige chemicaliën
2.2.1. Water
2.2.2. Congorood
2.2.3. Borax
2.2.4. Resorcinol
2.2.5. Pyrocatechol
2.2.6. Congorubine
2.2.7. Methanol
2.2.8. Ureum
2.2.9. Natriumthiocyanaat
2.3. Viskosimeters
2.3.1. De Ubbelohde capillair viskosimeter
2.3.2. Capillair viskosimeter met variabele voordruk
2.3.3. Rotatieviskosimeter
2.4. De penetrometer
2.5. De kruipmeter
2.6. Dynamische metingen met de reometer
2.7. Bepaling van het smeltpunt van gelen
2.8. De berekening van de molekuulgewichtsgemiddelden

1
1
3
4
5
6
6
6
10
11
11
12
12
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
18
20
22
25
26

3. DE VERDIKKENDE WERKING VAN POLYMEREN
32
3.1. Algemeen
32
3.1.1. De invloed van de deeltjesgrootte op de viskositeit
32
3.1.2. De invloed van de temperatuur en de koncentratie
37
3.1.3. De niet-Newtonse stroming
40
3.2. Degemeten invloedvanmolekuulgewicht enkoncentratieopdeviskositeit . . 41
3.2.1. Verdunde oplossingen
41
3.2.2. Zeer gekoncentreerde oplossingen
44
3.2.3. Een half-empirische vergelijking voor de invloed van de koncentratie en het
molekuulgewicht opdeviskositeitvanPVA-oplossingen
52
3.3. Experimenteel onderzoek naar deinvloed van detemperatuur op deviskositeit 55
3.4. Experimenteel onderzoek naar deinvloed van het molekuulgewicht op denietNewtonse stroming
57
3.5. Konklusies
59

4. POLYVINYLALKOHOL GELEN
61
4.1. Algemeen
61
4.1.1. Gelering
61
4.1.2. De invloed van het molekuulgewicht op de mechanische eigenschappen van
gelen
62
4.1.3. De invloed van de koncentratie
63
4.1.4. Het optreden van synerese
64
4.2. Experimenteel
66
4.2.1. De bereiding der gelen
66
4.2.2. Metingvandeelasticiteitengelsterktevandegelen
66
4.2.3. Bepaling van de synerese en analyse van het syneresevocht
67
4.3. Resultaten en bespreking
68
4.3.1. De invloed van het molekuulgewicht op de geleigenschappen
68
4.3.2. De invloed van de koncentratie polymeer en geleermiddel
70
4.3.3. Het optreden van synerese
74
4.4. Konklusies
82
5. HET MECHANISME VAN DE GELERING VAN POLYVINYLALKOHOL . . 83
5.1. Inleiding
83
5.2. Theorie
84
5.2.1. Fysische eigenschappen van opgeloste en gegeleerdepolymeren
84
5.2.2. Dynamische metingen en hun interpretatie
87
5.3. Resultaten en korte bespreking
92
5.3.1. De lineariteit van de onderzochte monsters
92
5.3.2. Het rubberplateau
92
5.3.3. De temperatuurafhankelijkheid van G'
93
5.3.4. De geleersnelheid als funktie van de polymeerkoncentratie
94
5.3.5. De geleersnelheid als funktie van decongoroodkoncentratie
95
5.3.6. De geleersnelheid als funktie van de temperatuur
97
5.3.7. De invloed van het acetaatgehalte op de gelering
98
' 5.3.8. De blauwkleuring van PVA metjodium en de invloed van NaCNS,ureum en
methanol
99
5.3.9. Dynamische metingen van PVA-boraxgelen
101
5.3.10. De gelering van PVA-resorcinolgelen
102
5.3.11. De temperatuurinvloed op de viskositeit van verdunde PVA-oplossingen in
aanwezigheid van congorood en resorcinol
103
5.3.12. Smeltpunten van PVA-gelen
104
5.3.13. Differentiële thermische analyse van PVA-gelen
106
5.4. Algemene bespreking
108
5.5. Konklusies
•
113
SAMENVATTING
SUMMARY

116
-

118

ACKNOWLEDGEMENTS

122

DANKWOORD

123

AANGEHAALDE LITTERATUUR

124

LIJST VAN SYMBOLEN

128

1. I N L E I D I N G

1.1. ALGEMEEN

De reologische eigenschappen van levensmiddelen, die men meestal aanduidt mettextuur of konsistentie, zijn vangroot belang bijdebereiding ende
konsumptie van ons voedsel. Zij zijn een belangrijk uitgangspunt voor het
ontwerp van een fabrikageproces, en bij de konsumptie is de konsistentie
wellicht de overheersende zintuiglijke (ookwelgenoemd sensorische) kwaliteitsnorm.
De geschiedenis leert ons, datdemens reeds eeuwenlang denatuurlijke Produkten van konsistentie veranderde om het verorberen aantrekkelijker te
maken. Bekend isdezuurdesem, diehet geknede meel deed rijzen toteen groter
volume, dat samengehouden werd door de aanwezige eiwitten (gluten), waardoor hetbaksel een veel aantrekkelijker konsistentie kreeg dande oorspronkelijke graankorrel ofgebakken ongezuurd deeg (Ex.12).
Hetzelfde geldt voor allerlei soorten papof brij, waarin het zetmeel, datin
het graan aanwezig is, door verstijfseling zorgt voor eenaangename viskositeit
(BLANKAART, 1633).

Uiteraard hadmen er weinig weet vanwelke stoffen verantwoordelijk waren
voor dekonsistentieverandering enwaarom; ookniet, alsmenzeals afzonderlijke komponenten toe ging voegen aanvoedingsmiddelen. Dewinning vanmin
of meer zuivere geleer- enverdikkingsmiddelen isin sommige gevallen al oud.
Zetmeel was alslijmstof voor papyrusstrips reeds bekend aande Egyptenaren,
terwijl ookde Chinezen en Romeinen zetmeel wonnen rond het begin vande
jaartelling. In 1707 werd in Engeland eenbedrijf voor de winning van zetmeel
gesticht, terwijl in 1719 ANTONIE VAN LEEUWENHOEK de zetmeelkorrels mi-

kroskopisch waarnam (WHISTLER en PASCALL, 1965). Ookgelatine wasin de
oudheid bekend, evenals eenaantal plantenafscheidingen, waartoe waarschijnlijk ook het manna gerekend moet worden. In 1670 werd in Japan reedseen
bedrijf gesticht voor de bereiding van agar-agar (WHISTLER, 1959)
Andere hydropolymeren zijn vanjongere datum; pektine werd in 1790geëxtraheerd door VANQUELIN, terwijl BRACONNOT in 1825vaststelde datheteen
zuur was (GLICKSMAN, 1969).
In delaatste eeuw heeft menontdekt, datintalrijke plantendelen polymeren
voorkomen, dieals verdikkings- of geleermiddel gebruikt kunnen worden en
waarvan de eigenschappen in sommige opzichten verschillen vande voordien
reeds bekende.Zeworden gewonnen als afscheidingen vanplanten, uitplantenzaden, uit zeewieren en langs mikrobiologische weg.Min of meer volledige
opsommingen worden gegeven door WHISTLER (1959) en GLICKSMAN (1969).
Verder heeft zich delaatste jaren eengrote ontwikkeling voltrokken inhet bereiden vanderivaten vanwateroplosbare polymeren, in hetbijzonder van zetmeel encellulose. Door degrote hoeveelheid goedkope grondstof die hiervoor
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-2 (1975)
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aanwezig is,kunnen dezederivaten eenvervanging betekenen voor veel andere
natuurlijke gommen. De laatste worden vaak uit schaarse grondstoffen verkregen, langs arbeidsintensieve weg.
Naast de derivaten van cellulose en zetmeel zijn er ook synthetische wateroplosbare polymeren, bijv. polyvinylalkohol, polyvinylpyrroliden, polyacrylzuur enzijn homologen, Polyacrylamide, polyethyleenoxide en polypropyleenoxide. Hoewel deze tot nu toe slechts op beperkte schaal zijn toegelaten in
levensmiddelen, zijn zij inprincipegeschikt als konsistentieverbeteraars.
De levensmiddelentechnologie is veel meer dan welke andere industrie ook,
eenuitdehuishoudingenhetambachtvoortgekomen takvannijverheid, waarin de processen veeleer door traditie en empirie worden bepaald dan door
wetenschappelijk onderzoek.
Om twee redenen is het wetenschappelijk onderzoek in de levensmiddelenindustrietoegenomen.Ten eerste,omdatvoordebeheersingvan massaproduktie inzicht in de grondslagen van het produktieproces gewenst is; ten tweede,
omdat de ontwikkeling van geheel nieuwe produkten meer wetenschappelijke
begeleiding vergt dan het bereiden van traditionele produkten.
Kan men achter een aantal van deze nieuweprodukten uit het oogpunt van
maatschappelijk nut een vraagteken zetten (REIJNDERS en SI/MONS, 1974),
voordeontwikkelingvanbijvoorbeeld eenprodukt alsmargarinekandatzeker
niet. Eenzelfde positieve bijdrage tot de voeding van de mens kan zijn het
ontwikkelen van produkten op basis van geëxtraheerde plantaardige eiwitten.
Het welslagen van deze technologische ontwikkeling zou een enorme bijdrage
aan dewereldvoedselvoorziening leveren,immersdeomzettingvan plantaardig
in dierlijk eiwit zou niet meer nodig zijn, waardoor geen rendementsverliezen
door konversie optreden. Dezeproduktontwikkelingisin belangrijke mateeen
reologisch probleem.
De rol van hydropolymeren in levensmiddelen kan velerlei zijn:
- binden van lossedelen (suikerwaren)
- beïnvloeden van kristallisatie (konsumptie-ijs)
- klarende werking (wijn en bier)
- troebelingsstabilisator (vruchtensappen)
- emulgator (mayonaise)
- inkapselingvangeur-en smaakstoffen (verstuivingsdrogen)
- schuimstabilisator (bier,Haagse bluf)
- stabilisator (mayonaise, ketchup)
- verdikkingsmiddel (sausen, soepen,vla)
- geleermiddel (puddingen, geleien)
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1.2. VERDIKKEN EN GELEREN

Wij zullen ons in dit onderzoek bezighouden met de verdikkings- engeleermiddelen. Verdikking wil zeggen, dat de viskositeitvan een systeem wordt
beïnvloed. Dat kan zijn het louter verhogen van de Newtonse viskositeit,
maar ook het veroorzaken van niet-Newtons stromingsgedrag als plasticiteit,
pseudo-plasticiteit en thixotropie. Gelering wil zeggen, dat het polymeer een
min of meer vaste vorm geeft aan een oplossing of een suspensie, met meer
elastischekenmerken.
De uitersten bij het reologisch gedrag zijn viskeus en elastisch. Bij viskeuse
deformatie wordt de ingebrachte energie omgezet in warmte en de deformatie
isblijvend. Bijdeelastischedeformatie wordtdeingebrachteenergieopgeslagen
enhetsysteemherneemtzijnoudevormweerbijhetopheffen vandeaangelegde
kracht.
Stoffen die helemaal aan één van deze uitersten voldoen bestaan niet. Het
hangt vooral van de duur van de deformaties af, of de ingebrachte energie
opgeslagen wordt ofverloren gaat. Zoiswater onder normale omstandigheden
een praktisch ideaal viskeus systeem. Beperkt men echter de belastingstijden
totminder dan 10"12s dan hebben de watermoleculen niet de gelegenheid zich
andersterangschikken endespanningterelaxeren,waterisdanelastisch. Staal
is onder normale omstandigheden elastisch, maar gedraagt zich viskeus, als
dedeformatie zichuitstrektovertijden groterdan 10los.
Om aan te duiden in welke verhouding de experimenteertijd staat tot de
relaxatietijden heeft REINER (1964) een dimensieloze grootheid ingevoerd, het
Deborah-getal(£>«.)gedefinieerd als,
_ relaxatietijdvanhetsysteem
tijdvan observatie
Een materiaal doet zichviskeusvoor als De klein is,enelastisch alsDe groot
is.
Verder dient eenzinvol opde praktijk gericht onderzoek zichaf tespelenin
detijdschaal waarin hetsysteem wordt verwerkt ofbeoordeeld.Dat wilzeggen
het heeft geen zin deviskositeit van een systeem te meten bij een afschuifsnelheid van 105s-1 als het in de praktijk slechts blootgesteld wordt aan afschuifsnelheden van 102s-1.
Bijpolymèresystemen liggen derelaxatietijden tussen dievan water en staal
in. Bij normale belastingstijden (10-3-10*s) wordt vaak tegelijkertijd zowel
elastischalsviskeusgedragwaargenomen. Dezestoffen duidt mendaarom aan
met determ visko-elastisch.
Deviskositeit krijgt deoverhand, alsdeinteraktie tussenpolymeermolekulen
gering is, bijv. in polymeeroplossingen. De elasticiteit overheerst als de molekulenmin ofmeerpermanent metelkaarverknooptzijn,bijv.bijgelen.
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1.3. ENKELE EIGENSCHAPPEN VAN POLYMEREN

Het is bekend, datdeeigenschappen vande verdikkings- en geleermiddelen
afhangen van hun molekulaire eigenschappen, zoals:dechemische samenstelling vanhet monomeer, de koppeling vande monomeren endedaaruit voortvloeiende ruimtelijke posities ten opzichte van elkaar, de polymerisatiegraad
of het molekuulgewicht, demolekuulgewichtsverdeling, deinteraktie tussen de
polymeren onderling endeinteraktie tussen polymeer en oplosmiddel.
Voor een belangrijk deel is de kennis van de werking van hydropolymeren
beschrijvend vanaard. Mede door devaak noggebrekkige kennis vande juiste
samenstelling van het polymeer is verklaring op grond van de molekulaire
eigenschappen moeilijk. Daarentegen heeft het reologisch onderzoek een veel
grotere ontwikkeling doorgemaakt bij de fabrikage vande beter gedefinieerde
synthetische polymeren. Aanvankelijk betrof datde studie van het polymeer in
verdunde oplossing ter opheldering van de konformatie van het afzonderlijke
molekuul. Op grond van statistische beschouwingen kwam KUHN tot het
statistisch kluwenmodel (KUHN, 1934). Degrootte vanhetkluwen hangt af van
de kwaliteit vanhetoplosmiddel, hetmolekuulgewicht, hetuitgesloten volume
en intramolekulaire interaktie (FLORY, 1953). De viskositeitsverhogende werking van polymeren hangt metdeze kluwengrootte samen. Bijhogere koncentraties gaan de molekulen elkaar ook onderling beïnvloeden, zij kunnen bijvoorbeeld in elkaar verstrengeld raken (warpunten) en eikaars afmeting (zwelling) beïnvloeden.
Zal de viskositeitsverhogende werking van het afzonderlijke gezwollen
kluwen nogineenbepaalderelatie gebracht kunnen worden met devergelijking
van EINSTEIN voor de viskositeit van dispersies (EINSTEIN, 1906, 1911), zodra
de wisselwerking groot wordt, neemt de viskositeit veel sterker toe, dan op
grond vanhetmolekuulvolume verwacht magworden (BUECHE, 1962).
Lang niet altijd komt het molekuul voor indevorm vaneenstatistisch kluwen. Soms ordent hetmolekuul zich geheelofgedeeltelijk, waardoor ernogeen
vorm van wederzijdse beïnvloeding tussen de molekulen kan optreden, nl.
associatie van de geordende ketenstukken, die ook wel leidt tot gedeeltelijke
kristallisatie. Bij amylose spreken wedan van retrogradatie.
Deformatie van het polymeerkluwen, bijvoorbeeld door deze uitte rekken,
verlaagt de entropie en roept eenelastische tegenkracht op.Verbindt men een
groot aantal van deze kluwens aaneen tot een netwerk (bijvoorbeeld door het
vulkaniseren vanrubber), danwordt bijvormverandering ookdeentropievan
het netwerk verlaagd en ontstaat eenelastische tegenkracht. Detheorie diedit
beschrijft wordt detheorie van derubberelasticiteit genoemd, waaraan de namen
verbonden zijn van KUHN (1936), WALL (1943), JAMESen GUTH (1943), TRELOAR
(1943)en FLORY en REHNER (1943).

De interaktie tussen depolymeermolekulen behoeft nietalleen door kovalente
4
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verknopingteontstaan, maar kanookdoor warpunten ofsekundaire bindingen
veroorzaakt worden. Ook dan kan de theorie van de rubberelasticiteit onder
bepaalde voorwaarden opgaan.

1.4. DE OPZET VAN DITONDERZOEK

Het doel van dit onderzoek is om de invloed van enkele van de genoemde
molekulairevariabelen opdeverdikkende engelerendewerkingvan een aantal
hydrofiele polymeren vast te stellen en deze te interpreteren met behulp van
bestaandetheorieën overhetgedragvangekoncentreerde polymeeroplossingen,
smelten en netwerken. Voor het onderzoek is voornamelijk gebruik gemaakt
vansynthetischehydrofiele polymeren,omdatdealeerdergenoemdepolymeren
vannatuurlijke oorsprongmeestalteslechtgedefinieerd zijn,wathunchemische
samenstelling enmolekuulgewicht betreft.
Het onderzoek valt in een aantal delen uiteen. Allereerst wordt van uiteenlopende polymeren de viskositeitsverhogende werking nagegaan als funktie
van het molekuulgewicht, de molekuulgewichtsverdeling en de koncentratie,
waarbij ook niet-Newtons stromingsgedrag, het optreden van warpunten ende
temperatuurinvloedter sprake komen.
Vervolgens wordt het onderzoek gekoncentreerd op polyvinylalkohol, dat
verknoopt wordt met verschillende chemische stoffen (geleermiddelen). Met
behulp van penetrometingen wordt een overzicht gegeven van de invloed van
de polymeerkoncentratie, het acetaatgehalte, het molekuulgewicht, de molekuulgewichtsverdeling en de geleermiddelkoncentratie op de gelsterkte en de
veroudering.
De voorwaarden waaronder vochtafscheiding (syneresë)optreedt worden
ookgeanalyseerd enbesproken.
Tenslotte wordt een poging gedaan meer inzicht in hetgeleringsmechanisme
teverkrijgen. Daartoe wordt degeleerkinetiek gevolgd metdynamische metingen en wordt uit desmeltpunten van gelen deenergie-inhoudvan knooppunten
berekend.
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2. M A T E R I A L E N EN M E T H O D E N

2.1. GEBRUIKTE POLYMEREN

In de inleiding werd erop gewezen, dat de synthetische polymeren in het algemeen beter gedefinieerd en homogener van opbouw zijn dan de als verdikkings- en geleermiddel gebruikte polymeren van natuurlijke oorsprong. Het
aksent isdan ook op synthetische polymeren komen te liggen. Omdat fraktionering geen onderdeel van de experimenten uit zou maken werden die polymeren
in het onderzoek betrokken, waarvan de fabrikant monsters kon leveren met
oplopende gemiddelde molekuulgewichten en overigens overeenkomstige
eigenschappen.
Veruit de meeste experimenten zijn met polyvinylalkohol gedaan, zodat wij
dit polymeer uitvoeriger zullen bespreken dan de andere. Een aantal eigenschappen van de polymeren zal in latere hoofdstukken in de diskussie worden
betrokken; daar wordt in dit hoofdstuk soms niet of weinig uitvoerig op ingegaan.
2.1.1. Polyvinylalkohol
Polyvinylalkohol (PVA) werd in 1924 voor het eerst gesynthetiseerd door
HERMANN en HACKNEL (1927) en STAUDINGER, FREY en STACK (1927).
PVA voor ons onderzoek werd betrokken van Kurashiki (Japan).
PVA wordt, evenals andere vinylpolymeren, verkregen door polymerisatie
van een vinylmonomeer. Omdat vinylalkohol (CH 2 = CHOH) geen stabiele
verbinding is (het vormt onmiddellijk aceetaldehyde) moet een derivaat gekozen worden voor de polymerisatie. Meestal, en ook hier, werd vinylacetaat
(CH 2 = CHOAc) daarvoor gebruikt. Dit levert polyvinylacetaat (PVAc).
Om hieruit PVA te verkrijgen moet de acetaatgroep door hydrolyse afgesplitst
worden.
Schematisch verloopt de reaktie als volgt:
polymerisatie
CH 2 = CHOAc
> - CH 2 - CH - CH 2 - CH - CH 2 - CH

I

I

I

OAc

OAc

OAc

vinylacetaat

polyvinylacetaat

hydrolyse
- CH 2 - CH - CH 2 - CH - CH 2 - CH -

I

I

I

OH
OAc
OH
polyvinylalkohol met enkele acetaatgroepen
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De voortgang der polymerisatiereaktie bepaalt de polymerisatiegraad of het
molekuulgewicht; de mate van hydrolyse bepaalt het acetaatgehalte van het
uiteindelijke produkt.
De hydrolyse heeft ook nog een ander effekt. De meeste vinylpolymeren zijn
lineaire molekulen, maar de polymerisatie van vinylacetaat levert ook een aantal zijketens op (FLORY, 1953), die echter bij hydrolyse voor het grootste deel
verdwijnen, zodat PVA in principe als een lineair molekuul opgevat mag worden (HACKEL, 1968). Overigens beïnvloedt een lichte graad van vertakking de
viskositeit nauwelijks (WEISSBERG, SIMHA en ROTHMAN, 1951).
De affiniteit voor water neemt toe met de hydrolysegraad. De acetaatgroep
maakt het molekuul hydrofober, waardoor polyvinylacetaat niet in water oplosbaar is.PVA met een hydrolysegraad van 88 (PVA 88)lost goed op in koud
water, maar heeft de neiging te precipiteren bij temperatuurverhoging. De
temperatuur waarbij de precipitatie optreedt is lager naarmate het acetaatgehalte hoger is (NORD, BIER en TIMASHEFF, 1951).
PVA, dat bijna volledig is gehydrolyseerd lost in water op bij 80°C, maar
heeft de neiging op den duur aggregaten te vormen bij kamertemperatuur. Een
neiging, die niet zozeer toegeschreven moet worden aan de mate van hydrofobiciteit, maar aan de eigenschap van dit type PVA inter- en intra-molekulaire
H-bruggen te vormen en vervolgens mikrokristallieten. Deze eigenschap is voor
ons onderzoek van grote betekenis en wij zullen er daarom nader op ingaan.
De associatie van PVA in een oplossing uit zich onder andere in een viskositeitsverhogingvan eenwaterige PVAoplossing tijdens opslagbij lagere temperatuur (TOYOSHIMA, 1968). Bij aanwezigheid van 12%acetaatgroepen treedt deze
viskositeitsverhoging bij opslag niet op,ziefig.2.1. (KURASHIKI POVAL).
Door de sterke neiging tot associëren en aggregaatvorming lost PVA 98.5
alleen op in warm water. Bij temperatuurverhoging worden eventuele kristallijne gebieden en H-bruggen afgebroken. Een PVA 98.5 film, waarin de kristallisatiehoog is,lost op in warm, maar niet in koud water (ARGANA en CZERWIN,
1968).
De neiging tot associëren neemt toe wanneer het molekuul regelmatiger
wordt (TOYOSHIMA, 1968). Er is een groot aantal onregelmatigheden in het
molekuul denkbaar. ZWICK en VAN BOCHOVE (1964) noemen er in totaal 15.
Zo kan de polymerisatie leiden tot een andere koppeling van het vinylacetaat,
waardoor de OH-groepen naast elkaar komen te zitten (kop-kop en kop-staart
verbindingen). Andere onregelmatigheden zijn: het voorkomen van verschillende ringen, dubbele bindingen, ketogroepen e.d. Overigens is het percentage
van deze onregelmatigheden gering.
De belangrijkste onregelmatigheden in het molekuul zijn het acetaatgehalte
en de wisselende stereoregulariteit.
HACKEL (1968) suggereert dat acetaatgroepen in blokvorm blijven zitten bij
alkalische hydrolyse van het polyvinylacetaat. Het is de vraag of dit wel te
rijmen valt met de grote invloed die 10% meer acetaatgroepen op bijv. de
viskositeitsverhoging tijdens opslag heeft (ziefig.2.1.).
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-2 (1975)
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Nsm- 2
500
PVA98.5

200

100 -

PVA88

50 -

tijd

20
50

100 uren

Fio. 2.1. De verandering van de viskositeit met de tijd van 8% PVA oplossingen bij 5°C.
M ca. 80000;acetaatgehalte 1,5% (PVA 98.5)en 12%(PVA88).

Ook verder in het onderzoek zullen wijeenzogroteinvloed van hetacetaatgehalte op de gelering zien, dat eerder gedacht zal moeten worden aan een
statistische verdelingvan de acetaatgroepen.
De stereoregulariteit lijkt in belangrijke mate verantwoordelijk voor de aan
associatievoorafgaande ordening van het molekuul.Zozou volgens FUJIWARA
e.a. (1966) een syndiotaktisch PVA molekuul in oplossing een helix vormen,
terwijl isotaktisch PVAeenvlakkezig-zagstruktuur geeft.
Toenemende ruimtelijke regelmaat gaat hand in hand met een toenemende
neiging tot onoplosbaarheid. De gelvorming van gekoncentreerde PVA oplossingen endespinbaarheid worden beïnvloed door deregelmaat in het molekuul (ZWICK en VANBOCHOVE, 1964).In hetbijzonder desyndiotaktische vorm
leidt tot sterkeassociatie (KENNEYen WILLCOCKSON, 1966).
Er bestaat overigens nog wel de nodige onzekerheid over de mate van de
invloed die de stereoregulariteit heeft. Pas de laatste jaren maken N.M.R.
onderzoekingen het mogelijk de mate van stereoregulariteit nauwkeuriger vast
testellen.
Volgens PRITCHARD(1970)en FLEER(1971)kandeladingophetPVAbij elke
pH worden verwaarloosd.
Een andere experimentele aanwijzing die suggestief is voor het voorkomen
van althansenigeordening indeopgelostetoestand isdatjodium-KI oplossing
een blauwe kleur met PVA geeft, die bij temperatuurverhoging verdwijnt, om
8
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bij afkoelen langzaam terug te keren (ZWICK, 1965). Dit isvergelijkbaar met de
blauwkleuring van amylose met I 2 en wordt dan ook toegeschreven aan helixvorming. Helices konden wij met optische rotatiedispersie niet aantonen, noch
in een gewone PVA oplossing noch in aanwezigheid van jodium. Dit hoeft de
aanwezigheid van helices niet uit te sluiten aangezien een isomeer mengsel van
links- en rechts draaiende helices geen rotatiedispersie vertoont.
Een verdere aanwijzing voor geordende PVA ketenstukken in oplossing is de
sterke neiging tot associatie en precipitatie bij lagere temperatuur, die parallel
loopt meteensteedssterkerwordendeblauwkleuring metI 2bij temperatuurverlaging (ZWICK, 1965). Tenslotte wordt ook bij amylose verondersteld dat een
helix in oplossing aanwezig is (HOLLO en SZEJTLI, 1958). Maar het is zeker, dat
de PVA ordening in hoge mate beïnvloed kan worden door toevoegingen van
andere stoffen. Heel bekend is de toevoeging van boorzuur, die de blauwkleuring met jodium dusdanig versterkt, dat hierop een kwantitatieve analysemethode van PVA gebouwd kan worden (HORACEK, 1962).
Ook de invoering van fluor atomen in de plaats van enkele OH-groepen in
het molekuul bevordert de helixvorming sterk, zoals HAAS en MAC DONALD
(1972) aan konden tonen.
Bij debespreking van deresultaten van het onderzoek komen wij nader op de
ordening en associatie van PVA terug.
In tabel 2.1. zijn de PVA eigenschappen van de monsters weergegeven die in
het onderzoek werden gebruikt en die van Kurashiki (Japan) werden betrokken. De gegevens zijn van de leverancier.
TABEL 2.1. Gegevens van de gebruikte PVA monsters.
Codenummer

% hydrolyse

PVA105
PVA 117
PVA 124
PVA H
PVA205
PVA217
PVA224

98,5
98,5
98,5
>99,8
88
88
88

*(A/)

polymerisatiegraad

asgehalte %

24500
78000
109000
77000
27000
86000
120000

550
1750
2450
1750
550
1750
2450

0,7
0,7
0,7
3
0,7
0,7
0,7

•Het monomeergewicht van vinylalkohol is44,van vinylacetaat 86,op grond van hydrolysegraad en molekuulgewicht kan dan degemiddelde polymerisatiegraad berekend worden.

Van de PVA 98.5 serie werden de molekuulgewichten viskosimetrisch bepaald volgens de MARK-HOUWINK relatie:
WT=KM'„

(2.1.)

waarin[^] r de intrinsieke of grensviskositeit is bij temperatuur 7*(°K), M„ het
viskositeitsgemiddelde molekuulgewicht en K en a konstanten zijn.
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Bij 25°C (T = 298CK) vonden wij voor a een waarde van 0,67 en voor K
een waarde van 4,16 X 10""*dl/g. Dit stemt goed overeen met de waarden die
in delitteratuur voorkomen (BERESNIEWICS, 1957).
Bij de polymerisatie van vinylacetaat tot polyvinylacetaat komt men tot een
verdeling van de molekuulgewichten volgens FLORY-SCHULZ en wel de meest
waarschijnlijke of FLORY-verdeling (FLORY, 1953).
2.1.2. Polyethyleenglycol
Polyethyleenglycol (PEG) of polyethyleenoxide iseen polymeer van ethyleenglycol (CH 2 OHCH 2 OH) met de volgende formule:
HO(- CH 2 - CH 2 - 0) n H
Polyethyleenoxide kan gemakkelijker met een laag molekuulgewicht (tot
10000) gemaakt worden dan met een hoog molekuulgewicht (tot enkele miljoenen). Reeds in 1933 slaagde STAUDINGER en LOHMANN (1933) erin PEG met
hoge molekuulgewichten te maken, maar de afloop van de reaktieduurde wel
2jaar. Zij gebruikten als katalysator de oxiden en carbonaten van Sr, Ca en Zn.
In dejaren vijftig werd de reaktie met deze carbonaten als katalysator enorm
versneld, omdat men ontdekte dat een bepaalde hoeveelheid water in de carbonaten nodig was, en bepaalde verontreinigingen afwezig moesten zijn (HILL,
BAILEY en FITZPATRICK, 1958).

JZo-vs'A PEG met een laag als met een hoog molekuulgewicht lossen gemakkelijk op uikoud water.
Ie ons onderzoek werd gebruik gemaakt van een reeks PEG met laag molekuulgewicht (Shell, Nederland) en een reeks met hoog molekuulgewicht
(Poly- x, Union Carbide U.S.). In tabel 2.2. zijn de eigenschappen hiervan
weerg geven.
TABEL 2.2. Gegevensvan degebruikte PEG monsters.
Code

M

PEG200
PEG300
PEG400
PEG 600
PEG 800
PEG 1000
PEG 1500
PEG4000
PEG 6000

200
300
400
600
800
1000
1500
3650
6750

Polyox WSR35
Polyox WSR 205
Polyox WSR 301
Polyox koagulant
10

200000
600000
4000000
> 5000000

aggregauetoestand
bij20°C
L
L
L
S
S
S

s
s
s
s
s
s
s
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De molekulen zijn overwegend lineair (BAILEY, POWELL en SMITH, 1958). In
kristallijne toestand zijn helices aangetoond in PEG (TADOKORO, 1966), maar
daarnaast komen ook zig-zag konformaties voor, terwijl onder invloed van
bijv. HgCl 2 en ureum ook tussenvormen van helices en zig-zag strukturen
worden gevormd (TAKAHASHI, SUMITA en TADOKORO, 1973).
2.1.3. PoJypropyleenglycol
De algemene formule van PPG is:
HO(- CH 2 - CH 2 - CH 2 - 0) n H
De stof isverwant aan PEG. Door deextra CH 2 groep isPPG wat hydrofober
dan PEG, wat bevestigd wordt door een onderzoek van SANDELL en GORING
(1971). Dit leidt ertoe, dat PPG een betrekkelijk kompakte en ondoorstroombaar kluwen vormt.
Bij ons onderzoek maakten wij gebruik van PPG gefabriceerd door Shell
(Nederland).
In tabel 2.3.zijn de eigenschappen hiervan weergegeven.
TABEL 2.3. Gegevensvandegebruikte PPG monsters.

Code

M

PPG 400
PPG 750
PPG 2000

400
750
2000

aggregatietoestand
bij20°C
L
L
L

2.1.4. Polyvinylpyrrolidon
Polyvinylpyrrolidon (PVP) is een lineair polymerisaat van vinylpyrrolidon
(FRANK en LEVY, 1953). Het wordt bereid in een waterige oplossing van vinylpyrrolidon door toevoeging van waterstofperoxide als katalysator en ammonia
of een amine als aktivator. De koncentratie H 2 0 2 bepaalt in hoge mate de
ketenlengte.
De chemische formule van dit vinylpolymeer is:
-CH-CHr-

I

2

*°
-J n

Het door ons gebruikte PVP werd betrokken van de General Aniline and
Film Corporation (GAF, U.S.A.) Het bestond uit drie monsters met verschillende M (zietabel 2.4.).
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TABEL 2.4. Gegevens van degebruikte PVP monsters.
Code

M

Geleverd als

K-15
K-30
K-60

10000
40000
360000

vastestof
vaste stof
45%waterige oplossing

2.1.5. Dextraan
Verschillende mikroörganismen zijn in staat Polysacchariden te vormen.
Soms worden ze afgescheiden in de kultuuroplossing in opgeloste of onopgeloste vorm (slijmerige draden), soms bevinden ze zich als een laag rond het
organisme en in andere gevallen worden ze als reserve- of struktuurkomponent
opgeslagen in de cel.
Dextraan kan door verschillende organismen gemaakt worden, bijv. door
Leuconostoc mesentroides, Micrococus viscosusen Bacillusgymiosus (PIGMAN en
GOEPP, 1948).

De polymerisatie in dextraan bestaat voor 95% uit oc-D-(l ->6) bindingen
tussen de glukoseresten, daarnaast zijn er een aantal zijketens van (l -> 3) en
(1 ->-4) bindingen (SENTI, HELLMAN, LUDWIG, BABCOCK, TOBIN, GLASS en

1955).
Het door ons gebruikte dextraan (Pharmacia, Zweden) komt van Leuconostoc mesentroides (PHARMACIA, 1971). Oorspronkelijk heeft dit dextraan
een extreem brede molekuulgewichtsverdeling, variërend van oligomeren tot
molekuulgewichten van enkelehonderden miljoenen.
De heterogeniteitsindex (//, = Mg/Ma) ligt tussen 102 en 103. Door zure
hydrolyse, ultrasonore trillingen, bestraling en enzymatische afbraak kan de
heterogeniteitsindex dalen tot 10 à 20. Door verder gaande fraktionering met
behulp van gedeeltelijke precipitatie kan H,dalen tot 1,2 à 1,5.
LAMBERTS,

De verschillende frakties werden door Pharmacia gekarakteriseerd met behulp van de grensviskositeit [n], het gewichtsgemiddelde molekuulgewicht
(Ma) verkregen uit de lichtverstrooiing en het aantal gemiddelde molekuulgewicht (A/e) verkregen uit de eindgroepenanalyse. Bovendien werd de verdeling bepaald door gelfiltratie en/of gefraktioneerde extraktie.
In tabel 2.5. zijn de eigenschappen van de verschillende door ons gebruikte
dextranen gegeven.
Infig.2.2.isdedifferentiële verdelingscurve uitgezet.
2.1.6. Natriumcarboxymethylcellulose
Cellulose is het meest voorkomende natuurlijke polymeer. Hoewel het evenals dextraan en amylose een polymeer is van glukose, is het onoplosbaar in
water. De molekulen zijn onderling in sterke mate verbonden, met röntgen12

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-2(1975)

TABEL 2.5. Gegevens van de gebruikte dextranen.
Code
Dextran 10
Dextran T20
Dextran T40
Dextran T70
Dextran 110
Dextran T250
Dextran T500

M„

M.

M

11200
22300
41800
76500
100500
243000
510000

5700
15000
25700
40500
62000
111000
185000

0,098
0,148
0,210
0,260
0,309
0,42
0,52

Mr

103

5*10"

10°

Fio. 2.2. De differentiële verdelingsfiguren van de gebruikte dextraanmonsters.

diffraktie zijn duidelijk kristallijne strukturen waartenemen.
De oorzaak van deze sterke associatie wordt toegeschreven aan de wijze
waaropdeglukosemonomeren aan elkaar gekoppeld zijn. Bijzetmeelisditeen
a—D—(1->4) binding, bij dextraan een a—D—(1->6) binding, diebeide
aan het molekuul eengrote beweeglijkheid geven. De ß—D—(1->4) binding,
diedeglukose in cellulose aaneenrijgt, geeft aan het molekuul een betrekkelijk
starre vorm, waardoor associatie van gestrekte ketens gemakkelijk optreedt.
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-2 (1975)
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BovendienliggendeCH2OHgroepenbijzetmeelaandezelfde kantvandeketen
en bij cellulose om en om. Daardoor kan de pakking van de molekulen bij
cellulose dichter zijn (GANZ, 1969).Door het groteaantal potentiëlewaterstofbrugvormers (OH-groepen) is de associatie sterk. Vertakkingen komen niet
voor (KLUG, 1964).
Cellulose kan oplosbaar gemaakt worden door groepen in te voeren, die de
regelmaat in het cellulosemolekuul verstoren. Bekende derivaten zijn: methylcellulose,hydroxymethylcelluloseennatriumcarboxymethylcellulose (NaCMC).
Debereiding van derivaten bestaat in het algemeen uit eenreaktie van cellulosemeteenorganischreagensinalkalischmilieu (BATDORFen FRANCIS,1963).
Als het de bedoeling is CMC te maken wordt Cl-CH 2 -COOH toegevoegd
als organisch reagens. Dit vormt een etherbinding met een OH-groep van de
glukoserest.
Daar er drie OH-groepen per glukose eenheid beschikbaar zijn kan de
substitutiegraad variëren tussen0en3.
Bij een substitutiegraad lager dan 0,3 is CMC nog niet oplosbaar in water
(KLUG, 1965). Waarschijnlijk zijn er dan nog teveel gebieden over waar associatie kan optreden.
Dechemischeformule vanNa-carboxymethylcelluloseis:
CHjOCHXOONa

CHjOCHCOONa

Het door ons gebruikte NaCMC werd betrokken van AKU (Arnhem).
Desubstitutiegraad is0,85.Erwerdendrietypengeleverd (zietabel2.6.).
TABEL 2.6. Gegevens van de gebruikte NaCMC monsters.
Code

substitutiegraad

*(M)

HZ 858
MZ 851
LZ 855

0,85
0,85
0,85

450000
300000
200000

*Het molekuulgewicht kon door de fabrikant niet precies gegeven worden.
Degenoemde waarden zijn benaderingen.

2.2. OVERIGE CHEMICALIËN

2.2.1.Water
Gebruikt werdgedemineraliseerd water metx< 2 X 10~6D_1cm_1.
14
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2.2.2. Congorood
Congorood werd betrokken van Merck (BRD) en zonder verdere behandeling gebruikt.
Deformule van congorood is:
N=N

S03Na

2.2.3.Borax
Gebruikt werd dinatriumtetraboraat (Na 2 B 4 0 7 -10H 2 0) van Baker (Deventer); speciflkatie: pro analyse.
2.2.4. Resorcinol
Gebruikt werd metadioxybenzeen van het Onderling Pharmaceutisch Genootschap (Ned.); speciflkatie: puriss.
Deformule vanresorcinol is:

2.2.5. Pyrocatechol
Pyrocatechol werdbetrokken van Baker(Deventer);specifikatie Lab.Grade.
Deformule vanpyrocatechol is:

o

2.2.6. Congorubine
Congorubine werd betrokken van Chroma-Gesellschaft (BRD) en zonder
zonder verdere behandeling gebruikt.
De formule van congorubine is:

2.2.7. Methanol
Gebruikt werd methanol van Baker (Deventer);specifikatie: proanalys?.
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2.2.8. Ureum
Gebruikt werd ureum van U.E.B.(België);specifikatie:zeerzuiver.
2.2.9. Natriumthiocyanaat
Gebruikt werd NaCNSvan Merck (BRD);specifikatie:pure.
2.3. VlSKOSIMETERS

Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van verschillende viskosimeters,
afhankelijk vandeviskositeitvandeoplossingen.
2.3.1. De Ubbelohde capillair viskosimeter
Voor Newtonse,weinigviskeuse,polymeeroplossingen werdgebruikgemaakt
van tweetypencapillair viskosimetersvolgens Ubbelohde.
Van de standaard Ubbelohde viskosimeter (Tamson N.V., Nederland) werd
gebruik gemaakt ingevallen waargeen verdunningsreeksen gemaakt behoefden
te worden.
Een gemodificeerde Ubbelohde viskosimeter (eigen fabrikaat) met verdunningsvat isvooral geschiktvoor het meten van verdunningsreeksen, zoalsvoor
de bepalingvan de grens-ofintrinsieke viskositeit. Voor de referentievloeistof,
water, bedroeg de doorstroomtijd tenminste 180 s. De viskosimeters werden
gethermostatiseerd bij25°Cmeteennauwkeurigheid van ± 0,005°C.
2.3.2. Capillair viskosimeter met variabele voordruk
Verdunde polymeeroplossingen hebben in het algemeen dusdanig lage viskositeiten, dat deze niet nauwkeurig gemeten kunnen worden met een rotatieviskosimeter. Teneinde toch vast te kunnen stellen of deze oplossingen al of
niet Newtons zijn werd de viskositeit gemeten met een capillair viskosimeter
met verdunningsvat en regelbare voordruk (eigen ontwerp). De opstelling is
schematisch getekend infig.2.3.
De luchtdruk varieerde van 1cm tot 1000cm waterkolom. De variaties in
deingesteldedruk warenminderdan0,5mmwaterkolom.
Dethermostaatbaden waren tot ± 0,005°Cnauwkeurig bij 25°C.
Deafschuifspanning isbij capillair viskosimeters niet uniform over de doorsnede van het capillair. Een nauwkeurig D-x diagram (D = afschuifsnelheid,
T = afschuifspanning) kan menernietmeevaststellen.Welishet mogelijk vast
te stellen of een vloeistof afwijkt van het Newtonse stromingsgedrag. Als de
doorstroomtijd geenlineairefunktie vandeaangelegdedruk is,wijst dat opeen
afwijking van het Newtons gedrag.
2.3.3. Derotatieviskosimeter
Voor het onderzoek van gekoncentreerde polymeeroplossingen werd gebruik gemaakt van de rotatieviskosimeter volgens het principe van COUETTE
16
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Fio. 2.3. Schema van decapillaireviskosimeter met variabele voordruk.
1. Ubbelohdeviskosimetermet verdunningsvat
2. vacuümleiding voor opzuigenvan deoplossing
3. drie-weg kranen
4. precisie reduceerventiel (Foxboro)
5. buffervat
6. thermostaatbaden
7. watermanometer voor lage drukken
8. kwikmanometer voor hoge drukken
9. perslucht

en de plaat-kegel opzet. Beidezijn van Haake(BRD), type Rotovisko.
Afhankelijk van de viskositeit van de te meten oplossing werd een bepaald
meetlichaam gekozen.
Type NV kan meten van ongeveer2 x 10-3Nsnr 2 bij een Dvanca.7500s"1
totongeveer 102Nsnr 2 bijeenDvanca. 1 s -1 .
Type MV kan meten van ongeveer 10~2Nsnr 2 bij een D van ca. 5000s_1
tot 103Nsnr 2 bijeenDvanca.0,5s_1.
TypePK kan metenvan ongeveer 10_1Nsnr 2 bijeen Dvanca.20000s_1tot
104-10sNsnr 2 bij een Dvanca.5sr1.
Indeplaat-kegel opzetisdeafschuiving overalgelijk. Bijdecoaxialecilinders
isdeafschuiving niethelemaal konstant, maar indiendespleetbreedtetussende
twee cilinders klein is ten opzichte van de stralen van de cilinders mag de
afwijking worden verwaarloosd. Met de rotatieviskosimeter kan dus wel een
z—D diagram gemaakt worden.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-2(1975)
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De rotatieviskosimeters werden gethermostatiseerd op een temperatuur van
15tot 60°Cmeteennauwkeurigheid van ± 0,02°C.

2.4. D E PENETROMETER

Voorde metingvan degelsterktewerd o.a. gebruik gemaakt van depenetrometer, afgebeeld infig.2.4. (fabr. Sommer en Runge, BRD). In de penetrometer wordt de indringdiepte van een kegelvormig gewicht in het gel gemeten.
Dezepenetratieiseen maatvoor degelsterkte.
Degelenwerdeninonsgevalbereid inweckflessen, waardoor indrogingwerd
voorkomen. De weckflessen werden gedurende de gelering geplaatst in een
broedstoof bijeenkonstantetemperatuur( ± 0,1°C).
Voor de meting werdde weckfles op het instelbare tafeltje geplaatst, waarna
direkt werd gemeten. Daartoe werd de tafel opgedraaid tot de conusjuist het
oppervlak raakt. Dit is gemakkelijk waar te nemen, omdat de conus weerspiegeldwordtdoorhetgeloppervlak.
Op tijdstip T = 0 wordt de conus vrijgemaakt door de knop in te drukken.
De conus heeft nu de gelegenheid in het gel te penetreren. In het algemeen
wordthetgeldaardoor nietvernietigd,maaropzijgeduwd.
Meestalwerdde penetratie na 1 secondegestopt enwerd deverplaatsing van
de conus afgelezen, vervolgens werd de penetratie vervolgd gedurende 2s,

verplaatsingsmeter

FIG. 2.4. Schema van de penetrometer.
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enzovoort. Aldus werden uiteindelijk meetpunten verkregen na 1, 3, 5, 10,
15,30,45en60s.
De meting levert niet zonder meer een goed gedefinieerde reologische grootheid op, maar laat toch een bepaalde interpretatie toe, met name door de
penetratie alsfunktie vandetijd temeten.
Zo hebben WOZNIAK, BELTMANen PILNIK (1972)vast kunnen stellen, dat bij
de penetratie van de conus in een viskeus materiaal (PVA-Borax gel bij lage
afschuifsnelheden) een rechte wordt verkregen als de penetratie uitgezet wordt
tegen de logaritme van de tijd. Visko-elastische systemen met een elastische,
geretardeerd elastische en viskeuse komponent konden ook globaal geanalyseerd worden.
Daar de elasticiteitsmodulus niet direkt isaf te leiden uit depenetratie, werd
deze exact gemeten met het apparaat dat onder 2.5. wordt besproken. De
penetratiediepte kan men in relatie brengen met de gemeten modulus. De ijkcurvediewijopdezewijzekrijgen kangelineariseerd wordendoor depenetratie
uit te zetten tegen de logaritme van deelasticiteitsmodulus, hetgeen infig.2.5.
isgedaan. Als gel isgekozen gelatine gel (Lijm en Gelatinefabriek, Delft) van
dekodering 00. Gelatinegelen zijn praktisch geheelelastisch.
Het grote voordeel van de penetrometer ten opzichte van andere methoden
is, dat mensnelgrote aantallen gelen naast elkaar kan meten.
Penetratiediepte
25
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FIG.2.5. Deijkingvandepenetratiediepteopdeafschuifmodulus G.Gewicht conus 28,81 gram, tophoek
90»,
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FIG. 2.6. Schema van de kruipopstelling.
2.5. D E KRUIPMETER

Het elastische resp.visko-elastischegedrag van gelen werd een aantal keren
gemeten met hetapparaat dat schematisch weergegeven isinfig.2.6.
Het gewicht (gkg) geeft aan de poelie A, als deze vrij gezet wordt op tijdstip / = 0, een moment van g X R„ X0,98Newton. Dit moment wordt
overgebrachtopdebinnencilinder endekrachtdaarisdan K = (g x Rp)/R\ X
0,98 Newton. Peroppervlakteeenheid isdatx = K/flnRi -h) N/m2.
Met de verplaatsingsopnemer en de schrijver wordt de hoekdraaiing a (in
radialen) van debinnencilinder gemeten. Deverplaatsing van de buitenomtrek
vandecilinderisdan <x 'Rt (m).
Deafschuiving yvan hetgelindespleet is(a •Rl)/(R2 —Ri) = (* -R^/AR.
Voordeschuifmodulus G wordtgevonden:
T 0,98gÄ,(Ä 2 -Ä,)
(N/m2)
G= - =
2nhxRt3
7
De schuifmndulus Gisgelijk aan een derde der elasticiteitsmodulus E:
G = Eß

(2.2.)

(2.3.)

Het apparaat isgekonstrueerd op de afdeling Fysische-en Kolloidchemieen
de afdeling Technologie van de Landbouwhogeschool volgens eigen ontwerp.
De verplaatsingsopnemer is van Hewlett Packard (Palo Alto, California,
U.S.A.) en de schrijver van Servogor (Goerz, Oostenrijk). Bij onze metingen
varieerdeg van 10tot 300gram. Rp = 2,00cm, Rt = 1,45 cm, R2 = 2,50cm,
h = 4,50cm.
Het deformatieverloop als funktie van de tijd bij een kruipmeting ziet er in
het algemeen als volgt uit. Op tijdstip t = 0, als de belasting wordt aangelegd
20
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treedtelastischedeformatieop,daarnaisdedeformatie hetgevolgvan geretardeerdeelasticiteit en viskeusevervorming. Schematisch isdit verloopgeschetst
in fig/2.7.

FIG. 2.7. De kruip van een visko-elastisch
materiaal.
Van de totale deformatie D o p tijdstip / = t t is AB de elastische deformatie,
BC de geretardeerd elastische deformatie en C D de viskeuse deformatie.
BURGERS (1935) heeft Voôr dit type visko-elastisch gedrag een model opgesteld, bestaande uit een MAXWELL element en een VOIGT-KELVIN element
in serie. In fig. 2.8. staat dit model afgebeeld.

E
—WW-o

4E-

FIG. 2.8. Het BuRGERs-model voor elastische
(E), viskeuse (n) en geretardeerd elastische
(71 + Ex) deformatie.

De deformatie AB komt op rekening van E,de deformatie BCop rekening
vanr\x + £, endedeformatieCDoprekeningvan r\.
De deformatievahr\x + Exalsfunktievandetijd(hetVOIGT-KELVINelement)
verloopt volgenseen e-macht:

-f:('-/T")
waaiin e

(2.4.)

\/
= geretaraeerde deformatie
a0 = belasting(N m -2 )
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T«, = retardatietijd = r]/E1 (s)
tji == viskeuse komponent VOIGT-KELVINelement (Ns m -2 )
£, = elastische komponent VOIGT-KELVINelement (N m -2 )
Dedeformatie ten gevolgevan £ isAB = a0/Eenvindt momentaan plaats.
Deviskeusedeformatieverloopt lineair metdetijd €n-4s-DG-^ _ ^r(/r^f(^))r _
Detotaledeformatie opeenbepaald tijdstip e(t)is
6(0 =

°o

°o,.

£+F(1~C^

\thre,.

)+

R

Voor f= Tre, is e= <x0/£i X0 —e _ 1 ). d.w.z. de geretardeerde deformatie
heeft zichvoor ongeveer 63%voltrokken.
In sommige gevallen kan de deformatie BC niet met één VOIGT-KELVIN
elementwordenbeschreven.Danmoetenereenaantalinserieworden geplaatst,
elkmet eeneigenEt en>/,. Wekrijgen dan ook meerdere retardatietijden.
Het hangt van de grootten van £, £ l 5 rçt en t\ af of we een systeem meer
elastisch ofmeer viskeus noemen.
Bijeengelatinegelbijvoorbeeld isABzeergroot ten opzichte van BDalsde
meting zich over een aantal minuten uitstrekt. Zo'n gel is praktisch elastisch
over deze tijdschaal.

2.6. DYNAMISCHE METINGEN MET DEREOMETER

Naast de statische kruipmetingen is het ook mogelijk visko-elastischesystemen te onderzoeken metbehulp van dynamische metingen. Hetgrote voordeel
hiervan is,dat menkontinu kan meten vanaf hetbeginvandegelering.
Een apparaat dat heel geschikt isvoor dynamische metingen aan gelen isde
reometer, ontwikkeld door T.N.O. (Delft). Het apparaat is elders uitvoerig
beschreven (DUISER, 1965 en DEN OTTER, 1967).Hier volgt een korte beschrijvingaandehandvanfig.2.9.
Het gel bevindt zich tussen de roestvrijstalen binnencilinder C, en deglazen
buitencilinder Cb. De diameter van C, is 7,50 mm en van Cb 9,00 mm.Ct
hangt aan een torsiedraad D t en wordt gecentreerd door een spandraad D2
( 0 =0,1 mm) met spanschroef Sp. De diameter van de torsiedraad D, kan
gevarieerd worden van 0,1 tot 1mm,en aldus aangepast worden aan deeigenschappenvanhetgel.
Het gel wordt bij verhoogde temperatuur binnengebracht via het buisje V
met afsluiter A. Op het gel wordt een laagje n-hexadekaan gebracht om verdamping tegen te gaan. Via een rondpompthermostaat T wordt het gel op de
geleertemperatuur gebracht, die afgelezen wordt op de thermometer Th. De
nauwkeurigheid van detemperatuur isbij eenisotherme metingca.0,02°C.
De binnencilinder Q kan in een sinusoïdale oscillatie worden gebrachtmet
het excentriek Ex, waarvan de amplitude kan worden geregeld door variatie
22
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SD A

FIG. 2.9. Schema van dereometer. Beschrijving in de tekst.

van excentriciteit. De amplitude varieert van 0 tot 0,25 rad, hetgeen overeenkomtmeteenafschuiving van0tot 1,20. Defrekwentie wordtgeregeld doorhet
toerental van de motor M te variëren door elektrische E of mechanische reduktieR.Defrekwentie kanvariërenvan3,2 X 10~5tot 50Hz, korresponderend
meteenhoeksnelheid <a van2 x 10-4 tot 314rad/s.
Op een afstand van 160cm van de torsiedraden bevinden zich drie gebogen
schalen van ongeveer 80cmlengte:Sch,,Sch2enSch3.Debewegingen van het
excentriek en van de binnencilinder worden op deze schalen geprojekteerd via
lichtbundels uit de lampen Lt en L2 en de spiegels S2 en S3. Een eventueel
amplitudeverschil, dat kan ontstaan door demping van C, door het gel, wordt
opSch!enSch2 afgelezen.
Het isook mogelijk, dat een faseverschil ontstaat tussen het excentriekende
binnencilinder. Dit kan worden gekonstateerd, omdat in het midden van Sch2
een spleetvormige spiegel S4 is aangebracht. Indien er geen faseverschil is,
valt debundel uit L2via S3en S4op S t endaarna op Sch3juist inhetmidden.
Alser wel een faseverschil is,dan wordt debundel op Sch3 links of rechts van
het midden geprojekteerd.
Uit amplitude- en faseverschil kunnen twee moduli worden berekend, de
zgn. opslagmodulus G'(een maat voor de elasticiteit) en deverliesmodulusG"
(eenmaatvoordeviskositeit)(zieook H.5).
Deformules luiden naar DEN OTTER(1967):
G' = (D1IE)(eJeJ {1- (ejej2}1/2

- (Dt + D2)/£ +Ico2/E
(2.5.)

G"=(D 1 /£)( £a /e C0 )
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waarin, ö , = torsiekonstante van de torsiedraad
D2 = torsiekonstante van de spandraad

E

=4nhl{Rr2-Rb-2)

Rb = straal van de buitencilinder (4,50 mm)
Rt ~ straal van de binnencilinder (3,75 mm)
h = lengte van de binnencilinder (15,0 cm)
/ ==traagheidsmoment van de binnencilinder
£„„ = amplitude van het excentriek
sco = amplitude van de binnencilinder
ea = uitwijking van het excentriek als de binnencilinder door nul gaat
co = hoekfrekwentie (rad/s)
Om G' en G"te kunnen berekenen, moeten een aantal apparaatkonstanten
eerst bepaald worden.
a. Bepaling van devatkonstante E

E = 4nhl(Rr2

- Rb~2)=

4

*' 15

0,3752

8,70xl0_5m3
0,4502

b. Bepaling van de torsiekonstante van de torsiedraad Dt
DJE kan men bepalen door experimenten uit te voeren met de reometer in
een Newtonse vloeistof (bijv. siliconenolie) bij verschillende co.
Vergl.(2.6.)wordt dan:
r1co=(DlIE)(sJeCB)

(2.7.)

waarin r\ = viskositeit (Ns/m -2 )
Dezeexperimenten zijn voor ons uitgevoerd door T.N.O. (Delft). Zij leverden
de volgende resultaten op:
diameter torsiedraad (in mm) Dy (N m)
DJE (N ver2)
s
0,1
1,16 X 100,13
0,2
1,87 X 10- 4
2,2
0,3
1,38 x 10- 3
15,9
0,5
1,02 x 10-2
117
1
1,42 x 10-1
1640
c. Bepaling van de torsiekonstante van de spandraad
Voor de bepaling van D2/E wordt het apparaat gevuld met water om de
trillingen van de binnencilinder te dempen. Daarna wordt bij een groot aantal
uitwijkingen van de aandrijfas (eao) de uitwijking van de binnencilinder (e„)
gemeten.
Het verband tussen efl0en ec0is:
ö i (e™ - e«) = D2 EC0
24
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Als (eao — eco)uitgezet wordt tegen ec0is de helling gelijk aan de verhouding
D2/Dx. Omdat DJ E bekend isuit b, kan D2/E bepaald worden.
Voor drie torsiedraden werd D2 bepaald, dit leverde op:
diameter torsiedraad (in m)
D2 (N m)
D2/E (N n r 2 )
3
5
0,1 x ÏO2,08 x IO2,40
0,2 x 1(H
1,68 X ÏO-5
1,94
0,3 X ÏO-3
2,30 x ÏO-5
2,65
gemiddeld 2,0 ± 0,3 x 10~5
2,0 ± 0,3
D2 speelt bij dikkere torsiedraden nauwelijks een rol en de variaties van 30%
erin zijn dan van geen betekenis.
d. Bepaling van het traagheidsmoment van de binnencilinder
De grootheid I/E wordt bepaald door in het lege apparaat de binnencilinder
in vrije oscillatie te brengen en de frekwentie (v0)van deze oscillatie te meten.
Voor de frekwentie geldt:

v0= (1/2 n)jDJI

(2.9.)

waarin D = D^ + D2.
Omdat DJE en D2/E bekend zijn uit b en c kan I/E worden berekend. Voor
l/E werd gevonden 0,003 kg/m.
De berekening van G' en G" werd uitgevoerd met de WANG-700B-computer.

2.7. BEPALING VAN HET SMELTPUNT VAN GELEN

De bepaling van het smeltpunt van gelen gebeurde met een gemodificeerd
apparaat volgens HARRISON, MORGAN en PARK (1971) dat afgebeeld staat in
fig.2.10.
De warme, te geleren oplossing wordt via trechtertje Bin de U-buis gebracht
( 0 5 mm), die aan de andere kant afsluitbaar is met een kraan K en voorzien
is van een millimeterverdeling. Het gebogen deel bestaat over een lengte van
6cm uit een capillair ( 0 2mm).Door K te regelen kan men het vloeistofniveau
op plaats C en A instellen.
Daarna wordt de U-buis weggezet in een thermostaat bij de geleertemperatuur. Na gelering wordt de U-buis in een thermostaatbad gezet, dat verwarmd
kan worden met een snelheid van 0,5°C/minuut. De kraan K wordt dan geopend. Het gel handhaaft door zijn stevigheid het ingestelde hoogteverschil
AA.Wanneer de temperatuur in de buurt van de smelttemperatuur komt, wordt
het hoogteverschil allengs kleiner; AA wordt dan gemeten als funktie van de
temperatuur. Door logAA uit te zetten tegen T verkrijgen we een beeld zoals in
fig.2.11. is geschetst. Verlenging van de lineaire delen van de curve levert het
snijpunt Sop, dat aangemerkt wordt als het smeltpunt Tm.
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-2 (1975)
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FIG.2.11. Degrafische bepalingvan
desmeltpunten van gelen.

2.8. D E BEREKENING VAN DE MOLEKUULGEWICHTSGEMIDDELDEN

Een synthetisch polymeer heeft zelden een uniform molekuulgewicht. Haast
altijd hebben wij te maken met een polymeermengsel waarvan de molekuulgewichten uiteenlopen. In de meeste gevallen vertoont de verdelingscurve een
maximum.
De vorm van de verdelingscurven hangt af van de wijze waarop het polymeer
isbereid. In sommige gevallen, bijv. bij polykondensatie leidt de reaktie tot een
FLORY-SCHULZ verdeling (FLORY, 1953)van de volgende vorm:
/(Af) = A-My • t~XM

(2.10.)

waarin A, y en X konstanten zijn. Voor de meest waarschijnlijke of FLORY verdeling is y = 0.
Andere polymerisaties bijv. ionogene polymerisaties kunnen tot een POISSON
verdeling leiden, terwijl bijvoorbeeld door enzymatische hydrolyse van biopolymeren scheve,of meer-piekigeverdelingen kunnen ontstaan.
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Als men over het molekuulgewicht van een polymeermonster spreekt, wordt
daarmee meestal een gemiddeld molekuulgewicht bedoeld. Het is tijdrovend
om de gehele verdelingscurve van zo'n polymeermonster experimenteel vast
te stellen. Door fraktionering kan dat op zichzelf wel, het in 2.1.5. genoemde
dextraan isdaarvan een voorbeeld.
Er isechter een ander middel om een indruk te krijgen of wemet een brede
verdelingtemaken hebben. Menkan nl.opeenaantalwijzen middelen, waarbij
in het ene geval alle molekulen verhoudingsgewijs even sterk meetellen (het
aantal gemiddelde molekuulgewicht Ma), in het andere geval de grotere molekulen verhoudingsgewijs zwaarder tellen (het gewichtsgemiddelde molekuulgewicht Mg) ofinbepaaldegevallenzelfsveelzwaarder(hetz-gemiddeldemolekuulgewicht Mz).
Deformeleuitdrukkingen hiervoorzijn:
M

a

= ^
In,

(2.11.)

waarin «,hetaantal molekulen metmolekuulgewicht AZ, is.
M,=~^

(2.12.)

waarin g( het gewicht van alle molekulen met een molekuulgewicht M„ dus
g, = n,M„ d.w.z.
Af. = 1^±
' In-Mi

(2.13.)

hetz-gemiddelde molekuulgewicht isgedefinieerd als:
Af, - ^

(2.14.)

Alseen polymeermonster monodispersiszijn M„M„enM, gelijkaanelkaar.
Bij heterodispersiteit isMa < M9< Mz.Om de mate van heterogeniteit uit te
drukken heeft men een heterogeniteitsindex (/ƒ,)geïntroduceerd (zie2.1.5.).
Hoewel Ht niet de verdeling weergeeft is zij toch een maat voor de breedte
ervan, hoegroter H„destebrederdeverdeling.
Eén van de belangrijkste variabelen, die wij wilden onderzoeken was de invloedvandebreedtevandemolekuulgewichtsverdeling.Daarechtervanslechts
één preparaat deverdelingscurven bekend waren (dextraan) kozen wijvoor dit
onderzoek voordeanderepolymeren devolgendemethode.
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Als monsters van twee polymeerfrakties van verschillende gemiddelde molekuulgewichten gemengd worden, zaleen mengsel van die twee meer heterodispers zijn dan de oorspronkelijke frakties. Ma en Mg zullen meer van elkaar
verschillen en Ht zalgroter worden. Wordt eenfysische grootheid vaneen polymeersysteem relatief meer beïnvloed door de grote dan door de kleine molekulen, danuitzich datookin hetgedrag vanhetmengsel, vergeleken metdatvan
de oorspronkelijke frakties.
Om aan de weet te komen door welke molekulen een bepaalde fysische
eigenschap van een polymeersysteem voornamelijk wordt bepaald, is het voldoende o m te weten dat de molekulen van- zeg - fraktie I gemiddeld kleiner
zijn dan die van fraktie II. Ma, Mg of Mz van de oorspronkelijke frakties behoeven niet exact bekend te zijn.
Het volgende voorbeeld moge ditillustreren:
Stel, dat wij beschikken over twee monodisperse frakties I en II van een
polymeer met resp. molekuulgewichten van 10000 en 100000. Deze frakties
worden in devolgende gewichtsverhoudingen gemengd 1:1,1:3 en 3:1.
In tabel 2.7.worden Ma (homodispers), Mg (homodispers), M, (homodispers)
gegeven ende gemiddelde molekuulgewichten vande mengsels, diemet behulp
van devergelijkingen (2.11.), (2.13.)en(2.14.) zijn berekend.
TABEL 2.7. De gemiddelde molekuulgewichten van de 'homodisperse' uitgangsfrakties en
van de mengsels daarvan.
Fraktie I
M.

10000
10000
10000

M„

Fraktie II

1+111:1

1+111:3

1+113:1

100000
100000
100000

18200
55000
91800

30800
77500
97100

12900
32500
79200

Veronderstel nu, dat wij ten onrechte hebben aangenomen, dat de frakties I
en II monodispers zijn en dat wij in werkelijkheid te maken hebben gehad met
bijv. een S C H U L Z - F L O R Y verdeling vanhet meest waarschijnlijke type.
In hetalgemeen geldt:
oo

1'

M e x p ( - — )dM = M„p+l
M.

p!

(2.15.)

waarin Mn het aantalgemiddelde van een fraktie en een konstante is.Voor een
S C H U L Z - F L O R Y verdeling vindt mendan voor hetgemiddelde molekuulgewicht
van dep-de orde, Mt (waarin p deexponent vanM aangeeft inde teller)
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CO

J

M"exp(- AM)dM
(A-y+1

p!

(2.16.)

o

'

oo"~

"

ƒM

,

p_1

(i-'/"'(f-l)l

A

exp(-ylM)dM

Dit toegepast op2.11, 2.13en2.14 geeft respektievelijk
Mg = 2M„enM, = 3 M„.
We berekenen nu de A/'s van de mengsels en willen aantonen, dat voor elk
mengselinhetalgemeengeldt:
Ma= 1XMa (homodispers)
Mg = 2 X Mg(homodispers)
Mz —3 XM, (homodispers)
enz.
Voor elke SCHULZ-FLORY verdelinggeldt,datdefraktie tussen MenM + dM
gelijk is aan:
e - MIM„
f(M) dM = — —
dM
(2.17.)
co

Bij eengenormaliseerde SCHULZ-FLORY verdeling isƒ f(M) dM = 1
o

Het aantal molekulen tussenMenM + dMis:
- MjMn
dM
MB

e

Nlot-f(M) dM = Nlot

(2.18.)

(7V(<),= totaalaantal molekulen)
en vertegenwoordigen eengewicht
.. M
«*'T7Q

-MIM....

N

dM

(2.19.)

Hettotalegewichtvandefraktie (g)is:
co

g = ^ ( Me"
Af,,J
dusNlot = g/M,

M/M

" dM = JVro(• M„

(2.20.)

Vergelijking2.18levertdanop,dathettotaalaantalmolekulentussenM +dM
gelijk is aan:
g
-^-r-e

-MIM,..,
"dM
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Mengen wenu twee frakties als volgt:
gt gram van fraktie I met M„= M„, en
g2 gram van fraktie II M„= Mn2, dan is het aantal molekulen in een zekere
kategorie de som van wat het volgens de eerste verdeling + wat het volgens de
tweede verdeling zou zijn.
Algemeen isMpvan een mengsel gelijk aan:
oo

oo

g

,.

i f M ' e x p ( - — ) d M + — 4| M ' e x p ( - — )dW
Mml
MA)
M„2

M, ?J
»

o

Mp

M„?J

Mnl

A#JJ

M
M p _ , e x p ( - —)dAf
M.
'it2

Integratie, gebruik makend van (2.15.) geeft:

Mp =

(2.22.)

(p - 1 ) ! [ gl M / - 2 + g 2 M „ r 2 ]
Het quotiënt van de termen tussen haken isjuist Mp als we uit waren gegaan
van twee homodisperse frakties, d.w.z. dat
M„ (SCHULZ-FLORY verdeling)
pi
-TJ-7T -T. r
=7—TT. =p, dus 1,2 en 3 voor
Mp (homodispers)
KP~iVrespektievelijk M„, Mg en Mz. De berekende waarden hiervan staan in tabel
2.8.
TABEL 2.8. De gemiddelde molekuulgewichten van de frakt
berekend opbasisvandeSCHULZ-FLORYverdeling.

M.
M,
M,

es en de mengsels daarvan,

Fraktie1

Fraktie II

1 + 111:1

1 + 111:3

1 + 113:1

10000
20000
30000

100000
200000
300000

18200
110000
275400

30800
155000
291300

12900
65000
237600

Vergelijken we de waarden van tabel 2.8. met die van de monodisperse
frakties van tabel 2.7., dan blijken de waarden voor Ma 2X zo groot en voor
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Mz 3Xzo groot te zijn, zowel voor de frakties als de mengsels daarvan. Er
treedt dus een systematische en lineaire verandering van de gemiddelde molekuulgewichten op, als wij in plaats van heterodispersiteit een monodispersiteit
van defrakties veronderstellen. Dat wilzeggen,dat wanneereenfysische eigenschap lineair afhangt van Mg, dan blijft dit verband lineair, ook al kiezen wij
voor deuitgangsfrakties eenvrijwillekeuriggemiddeld molekuulgewicht,alleen
dehellingvan delijn verandert.
Infig.2.12. wordt dit voor de gekozen voorbeelden van tabel 2.8. en tabel
2.7. geïllustreerd.
fysische
eigenschap

/
o

homodisperse Schutz Flory/
frakties /
frakties

FIG. 2.12. De systematische verschuiving van de gemiddelde molekuulgewichten van mengsels bij
andere keuze van de gemiddelde
molekuulgewichtenvandeuitgangsfrakties.

In veel gevallen is bekend, dat er een lineair verband tussen een bepaalde
fysische eigenschap en een zeker gemiddeld molekuulgewicht bestaat. Soms is
dit een direktlineair verband, zoals tussen Ma en de osmotische druk, in veel
andere gevallen bestaat er een logaritmisch of halflogaritmisch verband. Door
mengingvandeuitgangsfrakties kanmenvaststellenwelkgemiddeld molekuulgewichtvandemengselseenlineairverband metdeuitgangsfrakties oplevert.
Voor twee uitgangsfrakties is daarbij de aanname van het molekuulgewicht
geheel willekeurig. Bijdriefrakties moeten de onderlinge verhoudingen van de
drie molekuulgewichten wel korrekt zijn, deze moeten bijv. al een lineair verband opleveren uitgezet tegen een bepaalde eigenschap van het polymeer.
Men kan hierop ook kontroleren door bij drie of meer frakties na te gaan of
hetzelfde gemiddeld molekuulgewicht bepalend isvooreenfysische eigenschap,
alsdefrakties tweeaantweegemengdenvergelekenworden,enallenmetelkaar
wordengemengdenvergeleken.
Overigens is linearisering niet altijd nodig, ook uit een curve blijkt dikwijls,
dat alleen eenbepaald gemiddeld molekuulgewicht eenvloeiende lijn geeft met
een fysische grootheid.
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3. D E V E R D I K K E N D E W E R K I N G V A N P O L Y M E R E N

3.1. ALGEMEEN

In dit hoofdstuk zalin de eerste plaats nagegaan worden watde invloed is
van het molekuulgewicht en de molekuulgewichtsverdeling op de viskositeitverhogende of -verdikkende werking vaneenaantal polymeren. Tegelijkertijd
wordt deinvloedvan dekoncentratie onderzocht.
De invloed vanmolekuulgewicht enkoncentratie worden vervolgens kwantitatief vastgelegd ineen half-empirische vergelijking voor PVA98.5.
Tenslotte wordt nagegaan welke invloed het molekuulgewicht en de molekuulgewichtsverdeling hebben opdetemperatuurafhankelijkheid vande Newtonseviskositeit enwelkeopdeniet-Newtonse viskositeit.
3.1.1. Deinvloed vandedeeltjesgrootte opde viskositeit
De meeste makromolekulen nemen inoplossing eenkluwenvorm aan. Alleen
molekulen metsterke intramolekulaire krachten kunnen toteenordeningvan
het polymeer leiden waardoor het kluwen niet optreedt. Voorbeelden zijn leverzetmeel (glycogeen) enenkeleglobulaire eiwitten (VOLLMERT, 1962).
Onder aannamevanvolledigvrije draaibaarheid rond de binding ende afwezigheid van onderlinge wisselwerking van polymeersegmenten, verwaarlozing
eigen volume en wisselwerking vanhet polymeer methet oplosmiddel komen
KUHN (1934), GUTH en MARK (1934)via de statistiek van de dronkemanswande-

lingtot'het statistisch kluwenmodeF voor polymeren in oplossing.
In feite zijn de aannamen van KUHN niet geheel juist en zijn er welwisselwerkingskrachten en uitgesloten volume-effekten. Onder bepaalde omstandigheden wordt de invloed van de enejuist opgeheven door de invloed vande
andere; we spreken dan van 0(thêta)-omstandigheden. Dat wil zeggen, we
hebben daneenoplosmiddel eneentemperatuur waarin hetmolekuul dedichtheidsverdeling heeft die KUHN voorspelt.
Onder 0-omstandigheden lost het molekuul nog juist op.De meeste oplosmiddelen zijn beter enveroorzaken een zwellingvan hetmolekuul, weergegeven
met demolekulaire expansiefaktorOLM.
De dichtheidsverdeling vanpolymeerstukken over het kluwen is niet gelijkmatig. In hetcentrum isde dichtheid betrekkelijk hoog, aande buitenzijde is
het kluwen ijl,ziefig.3.1.
De verdeling van de ketenstukken is voor 0-omstandigheden Gaussiaans
(TANFORD, 1967).
p(r) = (3/2n) 3 / 2 (n/s 2 ) e _ 3 r 2 /2 s2
p(r)
n
r
s
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(3.1.)

= aantal C-atomen/volume eenheid
= aantal C-atomen permolekuul
= afstand tothetzwaartepunt
= gyratiestraal
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FIG. 3.1. De verdeling van ketenstukken binnen
een polymeerkluwen.

Voor een polymeer met een polymerisatiegraad van 1000en een monomeer
bestaande uit C—Cbinding meteen lengtevan 4,6Âisdedichtheidsverdeling
vandeketenstukken weergegeveninfig.3.2.

FIG. 3.2. De verdeling van ketenstukken onder 0 omstandigheden en bij een aM = 1.4 voor
een lineair vinylpolymeer met polymerisatiegraad = 1000.

Er zijn verschillendematen om degroottevan een polymeerkluwen in uitte
drukken.
Eén maat is de gemiddelde afstand van de eindpunten h, een tweede de
gyratiestraal s.
h kan berekend worden uitdeviskositeit (FLORY, 1953)enis:
(h2)3'2 = W-M

(3.2.)

waarin [rç]= intrinsieke ofgrensviskositeit
M = molekuulgewicht
<P = universele FLORY konstante (voor goede oplosmiddelen is
<P = 2,0 x 1021)
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terwijl
s2 = P/6

(3.3.)

Men kan het hydrodynamische effekt van het kluwen ook vergelijken met
datvaneenharde bol en de afmeting van het kluwen uitdrukken in een effektieve hydrodynamische straal Rh.
R„ = Zs

(3.4.)

waarbij Ç een konstante is, die gerelateerd is aan <P en voor een goed oplosmiddel ongeveer 0,775bedraagt.
De mate van doorstroombaarheid van het kluwen bepaalt de verhouding
tussen Rh ens.
Om de gedachte te bepalen bij de ijlheid van het kluwen, dus bij de relatief
grote afmeting ervan, kunnen we uitrekenen bij welke polymeerkoncentratie
dedichtstebolstapelingbereiktzalworden.
Voor een PVA molekuul met M = 105en [rj] = l zijn de konformatieparameters h, s en Rk resp. 3,7 X 10-6cm, 1,5 x 10-6 cm en 1,7 x 10-6cm. De
bezettingbijdedichtste bolstapeling is74vol % (ILER, 1955),waaruitvolgt,dat
dezestapeling al bijeen koncentratie van 1,8 gew %polymeerwordtbereiktals
RHals deeltjesstraal wordt gekozen. Daarboven gaan de kluwens elkaar doordringen endewisselwerking tussen dedeeltjes neemttoe. Dezewisselwerkingis
echter al bij lagere koncentratie merkbaar, want voordat de dichtste bolstapeling is bereikt (raakvlakken met 12 deeltjes: koördinatiegetal = 12) hebben
zich reeds stapelingen met lagere koördinatiegetallen voor kunnen doen, die
al bij een polymeerkoncentratie van 0,01 gew % op kunnen treden. Deze
wisselwerking tussen polymeren kan viskosimetrisch dan ook al bij zeer lage
koncentraties aangetoond worden.
Debasisformule voor deviskositeitvan dispersies isopgesteld door EINSTEIN
(1906, 1911).
r, = ti.(1 + 2,5 <p)

(3.5.)

r\ = viskositeit van dedispersie
t]0 = viskositeit van het dispersiemiddel
<p = volumefraktie van de gedispergeerde stof (volume gedispergeerde stof/
totalevolumevandedispersie)
Deze vergelijking gaat op voor harde bollen en bij afwezigheid van wisselwerkingtussen dedeeltjes. Desondanks beschrijft dezevergelijking in sommige
gevallendeviskositeit weltoteenkoncentratievan 10%(HOUWINKen DECKER,
1971). De vraag is nu wat wedienen te verstaan onder 'het' volume van een
polymeerkluwen. Door desterkezwelling,diepolymeren ondergaan tijdens het
oplossen ishunvolumefraktie veelgroter dan menopgrond van hetingewogen
drogevolumezou verwachten.
Devolumefraktie van hetopgelostepolymeer(<pp)is:
<Pp = c/pg
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(3.6.)
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c = koncentratie polymeer in(g/cm3)
pg = gemiddelde dichtheid van het polymeerkluwen (cm3/g)
Dit kunnen weinvullen invergelijking 3.5.endat geeft:
r\ = IJ.(1 + 2,5c/pg) ofrjrel = 2,5c\p, + 1

,

(3.7.)

Omdat de vergelijking van EINSTEIN uitgaat van afwezigheid van wisselwerkingtussen dedeeltjes kan (3.7.) beter vervangen worden door:
lim Irei'1

Iim 1sP

1

waaruit~pabepaald kanworden.
Zoalswealeerderzagen kanhetijlekluwenwatzijn stromingsgedrag betreft,
vergeleken worden meteenhardebolmeteeneffektieve straal Rh.
Dedispersiegraad heeft geeninvloed opdeviskositeit volgensde vergelijking
van EINSTEIN (3.5.). Voor polymeren blijkt dat in het algemeen wel het geval
te zijn. De dichtheid van een polymeerkluwen neemt af met het molekuulgewicht, dus de volumefraktie neemt in deze richting toe.Voor statistische of
ongestoorde kluwens wordt het verband tussen dichtheid en molekuulgewicht
alsvolgt gegeven(2):
p, = k' • AT0"5

(3.9.)

k' = konstanteafhankelijk van deaardvan hetpolymeer.
Substitueert menvergelijking (3.9.)in(3.8.)dan krijgt men:
M = k • M°-s

(3.10.)

Deze viskositeitsvergelijking van KUHN voor ideale statistische kluwens,is
verschillende keren experimenteel bevestigd voor het geval polymeren zich
onder 0-omstandigheden bevinden.
Voor betere dan 0-oplosmiddelen wordt de exponent groter, omdat het
molekuulexpandeert.Algemeenkanmenschrijven:
pg = k''M-'(a>

0,5)

(3.11.)

En de KuHN-vergelijking gaat dan over in de bekende MARK-HOUWINKvergelijking:
M=#-Mfl

(3.12.)

aheeft voor ongeladen polymeren eenwaarde van 0,5 < a> 1 afhankelijk van
dekwaliteitvanhetoplosmiddel.Voorpolyelektrolyten kan azelfsgroterdan1
worden, omdat de expansie van het molekuul door elektrostatische repulsie
wordt versterkt.
Het molekuulgewicht, dat in de vergelijking (3.12.) moet worden ingevuld
is voor heterodisperse polymeren het viskositeitsgemiddeld molekuulgewicht
(A/„). Als a = 1wordt M„gelijk aan M,(Hfdst. 2), want uit (3.8.) en(3.12.)
volgt:
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Ifo™rl)

K£MJCJ

Y^rijMj2
_

K•c

K^cj

j

ZnjMj

j

(3.13.)

•=M„

j

Inhetalgemeenisechtera# 1.Dangeldt:
M : = (IJ„,-0/*C

en

*2>J

i

j

J

,,.JU,1*^"
•JjijMj

dus M„ =

(3.14.)

InjMj

In het algemeen liggen M„en M,voor waarden van a tussen 0,5 en 1niet
zover uiteen.
Voor een FLORY-verdeling (zie 2.8.) bijvoorbeeld waarbij Ma:MB :M, =
1:2:3is deverhouding tussen
M.:M„ :M„= 1:[(1 + a)T(1 + a)] 1/fl :2
F isde gamma-funktie.

(3.15.)

Infig.3.3.is MJMg voor dezeverdeling uitgezet tegen a. Hieruit blijkt, dat
voor 0,5 < a < 1,5 M„enMg niet meerdan 12% verschillen.

1.3

Mg

1.1

0.9

0.7

0.5

a
,

0.5

1

1

0.7

J

i

_.

0.9

i

1.1

i

i

i

13

i

1.5

FIG. 3.3. MJM, als funktie vanavoor een
polymeer met een FLORY-verdeling.

Er bestaat geen methode om Mvanders dan langs viskosimetrische weg te
bepalen. Wel zullen wij in paragraaf 3.2.1. laten zien, dat door menging van
frakties van bekend molekuulgewicht iets kan worden voorspeld over Mv
vanhetverkregen mengsel.Omdat M„ enMvdikwijls redelijk overeenstemmen
ishet invullen van Mg in de MARK-HouwiNK-vergelijkingvaak aanvaardbaar.
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Mg kan verkregen worden uit lichtverstrooiings- en sedimentatiesnelheidsmetingen.
Het invullen van M„ in plaats van M„, zoals door sommigen wel gedaan
wordt (OWENS e.a., 1946; MAJER, 1965; ROMBOUTS e.a., 1970) is alleen geoorloofd, als er voor de onderzochte polymeerfrakties een konstante verhouding
tussen Ma en M„ bestaat.
3.1.2. De invloed vande temperatuur en de koncentratie
In de vorige paragraaf werd reeds aangeduid, dat de koncentratie via de
volumefraktie en intermolekulaire wisselwerking invloed heeft op de viskositeit.
In deze paragraaf zal het wisselwerkingseffekt van de koncentratie worden beschouwd in het licht van een algemenere theorie voor de viskositeit, waarin ook
detemperatuur een rol speelt.
Voor veel vloeistoffen en oplossingen, ook polymeeroplossingen, wordt
waargenomen dat r\ afneemt met de temperatuur en wel volgens de ARRHENIUSvergelijking.
n = Aexp(B/T)

(3.16.)

waarin A een konstante is en B een energieterm (ca. 13 kJ/mol), die wel enigszinsvarieert met de aard van devloeistof of de oplossing, maar voor polymeren
is B (ca. 33 kJ/mol) niet uitzonderlijk hoog. Terwijl de viskositeit'als zodanig
voor polymère smelten en oplossingen wel veel hoger is dan voor laagmolekulaire vloeistoffen. Deze verschijnselen kunnen met behulp van de theorie van
EYRING (1936) bevredigend worden verklaard.
EYRING stelt dat de viskositeit bepaald wordt door twee faktoren: de koördinatiefaktor F,die de wisselwerking tussen molekulen weerspiegelt en de sprongfrekwentie J. De viskositeit nwordt dan:
n

= F/J

(3.17.)

De sprongfrekwentie is de temperatuurafhankelijke faktor in vergl. (3.17.)
en dient als volgt opgevat te worden. In een vloeistof beneden het kookpunt
is er een netto attraktiekracht tussen de molekulen, waardoor zij op hun plaats
worden gehouden en min of meer geordend zijn. Wil een molekuul van plaats
veranderen, dan zal het eerst een zekereenergie Ea moeten overwinnen om naar
een 'lege' plek in de vloeistof te kunnen 'springen'. Men kan dezesprong opvatten als een monomolekulaire reaktie van een molekuul; daaruit volgt een
temperatuursafhankelijkheid van/ e n daarmee van n, welke met de ARRHENIUSvergelijking beschreven kan worden.
De konstante B uit vergelijking (3.16.) kan men gelijkstellen aan EJR. E„
blijkt voor eenvoudige vloeistoffen ongeveer 1l3-1U van de verdampingswarmte
te zijn, maar voor polymeren en polymeeroplossingen gaat dat niet op; Ea is
hier veel lager dan op grond van de verdampingswarmte verondersteld mag
worden. De konklusie van EWELL (1938)was,dat webij deviskositeit van polymeren niet te maken hebben met de sprong van het hele molekuul, maar met
segmenten daarvan. Dit wordt ook bevestigd door KAUZMANN en EYRING
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(1940), die vaststelden dat voor de Ea van een homologe reeks paraffines een
asymptotische waarde wordt verkregen bij toenemend molekuulgewicht, dat
wil zeggen, dat segmenten van de paraffineketen bepalend zijn voor de sprongfrekwentie en niet de totale lengte van het molekuul.
In sommige gevallen neemt Ea bij lagere temperatuur toe met het dalen van
de temperatuur. BUECHE (1953) verklaart dit door aan te nemen, dat de 'open
plekken' in de vloeistof dan niet groot genoeg meer zijn om zonder oriëntatie
een 'springend' molekuul te ontvangen.
Een verandering van Ea met de temperatuur kan ook veroorzaakt worden
door verandering van de grootte van het 'springend' ketensegment, bijvoorbeeld door het optreden van strukturen bij een bepaalde temperatuur.
De afhankelijkheid van de viskositeit van het molekuulgewicht wordt door
J niet verklaard. KAUZMANN en EYRING stellen daarom, dat hoewel de sprongfaktor per segment geteld moet worden, de beweging van de segmenten niet
geheel onafhankelijk is. Zij zijn via chemische bindingen, maar ook soms via
warpunten en fysische bindingen met elkaar verbonden. Dat wil zeggen: terwijl het potentiële aantal sprongen in de richting van het afschuifveld afhangt
van de aard van de segmenten, hun aantal en de temperatuur, hangt het feitelijk aantal dat plaats vindt af van de samenhang van de segmenten, onafhankelijk van de temperatuur. Op grond daarvan voeren zijdekoördinatiefaktor F
in (vergelijking 3.17.).
Het spreekt vanzelf, dat bij een groter molekuulgewicht doch gefixeerde
gewichtskoncentratie de samenhang van de ketensegmenten groter wordt,
terwijl bij groter wordende polymeerkoncentraties de samenhang nog extra
toe zal nemen door de vorming van warpunten tussen de molekulen. BUECHE
(1956) stelt, dat bij toenemende koncentratie meerdere molekulen tegelijkertijd
met elkaar verward kunnen zijn. Warpunten tussen twee molekulen noemt hij
van de Ie orde, die tussen drie molekulen van de 2e orde, enz. De beweging van
één enkele keten wordt dusbij toenemende koncentratie door steeds meer ketens
tegengewerkt. Deze tegenwerkende kracht hangt samen met F en kan zeer
groot worden, als het aantal warpunten per keten zeer groot is en er eigenlijk
één netwerk is gevormd. Alleen als de warpunten van beperkte levensduur
zijn, kan in zo'n geval nog stroming optreden.
Het is duidelijk, dat de hogere wisselwerkingsordes (w„) een rol gaan spelen
bij hoge koncentraties polymeer en bij hoge molekuulgewichten. Volgens
BUECHE is K>,,~ M".

De koncentratie-afhankelijkheid wordt door HUGGINS (1958) in de volgende
vergelijking uitgedrukt:

1„ = M c U „ M V

(3.18.)

KH = HuGGiNskonstante, afhankelijk van de kwaliteit van het oplosmiddel,
soms ook van het molekuulgewicht.
Daar [>/]= K-M" (vergelijking 3.12.), zit in (3.18.) via het molekuulgewicht
ook de deeltjesgrootte.
In het algemeen wordt de HuGGiNS-vergelijking niet verder uitgebreid, maar
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in feite is vergelijking (3.18.) het eerste stuk van een veelterm van de volgende
vorm

r\sp =fcoWc +fcifo]2c2+ fc2M V + fc3M V + fc4M V +
(3.19.)
Bij grotere molekuulgewichten en grotere koncentraties gaan de 3een hogere
termen een rol spelen, overeenkomstig de opvatting van BUECHE, dat dan ook
warpunten van hogere orde gaan optreden.
Bij koncentraties tot 0,5 à 1gew % kan men i.h.a. de viskositeit van polymeeroplossingen met de eerste twee termen goed beschrijven voor polymeren
met een molekuulgewicht tot 100000.
Meet men de relatie tussen de viskositeit, het molekuulgewicht en de koncentratie heel algemeen, dan wordt een beeld verkregen zoals in fig. 3.4.

log

l0„ M

FIG. 3.4. Het schematische verloop van de
viskositeit met het molekuulgewicht van gekoncentreerde oplossingen van lineaire polymeren, bij verschillende koncentraties.

BUECHE (1952) interpreteert dit verloop als volgt. Vóór het knikpunt is de
koncentratie aan polymeer zo laag of is het molekuulgewicht zo klein, dat van
warpunten tussen de molekulen geen sprake is. Bij toenemende koncentratie
en/of molekuulgewicht gaan er warpunten optreden. Dat zou dan aanvangen
bij de knikovergang (hellingen van a naar ß, zie fig. 3.4.), waarna de viskositeit
veel sterker stijgt met het molekuulgewicht.
BUECHE voorspelt dat a = 1 en ß = 3,5. Een groot aantal onderzoekers vond
inderdaad een a van ongeveer 1en een ß van 3,5 voor polymeeroplossingen en
-smelten, maar er zijn ook nogal wat uitzonderingen op deze regel. (SCHURZ,
1968; SIMHA en UTRACKI, 1967; BUSSE en LONGWORTH, 1962; GRAESSLEY, 1965,
1967). Terwijl BUECHE de knik als vrij scherp beschouwt, blijkt er in de praktijk

meestal een heelgeleidelijke overgangvan dehellingen tezijn, zodat de beschrijving van de curve met twee afzonderlijke vergelijkingen (3.20.) en (3.21.) een
empirische benadering iszonder veelfysische achtergrond.
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log r\= A + alogM

M < Mk

(3.20.)

en
logrç = £ + 0 1 o g M

M > Mk

(3.21.)

waarbij A/*hetmolekuulgewicht iswaarboven warpunten gaan optreden.
Binnen bepaalde grenzen kandeviskositeit vansommige polymeeroplossingen ookworden beschreven met devolgende empirische vergelijking (OYANAGI
en MATSUMOTO, 1962):

r,rel= A •c 5 M, 3 , S

(3-22.)

De vergelijkingen (3.20.), (3.21.) en (3.22.) dragen onzes inziens eenwat onbevredigend karakter, omdat zij onvoldoende het fysische beeld achter de
viskositeitsverhoging weergeven.
Bij hoger wordende molekuulgewichten enkoncentraties zullen de molekulen
elkaar hinderen door botsingen; daarna zalbijverder toenemende koncentratie
wederzijdse samendrukking van de kluwens plaats vinden en verwarring van
ketenstukken indeperiferie van dekluwens.Bij nog hoger wordende koncentraties zullen de ketens elkaar ookgaan doordringen in het hart vanhet kluwen,
waardoor meervoudige warpunten ontstaan, waarvan de ontrafelingstijd veel
langer zal zijn. We krijgen dus wisselwerkingen van verschillende betekenis,
vergelijkbaar met de warpunten van Ie, 2e, etc. soort volgens BUECHE. De
elasticiteit vanpolymeeroplossingen wordt bij hogere koncentraties ook merkbaar bij steeds lagerefrekwenties, d.w.z.delevensduur van dehogere warpunten
wordt groter (FERRY, 1970).
De vergelijkingen (3.20.), (3.21.) en 3.22.) weerspiegelen deze verschillende
wisselwerkingen niet, terwijl deuitgebreide HuGGiNS-vergl.(3.19.) datin zekere
zin wel doet. Alle2eenhogere termen stellen eenorde vaninteraktie voor.
De vergelijking*(3.19.) gaat uitvandeafmetingen vanhetgeïsoleerde molekuul ([rj] isdaar een maat voor). ONOGI e.a. (1967) komen ook totde konklusie,
dat het terecht is bij de analyse van gekoncentreerde oplossingen uit te gaan
van deindividuele afmetingen vanhet molekuul.
De uitgebreide HuGGiNS-vergelijking vertoont enige gelijkenis metde uitgebreide EINSTEIN-vergelijking van GUTH (HOUWINK en DECKER, 1971) voor
suspensies vanharde deeltjes.
> 7 = f 7 0 ( l +S1<t>+Ô2<l>2 + ...)

(3.23.)

<5,,<52etc.zijn konstanten, dieafhangen vande uitwendige afmetingen vande
deeltjes, (j> isdevolumefraktie van dedeeltjes.
3.1.3. Deniet-Newtonse stroming
Vele oplossingen van polymeren en polymère smelten vertonen een stromingsgedrag waarbij de viskositeit afhangt van de afschuifsnelheid D. In het
algemeen neemt deviskositeit afmet toenemende D(plasticiteit, pseudoplasticiteit of thixotropie).
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Voor een Newtonse oplossing isx = n-D (T= afschuifkracht) of n= xjD,
r\ isonafhankelijk vanDenineenlog rç-logDdiagram wordt een rechteevenwijdig aandelogDas verkregen.
In veel gevallen kanhet stromingsgedrag vaneen niet-Newtonssysteem beschreven worden meteenmachtswet, zoals voorgesteld door OSTWALD (1925)
als
T = k' •D" of r,sch = l = k"-Dn-1

(3.24.)

k' enk" zijn konstanten, r\sch = schijnbare viskositeit
Zet menvoor eenniet-Newtonse oplossing logrjschuit tegen logD, dan verkrijgt men eenrechte, dieonder eenhoek loopt. Degrootte vandehoek is een
maat voor deafwijking vanhetNewtonse gedrag, vergelijkbaar metde ShearThinning-Index van ROSEN (1971).

Het ligt in onze bedoeling nategaan inhoeverre hetmolekuulgewicht ende
molekuulgewichtsverdeling invloed hebben opde afwijking vande Newtonseviskositeit.
Een belangrijke reden waarom deviskositeit bij hoge afschuifsnelheden lager
wordt isgelegen in de oriëntatie diede molekulen zelf ondergaan in het stromingsveld. Zijnemen daardoor eenlanggerekte vorm aan,diein sommigegevallen het stromingsveld dusdanig 'fixeert', datturbulentie wordt voorkomenen
de viskositeit wordt verlaagd Qdrag reduction' of stroomverbetering).
Tegelijk metdeoriëntatie worden ookwarpunten ontkoppeld, waardoor de
koöperatieve faktor invergl.(3.17.) kleiner wordt en dus ook de viskositeit.
De niet-Newtonse effekten zijn hetsterkst bij grote makromolekulen enbij
makromolekulen metsterke onderlinge wisselwerking.

3.2. D E GEMETEN INVLOED VAN MOLEKUULGEWICHT
EN KONCENTRATIE OPDEVISKOSITEIT

Voor zover niet anders vermeld gedragen deonderzochte polymeeroplossingen zich volgens NEWTON. Omdit vast te stellen werd de viskositeit van verdunde oplossingen meteencapillair-viskosimeter metvariabele voordruk(par.
2.3.2.) gemeten over hetgenoemde druktrajekt, terwijl die van gekoncentreerde
oplossingen metde Haaker-rotatie-viskosimeter onder verschillende schuifsnelheden werden gemeten.
3.2.1. Verdundeoplossingen
Door demethode vanmenging en molekuulgewichtberekening uit paragraaf
2.8. toete passen zullen wijnagaan hoedegemeten Mv zich totde berekende
MaenMgverhoudt enofdezeverhouding nogafhangt vande hetero-dispersiteit.
Van de drie PVA98.5monsters werd de grensviskositeit bepaald (zie fig.
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3.5.),evenalsdievanvier mengsels.DeauitdeMARK-HouwiNK-vergl.is 0,67
en K= 4,16 X 10~4.Vandevier mengselswerd metbehulpvandezekonstantenMvvanhetmengselberekend.De resultatenzijn samengevatintabel3.1.

FIG. 3.5. De grensviskositeit van PVA
98.5 als funktie van het molekuulgewichtbij25°C.
TABEL 3.1. Het uit M berekende M„ en demet vergl. (3.11.) en (3.13.)berekende M.en M,
van demengsels.
MonstersPVA98.5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PVA105
PVA 117
PVA 124
PVA 105/124 1/1
PVA 105/1243/1
PVA 105/124 1/3
PVA 105/117/124 1/1/1

M,

Mv

*s 24500
= 78000
= 109000
64800
45650
87950
70500

= 24500
= 78000
= 109000
62550
41900
85700
69550

Mm

[v] MJ M,l MJ
M. Mv M.

s 24500 0,37 = 1 = 1
= 78000 0,79 s i = 1
= 109000 0,98 = 1 = 1
40000 0,68 1,62 1,04
30400 0,52 1,50 1,09
58550 0,84 1,50 1,03
47750 0,73 1,48 1,01

=1
=1
=1
1,56
1,38
1,46
1,46

Uit detabel blijkt, datdeberekende Mg endegemeten Mvdicht bijelkaar
liggen,zodicht,datmenpraktischkanzeggen,datM„deviskositeitbepaalt.
Voor een FLORY-verdeling,waar MJMa = 2 (vergl. (3.15.)),zou MJMa =
1,85 zijn voor a= 0,67. Ma= 40000 zou horen bij Mg = 80000 en Mv =
74000. Nu isMg 64800enMv62550,dusliggen Mg enMvverhoudingsgewijs
veeldichterbijelkaardanvolgens FLORYvoorspeld wordt. Ookalsde heterogeniteitvandemengselsgroterwordt blijkt Mvpraktisch gelijk aanMg teblijven.
Het is waarschijnlijk dat de uitgangs-PVA monsters een FLORY-verdeling
hebben (zie2.1.1.).Zouden weindatgevalM„enMgberekenenuitMvvolgens
(3.15.),dankrijgenwedewaardenvantabel3.2.
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TABEL 3.2. Verschillendemolekuulgewichtenen-verhoudingen vanPVAfrakties enmengsels.
M, en Ma berekend uit (3.15.) voor monsters 1-3, uit methode par. 2.8. voor mengsels
4-7. Mvberekend uit[//].
Monsters
1. PVA 105
2. PVA 117
3. PVA 124
4. PVA105/124 1/1
5. PVA105/1243/1
6. PVA105/124 1/3
7. PVA105/117/124 1/1/1

M,

Mv

Ma

26500
84300
117800
72150
49325
94975
76200

24500
78000
109000
62550
41900
85700
69550

13250
42150
58900
21633
16434
31644
33434

MJM„MJMVMV/Ma
2
2
2
3,34
3,00
3,00
2,28

1,08
1,08
1,08
1,15
1,17
1,11
1,10

1,85
1,85
1,85
2,89
2,55
2,70
2,08

Mg/Mvblijft praktisch konstant,zowelintabel 3.1.alsintabel 3.2.enligtinde
buurt van 1,terwijl MJMa van 1,48tot 1,62intabel 3.1.envan2,28tot3,34
in tabel 3.2.uiteenloopt.
Tevens illustreert de vergelijking van de resultaten van tabel 3.1.en tabel
3.2., dat de berekeningsmethode, waarbij homodispersiteit van de uitgangsfrakties wordt verondersteld tot eengoed inzicht leidt omtrent de verhouding
van MvtotMg en Ma.
Ook bij iets hogere koncentraties blijkt M„in de buurt van Mt te liggen.
Vooreen0,3%oplossingvan PVA98.5frakties enhunmengselshebben wijde
viskositeit gemeten.Infig. 3.6.zijnderesultaten weergegeven.

0.4

cP

0.3

0.2

• PVA frakties
o M a van een mengsel

0.1

0 10*

5.10*

103

FIG. 3.6. De viskositeit als funktie van
de verschillende molekuulgewichtsgemiddeldenvooreen0.3%PVA98.5 oplossing bij 25°C. Horizontale symbolen behoren bij de meting van één
mengsel.
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Uitfig.3.6.blijkt, dat nsp praktisch lineair verloopt met M„,alleen de eerste
termenvanvergl.(3.19.)tellennogmaarmee.
3.2.2. Zeergekoncentreerde oplossingen
Indien men polymeren beschouwt als verdikkingsmiddel zijn vooral gekoncentreerde oplossingen van belang.Vaneenaantal polymeren hebben wij daaromdeviskositeit gemeten bij hogekoncentratie, alsfunktie van degemiddelde
molekuulgewichten.Allereerst wordt infig.3.7.het resultaat weergegeven voor
7,5gew %PVA98.5-oplossing.

5x10'

2»10'

AM,

5x10 -

2»10

FIG. 3.7. De viskositeit als funktie van de verschillende molekuulgewichtsgemiddelden voor
7.5% PVA 98.5 oplossing bij 25°C(symbolen als infig.3.6.).

Nu verschijnt de knik in het log»j-log M diagram, die BUECHE toeschrijft
aan het optreden van warpunten; het is echter ook duidelijk, dat de knik niet
heelscherpis,zodatereerdersprakeisvaneengeleidelijkoptredenvanwarpuntenvansteedshogereorde,danvaneenplotselingevorming.
Deaenßvanfig.3.4.zijninditgeval 1,4en3,5.
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Het isduidelijk, dat ook nu Mven Mg praktisch samenvallen, evenals bij de
grensviskositeit endeverdunde oplossing.
Insamenhangmethetkoncentratie-effekt (par.3.2.3.)zullenwijverderopnagaan inhoeverredeuitgebreide HuGGiNS-vergelijking(vergl.(3.19.))dit gedrag
kan beschrijven.
Van een 60 gew % oplossing van polyethyleenglycol met een molekuulgewicht tot 6750zijn ook deviskositeiten gemeten,evenalsdievan demengsels
vandeoorspronkelijke monsters.Infig.3.8.staathet resultaat.
cP
10:

10

10r-

10'

10J

10*

FIG. 3.8. De viskositeit als funktie van de verschillende molekuulgewichtsgemiddelden voor
een 60%polyethyleenglycol-oplossingbij25°C(symbolen alsinfig.3.6.en 3.7.).

Ook hier isM,inbelangrijke matebepalend voor deviskositeit.
De hellingen a en ß zijn respektievelijk 0,8 en 2,0. Lager dus dan BUECHE
voorspelt. De oorzaak kan ten dele misschien toegeschreven worden aan een
van fraktie tot fraktie uiteenlopende nauwkeurigheid in de molekuulgewichtsbepaling. Anderzijds vallen zij nog bijna binnen de grenzen, die PETERLIN
(1968)vooraenßstelt,namelijk resp.0,84en2,7.
Polypropyleenglycol is verwant aan polyethyleenglycol, maar hydrofober van
karakter door een extra CH2-groep. Vooral de hogere molekuulgewichten
mengen zichslechter metwater,in het bijzonder wanneerdehoeveelheid water
meer dan 50%wordt.
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10*

FIG. 3.9. De viskositeit als funktie van de verschillende molekuulgewichtsgemiddelden voor
een95%polypropyleen-watermengsel bij25°C(symbolen alsinfig.3.6.en3.7.).

Uitfig.3.9.blijkt, dat voor polypropyleenglycol een gemiddeld molekuulgewicht,datligttussenMaenM„bepalend isvoordeviskositeit.
Polyvinylpyrrolidon is gemakkelijk in water oplosbaar. Uitfig.3.10. blijkt,
dathier,evenalsbij hethydrofiele PVAen PEG,hetgewichtsgemiddelde molekuulgewicht deviskositeit praktisch bepaalt.
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FIG. 3.10. De viskositeit als funktie van deverschillende molekuulgewichtsgemiddelden voor
een 5%polyvinylpyrroüdonoplossingbij20°C(symbolen alsinfig.3.6.).
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Dea en ß zijn resp.0,4 en2,5,dus,evenals voor PEG, beduidend lager dan
BUECHE voorspelt.

Overigens mag men aan deze afwijking van a en ß niet tegrote waarde toekennen. Deligging van Mvten opzichte van Ma en M, wordt er niet door beïnvloed,zoalswijzagen.Demethodevan par.2.8.omzeilt onnauwkeurigheden
indemolekuulgewichten vande uitgangsfrakties.
De viskositeit van dextraanoplossingen wordt, evenals die van polypropyleenglycoloplossingen bepaald door een gemiddelde dat ligt tussen M„ en Mt.
Op empirische gronden werd daar Ma\/Mg/Ma of May/Ht voor gekozen (fig.
3.11).
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FIG. 3.11. De viskositeit als funktie van de verschillende molekuulgewichtsgemiddelden voor
een 30%dextraanoplossing bij25°C.

Uitlitteratuurgegevens(GRANATH, 1958)kan men M„x -\/Mg/Maberekenen
endezevergelijken metdegemeten A/„.Infig.3.12.blijken MvenMa \/MJMa
praktisch gelijk te zijn aan elkaar, ook al loopt de heterogeniteit van de dextraanoplossingen uiteen.
De tot dusver besproken polymeren gedragen zich praktisch Newtons, ook
ingekoncentreerde oplossingen, zoals indeaanvang van dezeparagraaf isvermeld.
Na-carboxymethylcellulose en zeer hoog-molekulaire PEG wijken echter
sterk afvanhetNewtonsestromingsgedrag.Alswijhierbij sprekenvanviskosiMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-2(1975)
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FIG. 3.12. Het verband tussen A/„ en
Ma\/M,jM, voor dextraan berekend
uit gegevens van GRANATH.

teit wordt de 'schijnbare viskositeit' (//«.»)bedoeld, gemeten bij een bepaalde
afschuifsnelheid.
Infig.3.13.is»js,.,,van Na-CMCuitgezet tegen het molekuulgewicht. Duidelijk blijkt, dat thanseengemiddeldeindebuurt vanMzdeviskositeit bepaalt.
Van polyethyleenglycol waren ook monsters beschikbaar met een zeer hoog
molekuulgewicht. Deze vertoonden wel afwijkingen van de Newtonse stromingswet. De viskositeit t]sch wordt bepaald door een gemiddelde, dat dichter
bij Mtt dan bij Ma ligt. Alleen bij zeer heterodisperse mengsels wijkt het bepa-

3.103
Isch
cP
OXAj

103
OM
O XA/

5.102

oft

QC
Oft'

102

/
OC

/
10'

48

M
s

5x10

10°

FIG. 3.13. De schijnbare viskositeit als
funktie van de verschillende molekuulgewichtsgemiddeldenvoor NaCMCbij40°C;
D = 65,4s _1 (symbolen als in fig. 3.6. en
3.7.).
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FIG. 3.14. De schijnbare viskositeit als funktie van de verschillende molekuulgewichtsgemiddelden voor 2% polyethyleenglycol oplossingen met hoge molekuulgewichten; D =
40s - 1 (symbolen als infig.3.6.).

lende gemiddelde sterker afvan Mg. Dat gold ook voor laag molekulair PEG.
Ziefig.3.14.
r\iCh varieert het sterkst met D bij hogere molekuulgewichten. Het zou denkbaar zijn, dat degrote molekulen bij lageafschuifsnelheden dusdanig in elkaar
verward blijven, datr\schzeerhoogblijft, terwijl bijhogeafschuifsnelheden deze
warpunten ontward worden. Dit zou kunnen leiden tot een relatief geringere
bijdrage van degrote molekulen. Uitfig.3.15.enfig.3.16.blijkt, dat dat voor
Na-CMC en polyethyleenglycol niet het geval is; zowel bij hoge als bij lage
Dblijft hetzelfde molekuulgewichtbepalendvoorr)sch. Datleidttotdekonklusie
dat de relatieve bijdrage van grote en kleine molekulen tot deviskositeit onafhankelijk isvan de afschuifsnelheid.
De >/sch van het polyelektrolyt Na-CMC stijgt veel sterker met het molekuulgewicht dan t]schvan niet-ionogene PEG. Deexpansievan een groot NaCMC molekuul wordt extra versterkt door de grote opeenhoping van lading
bij grote molekulen. De kans op meervoudige warpunten, dus op een grotere
viskositeit, wordt daardoor vergroot.
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FIG. 3.15. Het verloop van n„*met het molekuulgewicht voor 2% NaCMC oplossingen bij
tweeafschuifsnelheden en40°C(symbolen alsinfig.3.6.en 3.7.).
cP

Isch

10J

D=16s" 1

10'

0=2620 5-'

10

2.10s 6.10s 10s

2.10"

3.10"

4.10°

FIG. 3.16. Het verloop van n,ckmet het molekuulgewicht voor 2% PEG-oplossingen bijtwee
afschuifsnelheden en 25°C(symbolen alsinfig.3.6.).

Uit het voorgaande bleek, dat het viskositeitsbepalende gemiddelde molekuulgewicht varieert van Ma\/Mg/Ma tot Mz. Uit par. 3.1.1. bleek voor de
50
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TABEL 3.3. De ligging van A/„ten opzichte van M„, M, en Mzen de grootte van de exponent
a uitde MARK-HOUWINK vergelijking voordeverschillende polymeren.
Polymeer

gemiddelde molekuulgewicht bepalend voor de
viskositeit van gekoncentreerde oplossingen (Mv)

dextraan
PPG
PEG
PVP
PVA
Na-CMC

M.y/MJM.
i (M, + Af.)
M,
Af,
Af,
Mz

a

ca. 0,50
ca. 0,50
ca. 0,75
ca.0,75
ca. 0,70
ca. 1,50

grensviskositeitMvbepalend tezijn. Dit gemiddeldeligt meestal tussen Ma en
Mgin, afhankelijk vandeauitdeMARK-HouwiNK-vergelijking.
In tabel 3.3. hebben wij voor de onderzochte polymeren het gemiddelde
opgeschreven, dat de viskositeit bepaalt en de a uit de MARK-HouwiNK-vergelijking.
Hetverloopvan MJMg infig.3.3., zoals FLORY(1953)dat voorspeltvoorde
meest waarschijnlijke verdeling,lijkt weltekloppen vooreenaindebuurtvan
1,maarbij eenavan0,5envooralvan 1,5ishetverschiltussen MgenMvgroter.Hetverloopinfig.3.17. geeft dewerkelijkheid beterweer.
PETERLIN(1972) merkt ook op, dat de lineaire relatie tussen aen MJMgerg
onwaarschijnlijk isvooralleo'stussen0,5en1.

FIG. 3.17. Het globale verloop van
MJAf, met de exponent a uit de
MARK-HOUWINK vergelijking voor
uiteenlopende molekuulgewichtsverdelingen, vergeleken met het
theoretisch verloopvooreen FLORYverdeling.
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De mengmethode van par. 2.8. blijkt een snel antwoord te geven over de
liggingvan Mv ten opzichte van Mtt, Mgen Mz.
3.2.3. Een half-empirische vergelijking voorde invloed vande koncentratie en het
molekuulgewicht op de viskositeit van PVA-oplossingen
Uit de voorgaande paragraaf bleek, dat de afmetingen van het geïsoleerde
molekuul, welke gekoppeld is aan de o uit de MARK-HOUWINK vergelijking,
ook bepalend is voor de viskositeit van gekoncentreerde oplossingen. Het is
van praktisch belang om over een vergelijking te beschikken, waarmee de
viskositeit voor ieder molekuulgewicht en bij iedere koncentratie berekend kan
worden.
In de par. 3.2.1. en 3.2.2. zijn nu voldoende gegevens voorhanden om de
konstanten in de uitgebreide HuGGiNS-vergelijking (3.19.) voor PVA 98.5 te
berekenen.
Met behulp van een 7 de orde regressie zijn deze konstanten bepaald.
De konstanten werden:
k0 = l, kt = 51 x 10~2 (HuGGiNS-konstante), k2 = 20 x 10 -2 , k3 = 6 x
IQ-2, fc4 = 1 x 10- 2 ,k5 = 1 x 10-*,kb = 1 x 10-6
Nemen wij als voorbeeld PVA 98.5, molekuulgewicht 109000, dan levert dit
op:
t]sp = 1c + 50 x 10- 2 X c2 + 192 X 10- 3 X c 3 + 569 X 10~4 X c 4
+ 936 X 10-* X c 5 + 92 X 10~6 X c 6 + 9 X 10~7 X c7
(3.25.)
Voor koncentraties van 0,1, 1en 10gew % wordt:
0,1% f? s P =0,l + 5 x 10~3 + 192 X 10"6 +
3

= 0,1052 cP
4

1% risp = 1+ 0,5 + 192 X 10- + 569 X 10~ + 936 X 10"* +
1,758cP
10% nsp = 10 + 50 + 192 + 569 + 936 + 92 + 9 = 1858 cP

(gemeten 0,106 cP)
=

(gemeten 1970cP)
De 1 % koncentratie is ongeveer het begin van de dichte bolstapeling. De
hogere termen spelen dan een kleine rol, om echter bij 10% bijna geheel bepalend te worden.
In fig. 3.18. zien we, hoe gemeten en berekende waarden praktisch samenvallen voor nsp als funktie van de koncentratie voor verschillende molekuulgewichten.
In fig. 3.19. blijkt, dat noch de berekende noch de gemeten waarden een
scherpe knik opleveren in decurvevan log nsp tegen log M.
Bij een a uit de MARK-HouwiNK-vergelijking van 0,7 is de macht van M
in vergl. (3.19.) voor de vijfde term (A/ 0 , 7 ) 5 = A/ 3,5 . Een waarde, dieook vaak
gevonden wordt voor n(M) omdat de ain veel oplosmiddelen 0,7 is.
Wordt de koncentratie veel hoger of het molekuulgewicht veel groter, dan
kunnen ook 6e en hogere termen een rol gaan spelen; de helling in het log nsp52
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Fio. 3.18. De experimenteel bepaalde viskositeiten van PVA oplossingen alsfunktie van dekoncentratie vergeleken met de berekende
waarden volgensvergelijking(3.25.).

log M diagram kan dan hoger worden dan 3,5,wat door sommige onderzoekers
ook is gekonstateerd (SCHURZ, 1968; SIMHA en UTRACKI, 1967; BUSSE en
LONGWORTH, 1962; GRAESSLEY, 1965, 1967).

De uitgebreide HuGGiNS-vergelijking blijkt een bevredigend beeld te geven
van het viskositeitsverloop van PVA-oplossingen, zowel bij lage als bij hoge
koncentraties en molekuulgewichten, terwijl de verschillende termen van de
vergelijking enigermate het fysisch beeld van meervoudige warpunten beschrijven.
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FIG. 3.19. De experimenteel bepaalde
viskositeiten van PVA oplossingen als
funktie van het molekuulgewicht vergeleken met de berekende waarden volgens vergelijking (3.25.).

Voor dextraan zijn ook metingen verricht bij verschillende koncentraties en
molekuulgewichten. Hier blijkt het niet mogelijk konstante fc-waarden te vinden voor het gehele trajekt van molekuulgewichten. De onderzochte molekuulgewichten liepen van M„= 11200 tot 510000.
Uit onderzoek van SENTIe.a. (1955)en GRANATH (1958) blijkt, dat de auit de
MARK-HouwiNK-vergelijking niet konstant isvoor het gehele trajekt van molekuulgewichten; voor hoger wordende molekuulgewichten wordt deze kleiner
dan 0,5. Dit wordt toegeschreven aan een hogere vertakkingsgraad bij grotere
molekuulgewichten.
Inderdaad heeft een kleine verandering in a een grote invloed op de bijdrage
van de hogere termen in de uitgebreide HuGGiNS-vergelijking. Brengt men de
verandering van a met M in rekening, dan is het wel mogelijk konstante kwaarden te krijgen. De vergelijking heeft dan echter weinig praktische betekenis
meer.
Voor polyethyleenglycol met molekuulgewichten van 200 tot 6750 blijkt
ook geen goede vergelijking opgesteld te kunnen worden. Hier is wel de o konstant, maar varieert de HuGGiNS-konstante van ongeveer 5voor een molekuul54
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gewicht van 400 tot ongeveer 0,5 voor een molekuulgewicht van 4000 (THOMAS
en CHARLESBY, 1960).

Bijveel polymeren ligt KH in de buurt van 0,5 en isredelijk konstant voor een
homologe reeks. De afwijking is bij PEG wellicht te wijten aan het erg lage
molekuulgewicht. Een molekuulgewicht van 400 betekent nog geen 10 monomeereenheden;er isdan eigenlijk geen sprake van een kluwen.
Toepassing van de vergelijking is dus alleen gerechtvaardigd als de MARKHouwiNK-vergelijking opgaat over het gehele trajekt van molekuulgewichten
en de HuGGiNS-konstante inderdaad een konstante is.

3.3. EXPERIMENTEEL ONDERZOEK NAAR DE INVLOED
VAN DE TEMPERATUUR OP DE VISKOS1TEIT

In de inleiding (par. 3.1.2.) tot dit hoofdstuk hebben wij gezien, dat voor viskeuse stroming van laagmolekulaire vloeistoffen de molekulen van plaats veranderendoorovereenenergieberg te 'springen'. Uit de temperatuurafhankelijk-
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FIG. 3.20. Het verloop van de viskositeit met de reciproke temperatuur voor 10% PVA 88
oplossingen met verschillende molekuulgewichten en molekuulgewichtsverdelingen. Hi—
heterogeniteitsindex.
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heid van de viskositeit kan de aktiveringsenergie berekend worden. Voor
polymeeroplossingen geldt, dat zolang het gehele molekuul springt, Ett toeneemt met het molekuulgewicht. De grens, waarbij niet het hele molekuul
doch delen van het molekuul springen, ligt bij 20-30 monomeereenheden
(FERGUSONe.a., 1964; BERRYen Fox, 1968).
KICHKIN (1968) vond voor polyisobutyleen opgelost in minerale olie, dat
polydisperse oplossingen een viskositeit hadden, welke minder temperatuurafhankelijk is dan die van monodisperse. Over een trajekt van 140°C was de
viskositeit van de monodisperse oplossingen 20-40% sterker gedaald dan die
van de polydisperse.
FERRY e.a. (1951)vonden voor polyvinylacetaatoplossingen een geringe toenamevanEamethetmolekuulgewicht.
Daarentegen konstateerden FERGUSONe.a. (1964),dat de molekuulgewichtsverdeling geen invloed had op de aktiveringsenergie, terwijl ook PATAT en
SPOTT(1965)konkludeerden,datde aktiveringsenergie niet van het molekuulgewichtmaarvandeaard vanhet monomeer afhangt.
Ookonsonderzoektoontgeenverschiltussende temperatuurafhankelijkheid
van de viskositeit van meer monodisperse en meer polydisperse polymeren.
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Fio. 3.21. Het verloop van de viskositeit met de reciproke temperatuur voor 60% PEGoplossingen met verschillende molekuulgewichten en molekuulgewichtsverdelingen.
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zoals blijkt uitfig.3.20. enfig.3.21.Van de meeste PEG-monsters en van alle
PVA-monsters is de polymerisatiegraad groter dan 20. We mogen derhalve
aannemen, dat alleen molekuulsegmenten 'springen' en het molekuulgewicht
niet meer bepalend is voor Ea. Ea neemt voor alle monsters af met stijgende
temperatuur. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door konformatieveranderingen van de springende ketensegmenten, b.v. het verdwijnen van een superstruktuur met toenemende temperatuur. In Hfdst. 5. komen wij daar nog op
terug.

3.4. EXPERIMENTEEL ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VANHET
MOLEKUULGEWICHT OP DE NIET-NEWTONSESTROMING

Onderdeonderzochtepolymerenzijnertwee,dieeensterkeafwijking vanhet
Newtonse stromingsgedrag vertonen, namelijk Na-CMC en polyethyleenglycol
met een hoog molekuulgewicht.
Infig.3.22.isvoor Na-CMCuitgezet logr\sch tegen log D.dlogr\iChldlog D
iseen maat voor de afwijking van de Newtonse stroming (ROSEN, 1971).Deze
isinfig.3.23.uitgezet tegen het molekuulgewicht.
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FIG. 3.22. Het verloop van de schijnbare viskositeit met de afschuifsnelheid voor 2% oplossingen van NaCMC bij 40°C.
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FIG. 3.23. De mate van afwijking van het Newtonse gedrag als funktie van het molekuulgewicht voor 2% oplossingen van NaCMC bij D = 500s - 1 en 40°C (symbolen als in fig.
3.6.en 3.7.).
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Fio. 3.24. Het verloop van de schijnbare viskositeit met de afschuifsnelheid voor 2% oplossingen voor PEG bij 25°C.
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FIG. 3.25. De mate van afwijking van het Newtonse gedrag als funktie van het molekuulgewicht voor 2%PEG-oplossingen bij25°C(symbolen als infig.3.6.).

Voor Na-CMC is Mz bepalend voor de afwijking van de niet-Newtonse
stroming,onafhankelijk vandebreedtevandeverdeling.
Voor polyethyleenglycol is logrjschuitgezet tegen logD in fig. 3.24. en in
fig. 3.25. d logr)scJdlogD. Hier blijkt M„ bepalend te zijn, in wat sterkere
matedan bijdeNewtonseviskositeit hetgevalwas(fig. 3.8.).
Er is evenwel geen sprake van, dat bij een bredere verdeling een ander gemiddelde de afwijking van het niet-Newtonse gedrag bepaalt zoals VAN DER
VEGT(1965)waarnam. De reden kan zijn, dat zolang de kluwenvorm gehandhaafd blijft, deafmeting vanhetgeïsoleerde kluwendeviskositeit blijft bepalen.
Ook alzullen deonderlinge warpunten afnemen bijtoenemende D,dan zalhet
aantal toch bepaald worden door de hydrodynamische afmeting van het geisoleerde kluwen, dus voor Mv. Dat wordt ook bevestigd door fig. 3.15. en
fig. 3.16., waar derfsck is uitgezet tegen het molekuulgewicht. Ook hier bleek
eenzelfde gemiddelde bepalend bij zeer uiteenlopende D.
Het isopmerkelijk, dat deviskositeit met toenemende Dvoorallemolekuulgewichten naar eenzelfde waarde tendeert. De meetapparatuur liet niet toeom
met noghogereafschuifsnelheden tewerken. Ook PATATen SPOTT(1965)konstateerden deze tendens naar een gelijke viskositeit, onafhankelijk van het
molekuulgewicht. Zij stellen zich voor, dat bij zeer hoge afschuifsnelheden
het molekuul vollediggestrekt wordt en ergeen invloed meer isvan het molekuulgewicht, waarvan de invloed tot gelding komt, zoals wij eerder zagen, via
hetstatistische kluwen,dat ijler wordt bijgroter molekuulgewicht.

3.5. KONKLUSIES

Uit de voorafgaande paragrafen isgebleken, dat de mengmethode, in kombinatie metviskositeitsmetingen, op een snelle wijze inzicht verschaft in deligMeded.Landbouwhogeschool Wageningen75-2(1975)
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ging van Mvt.o.v. Ma, Mg, en Mz.Mvblijkt sterker van Ma te verschillen dan
FLORY(1953)voorspelt naarmateameervan 1afwijkt.
VerderblijktMvonafhankelijk tezijnvandekoncentratie,datwilzeggen,dat
de afmetingen van hetgeïsoleerdemolekuul ook bepalend zijn voordeviskositeit in gekoncentreerde oplossingen.
Dat de afmetingen van het geïsoleerde molekuul ook bepalend zijn voor de
viskositeit vangekoncentreerde oplossingen, maakt hetsomsmogelijk eenhalfempirischevergelijking optestellenwaarin deze afmetingen voorkomen alsmededekoncentratie.Omdat erbijtoenemende koncentratiewisselwerkingen van
steeds hogere orde gaan optreden (meervoudige warpunten) moet dezevergelijking uit een veelterm bestaan. De uitgebreide HuGGiNS-vergelijking voldoet
daaraan.
Met behulp van een 7de orde regressie was het mogelijk voor PVA 98.5een
vergelijking optestellen,waarmeemeniedereviskositeit bijiederekoncentratie
kanvoorspellenalsMvbekend is.Heeft menenkelefrakties, dan kan mendoor
mengingMvberekenen metdemethodeuit par.2.8.,dezewaardeinvullen inde
vergelijking enzodeviskositeitberekenen.
Voorwaarde voor het opgaan van deze viskositeitsberekening is, dat de
MARK-HouwiNK-vergelijking van toepassing is en dat de molekulen zo groot
zijn, dat de HuGGiNS-konstante praktisch konstant is over een heel trajekt
vanmolekuulgewichten.Daaraanvoldoet PVA98.5.Dextraan en PEG hebben
eenaeneenKHdievariërenmethetmolekuulgewichtenmakendezeberekening
niet mogelijk.
Deaardvandemolekuulgewichtsverdeling heeft geeninvloed opdetemperatuurafhankelijkheid endeafwijking van hetideaalviskeusgedrag.
Ook de mate van afwijking van de Newtonse stroming wordt bepaald door
M„endezeisonafhankelijk vandebreedtevandemolekuulgewichtsverdeling.
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4. POLYVINYLALKOHOL GELEN

4.1. ALGEMEEN

Debedoelingvandithoofdstuk isomnategaanwelkeinvloedhetmolekuulgewicht, de molekuulgewichtsverdeling, dehydrolysegraad ende koncentraties
hebbenopdeeigenschappenvangelen.
Daarbij zaleerstdeinvloed opdegelsterkteworden nagegaan.Daarna zalde
invloedvandedrievariabelen ophetoptredenvansyneresewordenbekeken.
4.1.1. Gelering
De overgang van een polymeeroplossing naar een gelis niet zo scherp. Men
kan een polymeergel omschrijven als een polymeeroplossing, waarin de molekulen met elkaar zijn verknoopt, waardoor het systeem de indruk wekt vast te
zijn geworden.
Worden de knooppunten gevormd door kovalente bindingen, zoals bij gevulkaniseerderubber,dandraagt hetknooppunt eenpermanent karakterenzal
de deformeerbaarheid afhangen van de elasticiteitsmodulus van het gelenmet
detijd weinig veranderen.
Is de verknoping niet van kovalente aard, maar fysisch, dan bestaat nog
steedsdemogelijkheid, dathetknooppunt permanent isenhetgelzichgedraagt
alseengevulkaniseerderubber.Maarhetisookmogelijk, datdelevensduurvan
zo'n fysisch knooppunt beperkt isenveellijkt op een warpunt. De deformatie
van zo'n gel onder invloed van een aangelegde kracht zal dan met detijd toenemen,maarook eenelastische komponent hebben.Zo'n gelneemteentussenpositieintusseneenpolymeeroplossingeneennetwerk met permanente knooppunten.
De elasticiteit van polymeergelen komt in het algemeen voort uit entropieverlagingenvandepolymeerketensonderinvloedvandedeformatie. Eenketenstuk tussen twee knooppunten zal, evenals een vrij molekuul, streven naar de
meestwaarschijnlijke konformatie ofdehoogsteentropie.Bijuitrekkingvanhet
netwerk worden de ketenstukken tussen knooppunten in een minder waarschijnlijke konformatiegebracht,deentropieSdaaltenalsgevolg hiervan daalt
de vrije energie met T(ôS/ÔL)T,waarbij ÔL de verlenging van het netwerk is
(FLORY en REHNER, 1943).
De energieterm (ÔU/ÔL)T is meestal verwaarloosbaar, behalve bij heel grote
deformaties of wanneer de molekuulstukken tussen knooppunten sterk geordend zijn.
Deelastischetegenkracht(ƒ)bijdeformatie isdus:
ƒ = (ÔF/Ô ) r « - T(8SIÖL)T
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4.1.2. De invloed van hetmolekuulgewicht opdemechanische eigenschappen van
gelen
Er is pas sprake van een gel, als de molekulen aaneengeregen zijn tot een
driedimensionaal netwerk, waarvan een deel der verbonden ketens het hele
netwerk doorloopt.
Naarmate de molekulen korter zijn, zijn er meerknooppunten nodig om tot
zo'n netwerk te geraken en is de kans groter, dat een aantal molekulen geen
deeluitmaakt vanhetgel.
Voor kovalentverknoopt butylrubber heeft FLORY(1946)afgeleid dat
G = (RTplMc) (1 - 2MJMJ
(4.2.)
G = elasticiteitsmodulus, R = gaskonstante, T = absolute temperatuur, p—
polymeerdichtheid, Mc= molekuulgewicht van een ketenstuk tussen twee
knooppunten, Ma== aantalgemiddeld molekuulgewicht van degeheleketen.
De term (l-2Mc/A/„) komt in de vergelijking door netwerkonvolkomenheden,dieveroorzaakt worden door ketenuiteinden. Ketenuiteinden veroorzaken
breuken in eendriedimensionaal doorlopend netwerk. Hetisduidelijk, dat het
aantal ketenuiteinden evenredig is met het aantal molekulen, dus ook met het
aantalgemiddeld molekuulgewicht.
De term l-2Mc/Ma gaat volgens FLORY alleen exact op als Matenminste
3x groterisdanMc. BijhogegraadvanverknopingwordtMekleintenopzichte
van M.enisheteffektvan ketenuiteinden verwaarloosbaar.

FIG. 4.1. Model voor deverkwisting van ketenstukken in een elastisch netwerk alsgevolg van
deinvoering vaneeneindige molekuullengte.
a. netwerk met oneindige molekuullengte
b. de invoering van een eindigde lengte (de plaats van de breuk werd met een dobbelsteen
bepaald)
c. de resterende elastisch effektieve molekuuldelen.

In figuur 4.1.is het ontstaan van onvolkomenheden (c) in een perfekt netwerk (a) weergegeven door de invoering van eindige ketens (b). Alleen die
ketens,dieineendoorlopendeverbindingmetderandvanhetgelstaan,dragen
bij tot de elasticiteitsmodulus. De overige ketenstukken zijn verkwist. De
elasticiteitsmodulus is evenredig met het percentage niet-verkwiste ketenstukken(vergl.(5.16.)).Infig.4.2.isopgrondvanditmodelvoorverschillendeketenlengtes het percentage niet-verkwiste ketenstukken uitgezet tegen A/a-1. Dit
blijkt eenrechteopteleveren,meteenknikbijMc= Maß.
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Fio. 4.2. Het percentage niet verkwiste
ketenstukken als funktie van de verschillende gemiddelde molekuulgewichten berekend uitmodellen alsinfig. 4.1.
(symbolen alsinfig. 3.6.).

In het verleden is niet altijd bevestigd, dat Mabepalend is voor de gelelasticiteit. FERRY en ELDRIDGE (1948, 1949) vonden, dat voor gelatine Mt bepalend
wasvoor de elasticiteit, terwijl SAUNDERSen WARD (1953)een relatie met het bij
Mt gelegen Mv vonden.
Voor pektine-suikergelen vonden SPEISER en EDDY (1946) ook, dat Mg binnen bepaalde series pektine bepalend was voor de elasticiteit. SMIDSR0D (1974)
stelde voor alginaatgelen eveneens een relatie vast tussen de elasticiteit en het
gewichtsgemiddeldemolekuulgewicht.
Wij betwijfelen dejuistheid van deze gegevens. Enerzijds zijn de experimenten vaak beperkt en de relaties niet erg overtuigend, anderzijds kan er bij een
homologe serie van een polymeer een betrekkelijk vaste verhouding bestaan
tussen Ma en Mg.De vastgestelde relatie met Mgis dan niet oorzakelijk, maar
vloeit voort uit de konstante verhouding met Ma (BELTMAN, 1974; SMIDSR0D,
1974).
4.1.3. De invloed vande/concentratie
Toevoeging van meer polymeer aan de oplossing voordat de gelering begint
heeft tot gevolg, dat meer warpunten ontstaan, die na gelering van tijdelijk
permanent worden (ziefig.4.3.a) en dan bijdragen tot de elasticiteit. Op grond
daarvan kan men verwachten, dat de elasticiteitsmodulus meer dan evenredig
toeneemt met de koncentratie.
Ook zal er een polymeerkoncentratie benedengrens kunnen zijn, waaronder
de koncentratie niet toereikend is om een doorlopend netwerk te vormen; dan
treedt geen gelering op. Vlak boven deze koncentratie kunnen echter nog grote
aantallen molekulen deel uitmaken van de sol-fraktie, waardoor eveneens een
minder stevig gel ontstaat. Ook zullen bij lagere koncentraties verhoudingsgewijs veel intramolekulaire knooppunten worden gevormd, die geen elastische
bijdrage leveren (fig. 4.3.b).
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( a ) en een verkwist knooppunt (b).

Anderzijds kunnen de koncentratie aan polymeer en de knooppuntendichtheid zohoog worden, dat bepaalde knooppunten fysisch niet meerzijn te onderscheiden van elkaar; de ketenstukken ertussen zijn te kort om als een statistisch
ketenstuk opgevat te worden. Het reologisch gevolg ervan is, dat men minder
elastisch effektieve ketenstukken per volume-element telt en dus een minder
sterke toename van de modulus (eensoort wet vandeafnemende meeropbrengst).
Voor gelatinegelen vond FERRY (1948) dat de elasticiteitsmodulus van het
gel toenam met het kwadraat van de koncentratie. Deze relatie was al eerder
vastgesteld door LEICK (1904), POOLE (1925) en SAUER en KINKEL (1925).
HIRAI (1951) onderzocht gelen van agar, gelatine, pektine, glukomannaan,
Na-CMC, amylopektine, nitrocellulose, Polyvinylchloride en polyvinylalkohol
en vond, dat er twee gebieden zijn te onderscheiden in de koncentratieafhankelijkheid. Tot een zekere koncentratie neemt de elasticiteitsmodulus toe met de
macht 3,7-4 van de koncentratie, daarboven met de macht 1,7-2. Bij lage
koncentraties,zoumen konkluderen, is de relatieve verkwisting met afnemende
koncentratie dus bijzonder veel groter.
4.1.4. Het optreden van synerese
Als een gel spontaan en irreversibel krimpt bij een konstante temperatuur en
daarbij oplosmiddel uitstoot, spreken we van synerese. Dit wijst op het instabiele karakter van het oorspronkelijke netwerk, dat langzaam overgaat in een
stabielere vorm met kleiner volume.
THOMAS GRAHAM gebruikte in 1864voor het eerst de term synerese, toen hij
waarnam dat gezwollen rubber na verloop van tijd zijn organisch oplosmiddel
uitstootte. Synerese is overigens een algemeen verschijnsel en komtookvoor bij
silicagelen, kaas ('zweten') en bij konfituren.
In de litteratuur, ook in de meest recente,vindtmenvoornamelijk kwalitatieve
opmerkingen over het optreden van synerese.
Men veronderstelt, dat synerese een gevolg is van voortgaande gelering
(HERMANS, 1949). Uit ander onderzoek blijkt, dat het al of niet optreden van
synerese bij een bepaald systeem afhangt van de koncentraties van de aanwezige
komponenten. Volgens ALEXANDER en JOHNSON (1949) neemt synerese af met
toenemende koncentraties polymeer in het gel; volgens WARE (1936) geldt dit
alleen voor polymeergelen, terwijl voor silicagelenjuist het omgekeerde geldt.
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Een regel voor de invloed van de koncentratle is volgens SCHACHAT en
RAYMOND(1960)niettegeven.

Een gel, dat na zijn bereiding verder geleert en zelfs tot synerese komt, kan
men opvatten als een systeem, dat op wegis naar zijn evenwicht. Dehoeveelheid synerese die optreedt hangt dan af van de ligging van het evenwicht ten
opzichte van het vers bereide gel of van de hoeveelheid niet-evenwicht, die
meninkan''vriezen"bijdebereiding.
Desyneresekanmenbeperken ofvertragen doortoevoegingvananderestoffen (STAUFF, 1960) en door de viskositeit van de kontinue fase te verhogen
(MYSELS, 1959).
De theorie van de synerese is zeer weinig kwantitatief beschreven. Een uitzondering daarop is een thermodynamische beschouwing van DUSEK (1965,
1967).Hijsluitdaarbij aanbijdeveelbeterontwikkeldetheorievandezwelling
van polymeernetwerken. Overigens valt uit zijn werk niet direkt af te leiden
onder welke omstandigheden van koncentratie en molekuulgewicht synerese
zal optreden.
Synerese en zwellingzijn eigenlijk processen, die eikaars omgekeerde zijn en
op één punt samenvallen, ni. daar, waar het gel maximaal is gezwollen en de
synerese juist begint. Uitgaande van de zwelling komt men tot de volgende
verklaring voor synerese.
In par. 3.1.1. hebben wij uiteengezet, dat een polymeer in een oplosmiddel
zwelten dat deze zwelling afhangt van dekwaliteit van het oplosmiddel en de
grootte van het molekuul. Wat dat laatstebetreft blijken grote molekulen verhoudingsgewijs sterker te zwellen, dus ijler te worden, dan kleine molekulen.
Een molekuul met molekuulgewicht M wordt door verknopen opgedeeld in
kleinere delen met molekuulgewicht Mc.De grootte van Mchangt af vanhet
aantal knooppunten per molekuul. Tussen twee knooppunten gedraagt een
polymeerstuk zich weer min of meer als een statistisch kluwen, met dien verstande,datdekluwengroottebepaald wordtdoortweeentropietermen:
a) dekonformatie-entropievanhet ketenstuk tussen twee knooppunten
b) demengentropievanoplosmiddelenpolymeer.
De zwelling van de polymeerkluwens zal zover gaan, dat a) en b) samen
maximaal zijn.
Omdat de stukken Mckleiner zijn dan M zullen ze minder ijl zijn dan het
oorspronkelijke molekuul, het totaal ingenomen volume wordt geringer bij
toenemende knooppuntendichtheid (BUECHE, 1962).Het maximaal gezwollen
netwerk stoot duseendeelvan hetoplosmiddel uitdoor verknoping (synerese).
FLORY(1953)heeft demaximalezwellingalsfunktie vanhet molekuulgewicht
endeverknoping informule gebracht, uitgaandevaneenlageverknopingsgraad
eneengel,bereid onder 0-omstandigheden, dat ineenbeter oplosmiddel wordt
gebracht:
qj'3 = (»Af,)•

i — — (V, - X) • (1 - 2MJM)
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qm = demaximale zwelling VJV0
Vm = het maximale volume van het gezwollen netwerk
V0= volumevan het droge ongezwollen netwerk
v = specifieke volume van de polymeeroplossing (l/dichtheid)
X = dimensieloze grootheid, die de kwaliteit van het oplosmiddel weergeeft.
v = molair volume van het oplosmiddel
Metbehulpvanvergl.(4.3.)kan menberekenen,datbijeentoenamevan het
aantal knooppunten per keten van 3 naar 5 de maximale zwelling daalt met
bijna 50%,ofwel 50%vandekontinuefasewordtalssyneresevocht uitgestoten.
Daaruitvolgt,datsyneresealgauwaanzienlijk kan zijn.

4.2. EXPERIMENTEEL

4.2.1. Debereiding dergelen
Ter bereiding van de PVA-gelen werd eenvoorraadoplossing van 10gew.%
PVA gemaakt. Hiertoe werd de afgewogen hoeveelheid PVA onder roeren gevoegd bij een koudeafgewogen hoeveelheid waterin eendriehalskolf. Meteen
kontaktthermometer in één van dehalzen en een opstijgkoeler in een andere
werd gedurende 2,5uur onder roeren verwarmd (voor PVA98,5 op ca. 85°C,
voor PVA 88opca. 50°C).Van deafgekoelde vooraadoplossing werdeenverdunninggemaaktineenerlenmeyervan 500ml;dezewerdonder roeren enmet
reflux verwarmd tot 85°C, waarna hetgeleermiddel (meestal congorood) werd
toegevoegd.Vervolgenswerdnog 10min.bij85°Cgeroerd onderreflux, daarna
werddeoplossingineenvoorverwarmde weekliesvan 500mlgebrachteninca.
3 uur afgekoeld. De weckflessen werden in een thermostaat van 25°C geplaatst.
Dehoeveelheid gelbedroeg voor een penetratiemeting 250gram.
Voor desynereseproef werd opdezelfde wijze 100gram oplossing bereid,die
echter tot geleringgebracht werd in glazenflesjesvan 100of 250ml met slijpstuk.
Boraxgelen werden ook uit de PVA-voorraadoplossing verkregen. De gewenste verdunning werd bereid in een erlenmeyer en in een weckfles gebracht
met de afgewogen hoeveelheid borax. Deze weckflessen werden gedurende 2
dagen bij 70°Cweggezet, waardoor borax degelegenheid krijgt op telossen en
door het gel te diffunderen. Daarna werden de gelen in een thermostaat van
25°Cgeplaatst.
4.2.2. Metingvan deelasticiteit en gelsterktevan degelen
De gelsterkte van de gelen werd gemeten met de penetrometer (par. 2.4.).
Voor PVA-congorood en sommige andere PVA-gelen is de penetratieom te
rekenenindeafschuifmodulus G.Uitfig.2.10.blijkt,dat
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Penetratie(mm) = - 10,2logG + 43,2

(4.4.)

2

indienGwordtuitgedruktinN/m .
Voorwaarde is, dat de gelen elastisch zijn. Dit is praktisch het geval met
PVA-congoroodgelen (fig.4.4.);doorfig.5.5.wordt dit bevestigd.
15
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penetratie

f ''

S

1

"ts"

•

tö~i

FIG. 4.4. De penetratie van een conus (tophoek
90°;gewicht 28,81 g)in een PVA 98.5-congoroodg e l ( c , 4 % , c „ l % ; M = 78000)bij25<'C.

In andere gevallen, waar een deel van de deformatie viskeus is, kan men de
penetratie nietomrekenen ineenelasticiteitsmodulus. Welkan mendereciprokevandepenetratie alseen maat voordegelsterktekiezen. Eenvoorbeeld van
zo'n gel met sterkeviskeuse deformatie iseen PVA-boraxgel. Bijfig.2.7.werd
daar al op gewezen enfig.5.14. toont heel duidelijk, dat vooral bij lage afschuifsnelheden deviskeusedeformatie grootis.
4.2.3. Bepaling van desynerese enanalyse van hetsyneresevocht
Periodiek werd het syneresevocht uit deflesjesin een reageerbuis gedaan en
gewogen. Daarna werd het vocht teruggeschonken. Voor eventuele verliezen
werd gekorrigeerd, ook voor dat deel, dat gebruikt werd voor analyse naar
het gehalte PVAen congorood.
Het PVA-gehalte werd bepaald met behulp van de HoRAÇEK-methode
(HORAÇEK, 1962). Volgens deze methode wordt PVA blauw gekleurd metjodium na toevoeging van boorzuur. De blauwe kleur wordt gemeten met een
spektrofotometer (Unicam SP 600) bij 670 nm. De congoroodkoncentratie
werdgemetendoor eenextinktiebepaling bij497nm.
Helaas werkt de aanwezigheid van congorood storend op de HORAÇEKbepaling, waardoor de nauwkeurigheid van deze methode vermindert. Bij een
congoroodkoncentratie van 25ppmen lager isde storende invloedvancongorood op de PVA-bepaling hoogstens 10-20%. Bij congoroodkoncentratie van
50 ppm en hoger kunnen de fouten meer dan 100% bedragen en verliest de
methodezijn waarde. Er werd daarom steeds dusdanig verdund, dat decongoroodkoncentratie kleiner dan 25ppm was. Decongoroodbepaling wordt door
PVAnietgestoord.
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4.3. RESULTATEN ENBESPREKING

4.3.1. Deinvloedvan hetmolekuulgewicht opdegeleigenschappen
Infig.4.5.isdeelasticiteitsmodulusvan PVA-congoroodgelen uitgezettegen
het molekuulgewicht. Dit is gedaan voor de 'monodisperse' frakties en voor
mengselsdaarvan.Van delaatstezijn Ma en M„ berekend volgensde methode
van par.2.8.
Hetisduidelijk, datMa deelasticiteitsmodulusbepaalt.Datkomthet sterkst
uit als Guitgezet wordt tegen A/_1, hetgeen in overeenstemming metvergelijking(4.2.)ongeveer een rechte oplevert. Deregressiezou nog wat beterverlopen, als een rechte met een knik zou worden getrokken. Dat betekent, dat er
voor M — 24500geen 3effektieve knooppunten per molekuul meeraanwezig
zijn. Deknikligtongeveerbij M = 30000.G ishierca.500N/m2. Metbehulp
vanvergl.(5.16.)komtmenvoorhetaantaleffektieve ketenstukkenpervolumeeenheid op 1,2 X 10 17 cnr 3 . In een 5% PVA-gel met M = 30000 bevinden
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Fio. 4.5. De elasticiteitsmodulus (G) van PVA 98.5-congoroodgelen (c, 5%, c„ 2%) als
funktie van reciproke gemiddeldemolekuulgewichten bij 25°C(symbolen als infig.3.6.).
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zich 1018molekulen per cm3, dus ca. 8x zoveel als er effektieve ketenstukken
zijn. Dat wil zeggen, dat veel molekulen geen deel uitmaken van het netwerk.
Deze kunnen losaan het netwerk bungelen, maar ook een sol-fraktie vormen.
Dat het laatste voorkomt blijkt uit het syneresevocht, dat aanmerkelijke hoeveelheden PVAkan bevatten (tabel4.1.).
Uitgaande van FLORY'S opvatting, dat er bij de knik 3 elastisch effektieve
ketenstukken per molekuul voor moeten komen, zouden er 4 x 1016 molekulendeeluitmakenvanhetnetwerkenderest(10 18 -4 x 1016)geenrolspelen.
Hetverloopvandeelasticiteitsmodulusmethetmolekuulgewicht looptparallelaanwat FLORY(1946)vondvooreenkovalentverknooptbutylrubber. PVAcongoroodgelen gedragen zich ook als rubberachtige gelen, zoals zal blijken
uit Hfdst. 5.en het verbaast dus niet, dat ook het molekuulgewicht op gelijke
wijzebepalend isvoordeelasticiteit.
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FIG. 4.6. De gelsterkte (gemeten alspenetratie' ) van PVA 98.5-boraxgelen (c, 5%, borax
5,2%) als funktie van gemiddelde molekuulgewichten bij 25°C(symbolen als infig.3.6.).
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De helling infig.4.5. dG/dM~l = 1,05 X 109Nnr 2 . Deze moet gelijk zijn
aan —IpRT (vergl. (4.2.)). Er is ingewogen 5 gew.% PVA, de dichtheid p is
dus ongeveer 0,05, terwijl T = 298°K, d.w.z. -2pRT = -2,47 X 109.Dat is
meer dan twee maal zo groot als de gemeten helling. Omdat een deel van de
molekulen nietinhetnetwerk opgenomen is,zal pin werkelijkheid kleiner zijn,
waaruit hetverschilverklaard kan worden.
Deopdezewijzeberekende hoeveelheid polymeer,diedeeluitmaakt van het
netwerk, isechter beduidend meer dan hierboven berekend werd opgrond van
FLORY'S opmerking dat Mc— M/3.
NietallegelenzijninzosterkemateelastischalsPVA-congoroodgelen.PVAboraxgelen bijvoorbeeld hebben een sterke viskeuse komponent, zoals reeds
werdopgemerkt.Deknooppunten vandezegelenhebbeneenbetrekkelijk korte
levensduur enzijn tebeschouwen alswarpunten, diemoeilijk uitelkaar raken.
Degelsterkte wordt dan ook bepaald door een gemiddeld molekuulgewicht,
datligttussenMaenMg(fig.4.6.).
In Hfdst. 3.merkten weop,dat deviskositeit van PVA-oplossingenbepaald
wordt door Mg en indit hoofdstuk, dat deelasticiteit van eenrubberachtiggel
wordt bepaald door Ma.PVA-boraxgelen vormen dus reologisch gezien een
overgangvaneengekoncentreerde PVA-oplossingnaar eenPVA-gel.
Hetisteverwachtendat bijgelen,diesterkerviskeuszijn,degroteremolekulen een belangrijkere rol spelen dan bij de 'zuiver' elastische gelen en dat het
bepalende molekuulgewichtgemiddeldenaarMg zal tenderen.
4.3.2. Deinvloed van dekoncentratiepolymeer en geleermiddel
De bestudering van koncentratie-invloeden is voor PVA-gelen moeilijker
dan voor bijvoorbeeld gelatine en agargelen. Bij de laatstgenoemde gelen is
maaréénkomponentbijdegeleringbetrokken,nl.hetpolymeerzelf,datzonder
geleermiddelen door afkoeling vanzelftotverknopinggeraakt.
Ookzonder geleermiddelen vertoontPVAwelenigeassociatieneigingen,maar
toevoegingvan bijv. congorood enboraxversterken degelering.Het isbijdeze
twee-komponentensystemen moeilijk precies vast te stellen, wat de invloed is
van de beide komponenten afzonderlijk.
Infig.4.7.isde invloed aangegeven van de PVA-koncentratie op deelasticiteitsmodulus. Hoewel 1 %congorood stelligeen te lage koncentratie isomvan
een overmaat tespreken (de4%curvegeeft duidelijk eenveelhogere modulus)
blijft Gookbij 1 %congorood stijgen metdePVA-koncentratie. Hiermoetherhaald worden, dat alleen die knooppunten tot de modulus bijdragen, dieelastisch efTektieve ketenstukken aan elkaar knopen. Ondanks het feit, dat 1 %
congorood geen overmaat is,isde kans op verkwisting van een knooppunt bij
hogere PVA-koncentraties geringerendaarom zaldemodulusstijgen met c„.
De4%congoroodkoncentratie lijkt zeker bij lage PVAkoncentratie weleen
overmaat tezijn (bij4% PVAen4%congorood iserééncongorood molekuul
op 16monomeereenheden). Bijlagekoncentraties PVAneemt demodulus met
eenhogeremachtdan 2toemetdePVA-koncentratie, bij hogere koncentraties
meteenlageremacht. HIRAI (1951)vond ditookvooranderegelen.
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FIG. 4.7. De invloed van de PVA
98.5 koncentratie op de elasticiteit
van PVA-congoroodgelen (M =
78000) bij 25°C.

Ten dele kan dit toegeschreven worden aan congorood, dat een beperkende
faktor wordt bij hogere PVA-koncentraties, maar ook hier zalderelatief grote
verkwisting bij lagere koncentraties verantwoordelijk zijn voor dehoge macht.
Infig.4.8. is te zien, dat congorood in overmaat aanwezig is bij ongeveer
5% congorood en 5% PVA. De verhouding aantal congoroodmolekulen:
aantal PVA-monomeren is dan 1:16. Toevoeging van meer congorood heeft
weinigzin, omdat allepotentiële knooppunten reedsgevormd zijn.
Infig.4.8. is te zien, dat het verschil in gelsterkte tussen een 6% PVA- en
4% PVA-gel groot is bij lage congoroodkoncentratie. Bij hoger wordende
concentratielopendemodulinaarelkaartoe.Datwilwaarschijnlijk zeggen,dat
dehoge PVA-koncentratie leidt tot devorming van knooppunten, diezodicht
bij elkaar liggen, dat ze elastisch niet meer te onderscheiden zijn en de indruk
gewekt wordt, dat wemet minder knooppunten per volume-eenheid te maken
hebben. Deze samenwerkende knooppunten zullen sterker zijn dan de afzonderlijke en dit kan zich uiten in een hoger smeltpunt van het gel. In Hfdst. 5.
komenwijdaaropnaderterug.
Infig.4.9.isdeinvloed vandePVA-koncentratie op degelsterktevanPVAboraxgelen weergegeven. Degelsterkte ishier ook een maat voor de viskositeit
van dit sterk viskeusegel.
Het toevoegen van meer PVA heeft blijkbaar tot gevolg, dat meer borax in
knooppunten wordt gevat. Daarvoor is ook wel ruimte, zoals de volgendeberekening laat zien.
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Bij de PVA-boraxverknoping (zie par. 5.4.) zijn 4PVA-monomeren betrokken. Bij een gewichtsverhouding borax: PVA van 2:1 zou erjuist voldoende
borax zijn om iedere OH-groep met een andere te verbinden. Zover komt het
echter niet, want bij de evenwichtsmodulus (fig. 5.14.) is G'= 3800N/m2
(PVA-koncentratie 4gew %,boraxkoncentratie 2,5gew %, 25°C); dat levert
op met vergl. (5.16.) 1018 ketenstukken/cm3. Bij een verhouding van 2 ketenstukken: 1knooppunt zijn er 5 X 1015 knooppunten. In 1cm3 bevinden zich
6 X 1020monomeren en4 x 1019boraxmolekulen. Erzouden (6 x 1020)/4 =
1,5 X 1020 knooppunten gevormd kunnen worden, doch er zijn er slechts
5 X 1017. Dat wil zeggen, dat slechts ca. 1op de 100boraxmolekulen in een
knooppunt zit. De veronderstelling, dat ook meerdere boraxmolekulen in één
knooppunt zitten is in strijd met de lage energie-inhoud van één knooppunt,
nl.22kJ/mol(Hfdst. 5).
Merkwaardig is het verloop van de gelsterkte met de boraxkoncentratie in
fig. 4.10. Er is hier sprake van een duidelijk maximum in de gelsterkte bij een
boraxkoncentratie van2,5%. Het ismoeilijk hiervoor eenverklaringtevinden;
menzou kunnendenken aangedeeltelijke precipitatie indevormvanmikrogelvorming. PVA 88bijvoorbeeld precipiteert in zijn geheel met borax, zoals wij
al bij lage boraxkoncentratie konden vaststellen. De invloed van congorood
opPVA88-gelenlooptparallelaanhetboraxeffekt (fig.4.11).Indeeersteplaats
zijn dezegelenveelzwakkerdandievan PVA98.5,maarhetisheelgoedmogelijk, dat bij hogerecongoroodkoncentratie ook mikrogelvormingoptreedt, een
soort koacervatie op kleine schaal. PVA-boraxgelen vertonen bij langdurig
staan soms zichtbare troebeling.
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FIG. 4.10. De invloed van
de boraxkoncentratie op de
gelsterkte van PVA 98.5f
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Fio. 4.11. Deinvloed van dePVA 88koncentratie opdeelasticiteitsmodulusvan PVA-congoroodgelen (M = 86000) bij 25°C.

Dekonklusie,diewijuitdezeparagraaf kunnen trekkenis,dateenPVA-koncentratietoename het gel meer dan evenredig sterker maakt. Dit werd voor
anderegelenookdoor HIRAI(1951)vastgesteld.Eenextrafaktor is,datdoorde
wisselwerking met het geleermiddel de relatie elasticiteit-polymeerkoncentratie
minder éénduidig vastgesteld kan worden dan voor zelf-gelerende polymeren
als gelatine. Bij hogere koncentraties PVA en congorood kunnen de knooppunten zodicht opeen komen tezitten, datzij elastisch niet meerzijn teonderscheiden.
4.3.3. Het optreden van synerese
Voor de uitvoering van synerese-experimenten werden voor ieder te onderzoeken molekuulgewicht of hydrolysegraad 35 gelen met uiteenlopende samenstelling bereid.
Sommigevan dezesamenstellingen leveren weleen samenhangend en metde
penetrometer meetbaar gel op, andere niet. Infig.4.12. zijn de geleergrenzen
voor de verschillende molekuulgewichten en hydrolysegraden aangegeven.
Opvallend isdeveelgeringereneigingvanPVA88omgelentevormen.
Indien synereseeengevolgisvanvoortgaande gelering,dan moeten toename
vandeelasticiteitsmodulus endevormingvansyneresevochtookparallellopen.
BELTMANen LYKLEMA(1974)merkten op,dat het geleerproces diffusie bepaald
isen G'uitgezet tegen dewortel uit detijd tbij benadering eenrechte oplevert.
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FIG. 4.12. De geleergrenzen voor PVA-congorood oplossingen met verschillende molekuulgewichtenen hydrolysegraden bij25°C.Delijnen gevendeovergangvan solnaar gelaan.

Infig.4.13.blijkt demodulus na meerdan 3dagen nogsteedstestijgen, terwijl deze stijging volgens een rechte verloopt indien uitgezet tegen t1'2 (fig.
4.14.). Uitfig.4.15. blijkt, dat de vorming van syneresevocht eveneens lineair
verloopt met tin. Uit deze gegevens kan men konkluderen, dat synerese het
resultaat isvanvoortgaandegelering.
Er blijkt voor elkmolekuulgewicht ééngelsamenstelling tezijn waar vrijsnel
(en ook maximaal) synerese optreedt. Infig.4.16. is weergegeven voor PVA
98.5met molekuulgewicht 78000,waar desyneresebegint enhoehet syneresegebiedzichuitbreidt methetvoortschrijden vandegelering.
Het optimum voor synerese en de grootte en plaats van het syneresegebied
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FIG. 4.14. Detoename van de elasticiteitsmodulusmetdereciproketijd vooreenPVA
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FIG. 4.15. Detoename van de hoeveelheid
syneresevocht met de reciproke tijd voor
een PVA 98.5-congoroodgel (c, 5%, c„
2.5%; M, = 78000; T=25°Q.

liggen niet voor alle molekuulgewichten gelijk. Infig.4.17.zijn de syneresegebieden voordriemolekuulgewichten van PVA98.5weergegeven.
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FIG. 4.16. De uitbreiding van het syneresegebied met de tijd voor PVA 98.5-congoroodgelen bij 25UC(M, = 78000). De getallen bij de gebiedsgrenzen geven het aantalverouderingsdagen aan.

«^«-24500
>y

/

/^8000

1

i

^"Vv

•

•

5
4
3

•

2
1
koncentratie congorood

1 2

i

i

i

3

4

5

i

6 gew%

FIG. 4.17. Het syneresegebied na 42 dagen
voor PVA98.5-congoroodgelen met uiteenlopende molekuulgewichten bij 25°C.

De totale hoeveelheid synerese isinfig.4.18. uitgezet tegen het molekuulgewicht. Het gewichtsgemiddelde molekuulgewicht(Mg)blijkt duidelijk bepalend
tezijnvoordesynerese.
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FIG. 4.18. De totale hoeveelheid syneresevocht na 56 dagen als funktie van gemiddelde
molekuulgewichten.

Deafhankelijkheid vandesyneresevandePVA-koncentratie,decongoroodkoncentratie en Mg is infig.4.19. samengevat in een driedimensionale grafiek,
die het gebied aangeeft waarbinnen synerese optreedt in de vorm van een
syneresezak.
Wat zeggen ons dezegegevens?Allereerst, dat degeleringvoor zover mogelijk voortschrijdt metdetijd entot eenzodanig kleineMe kan leiden,datsynereseoptreedt. Eenextra argument voordesamenhangtussenvoortgaandegeleringensynereseisookhetuitblijven vansyneresebijPVA88-gelen.Deacetaatgroepen vormen sterischebelemmeringen voor eenvergaande associatievan de
PVA-molekulen en een dicht netwerk. Meblijft voldoende groot om synerese
te voorkomen. Het kan dus van belang zijn om onregelmatigheden in een
makromolekuul in te bouwen om vérgaande associatie en gelering, en aldus,
syneresetevoorkomen.
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FIG. 4.19. De syneresezak, aangevende het drie-dimensionale gebied waarbinnen synerese
optreedt, alsfunktie van koncentraties enM,, t —14dagen.

Verderblijkt hetoptimum vansyneresenietbijdehoogstekoncentratiePVA
encongorood teliggen,maarongeveerinhet middenvanhettrajekt. Daarvoor
kunnen een aantal redenen genoemd worden.
Ten eerste hebben wij gezien, dat de knooppuntendichtheid en daarmee de
elasticiteitsmodulusbijlagekoncentratiePVAencongoroodsterktoeneemtmet
de koncentratie, om daarna minder toe te nemen. Aanvankelijk zal Mc dus
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sterk dalen, om vervolgens konstant te worden of zelfs weer toe te nemen. De
maximalezwelling neemt duseerst sterk afen kan daarna weergroter worden;
desyneresezalhetsterkstzijnbijdekleinsteMc.
Ten tweedezagenwijindeinleidingtot dithoofdstuk, datertweeentropieën
een rol spelen bij dezwelling, dus bij synerese. De eerste isde konformatie of
elastische entropie van het kluwen tussen twee knooppunten, de tweede de
mengentropie van polymeer + oplosmiddel. Bijhoger wordende koncentraties
zal de mengentropie, ook wel verdunningsentropie genoemd, sterk dalen bij
uittreden van oplosmiddel (FLORY, 1953).Omdat degezamenlijke entropieën
naar een maximum streven zal synerese eerst bij hogere knooppuntendichtheid
optreden.
Naaraanleidingvanvergl.(4.3.)valtnogoptemerken,datbijhogerwordendekoncentratieshetdrogegelvolume(V0)toeneemtenhetmaximalegelvolume
(Vm) dusevenrediggroter moet worden omqmkonstant tehouden bij konstanteMc. Verderisxnietaltijd onafhankelijk van dekoncentratie;volgens FLORY
(1953) kan ^ zowel toe- als afnemen met de koncentratie. Voorts is ook bij
hoge koncentratie de kans op 'invriezen' van niet-evenwicht om topologische
redenen het grootst. Aldezefaktoren kunnen ertoe leiden,dat bij hogere koncentraties minder synerese optreedt.
Dat dematevansynereseafhangt vanMa behoeft onsnietteverbazen.Zoals
wezagen hangt syneresesamen met deijlheid van deketenstukken tussen twee
knooppunten. In Hfdst. 3. hebben wij aangetoond, dat deze ijlheid bepaald
wordt door Mven dat dit voor PVA in de buurt van M„ ligt. De grootte-verdeling van Mczal bij willekeurige verknoping gelijkvormig zijn met dievan de
oorspronkelijke molekuulgewichtsverdeling.
Tenslotte nog enkele opmerkingen over de samenstelling van het syneresevocht.
In tabel 4.1. is de samenstelling van de uitgescheiden vloeistof gegeven.
De PVA-koncentraties moeten met enige voorzichtigheid worden gehanteerd.
Decijfers lerenons,datinalhetsyneresevocht PVAvoorkomt,wateropduidt,
dat zelfs in de kontinue fase van sterke gelen nog PVA in de sol-fraktie voorkomt. Verder blijkt de PVA-koncentratie bij lagere molekuulgewichten (zwakkeregelen)hoger tezijn. Dat wilzeggen,dat relatief gezieneengroter deelvan
het PVAwordtverkwist.Bovendienzal,omdat relatiefveelPVAencongorood
met het syneresevocht meegaan bij lagere koncentraties,dedalingvandemengentropie bij synerese geringer zijn, immers, er treedt geen zuiver oplosmiddel
uit,maareenvloeistof metvergelijkbare samenstellingalsdievanhetgel.
De congoroodkoncentratie in het syneresevocht is altijd beduidend hoger
dan dePVA-koncentratie. Dat zoueropkunnen wijzen,dat slechtseenbeperkt
deel van het congorood nodig isvoor gelering en zelfs minder dan 1molekuul
op 16PVA-monomeren. Het kan er ook op wijzen, dat congorood na de verknoping geen rol meer speelt in het knooppunt. Hierop en op de aard van de
verknopingkomenwijinHfdst. 5.naderterug.
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TABEL4.1.Desamenstellingvan hetsyneresevocht van PVA-congorood gelen.
Samenstelling ingew %
SOL/GEL

Syneresevochli
M, 24500

PVA

CR

10
10

2
4

M, 78000

CR

PVA

CR

PVA

CR

-

0,3
0,3

2,3
3,2

1,5

5.6

-

1,7
0,9

3,6
4,1

-

0,3
0,3
0,3

1,4
2,5
2,7

2,5
1,1
1,1
0,8

8,5
4,9
5,8
3,5

PVA

1,6

6,8

8
8
8

1
3
5

7
7
7
7

0,5
2
4
6

6
6
6
6

1
2,5
3,5
5

5
5
5
5
5

0,5
1,5
3
4,5
5,5

4
4
4
4

1
2,5
3,5
5

3
3
3
3

0,5
2
4
6

-

2
2
2

1
3
5

-

0,3

M,88000
Ma 58500

PVA

CR

0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5

M,45500
M.30500

CR

PVA

9
9
9
9
9
9

M,109000

0,3

1,7
0,6
0,6
0,5
0,5

6,1
3,3
4,0
3,8
2,5

-

-

0,2

1,9

0,2
0,3

1,9
0,7

1,4

6,3

1,0
0,4

7,2
3,1

-

-

0,5
0,3

2,0
2,3

0,4
0,1
0,1

3,0
1,9
1,6

1,1

4,1

0,6
0,4
0,4

3,4
4,3
3,6

-

-

0,2

1,9

0,7
0,2
0,1
0,2

3,2
1,6
1,3
1,2

1,3

8,0

1,3
0,4
0,5
0,4

3,5
2,9
4,2
3,4

0,5

2,8

0,2
0,2
0,2

2,1
1,9
2,2

1,3

6,2

0,6
0,3

2,0
3,3

-

-

0,4
0,3

2,1
2,4

-

0,7
0,3

3,8
3,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4.4. KONKLUSIES

Ook voor gelen met knooppunten bestaande uit fysische bindingen geldt,
dat Ma bepalend isvoor degelsterkte,tenminsteals hetgelzichpraktisch elastisch gedraagt. Is de deformatie van gelen ook viskeus van aard, dan dragen
grotere molekulen relatief meer bij tot de gelsterkte. Een gemiddelde tussen
M„ en Mg isdan bepalend.
Op twee manieren werd aangetoond, dat een belangrijk deel van de PVAmolekulengeen deel uitmaakt van hetnetwerk. DeverkwistingvanPVA-molekulen en -ketenstukken is het grootst bij lage PVA-koncentratie. De modulus
neemt ook meer dan kwadratisch toe met de PVA-koncentratie bij lage koncentraties.
Dat slechts een deel van het PVA in het netwerk gebonden is, wordt ook
bevestigd door de betrekkelijk grote hoeveelheid PVA, welke vooral bij gelen
met lage PVA-koncentratie in het syneresevocht aangetoond kunnen worden.
De geleringvan PVA 88met congorood verloopt minder goed dan dievan
PVA 98.5en congorood. Deze laatste gelen vertonen ook een sterke toename
van de gelering met de tijd en in sommige gevallen treedt synerese op. Het
optredenvansynereseblijkt afte hangen van degelsamenstelling en M„,terwijl
desterische hinderingvanacetaatgroepen bijgeleringvan PVA88ooksynerese
voorkomt.
Synereselijkt hetgevolgtezijn van voortgaande gelering, want beidenemen
lineair toe met t1'2.
Ook als men de vergelijking van FLORY voor zwelling voor synerese hanteert,blijkt dezwellingaf tenemen metde knooppuntendichtheid.
Er blijkt bij ieder molekuulgewicht een gebied te zijn van PVA- en congoroodkoncentraties waarbij synerese optreedt. Met het molekuulgewicht Ma
als derde variabele kan men zo een driedimensionale syneresezakkonstrueren,
waarbinnen synerese optreedt.
Het bestaan van een afgerond syneresegebied wordt verklaard door de volgendepunten:
snelle afname van Mc bij lagere koncentraties;
bijhogerekoncentratiessterkedalingvandemengentropiebijsynerese;
toenamevan hetdroge volume bij hogere polymeerkoncentraties, waardoor de
zwellingtoeneemt endesynerese afneemt;
de kans op ''invriezen' van niet-evenwicht is,om topologische redenen, bij hoge
koncentraties het grootst.
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H E T M E C H A N I S M E V A N DE G E L E R I N G V A N
POLYVINYLALKOHOL

5.1. INLEIDING

De metingen, die in het vorige hoofdstuk aan PVA-gelen zijn gedaan, werden
uitgevoerd met een penetrometer. Zij geven een goed beeld van de gelsterkte
als funktie van verschillende molekulaire variabelen. De gemeten grootheid,
de penetratiediepte van een conus, kon door vergelijking met een statische meting (par. 2.4.) omgerekend worden tot een schuifmodulus.
Reologische grootheden, die direkt reologische interpretatie toelaten, zijn
statische en dynamische moduli. De eerstgenoemde zijn het meest gebruikt
voor onderzoek aan waterige gegeleerde systemen (DITTMAR en PRIEST, 1955;
HIRAI, 1955; ARAKAWA, 1959;OWENSe.a., 1954; SHERMAN, 1970). Datisookwel
begrijpelijk, omdat de meting ervan minder ingewikkelde apparatuur vereist
dan dievan dedynamische moduli.
FERRY (1942, 1948), heeft uit de voortplanting van transversale golven in gelatinegel een modulus verkregen, dieop zichzelf ook interpreteerbaar is.
De statische metingen hebben als groot nadeel, dat men pas met de metingen
kan beginnen, als de gelering al ver is voortgeschreden. Daarvóór leidt een
meting tot vernietiging van de gelstruktuur. De dynamische metingen scheppen
de mogelijkheid het geleerproces vanaf het begin te volgen, zonder dat het proces beïnvloed wordt.
De veranderingen in de beginperiode van de gelering zijn zowel uit het oogpunt van de bestudering van de geleringskinetiek als uit het oogpunt van de
technologie van grote betekenis. Wat het laatste betreft: in de levensmiddelentechnologie spreekt men bijvoorbeeld van 'slow-setting'' en 'rapid-setting'
pektine (GENU PECTIN; SONE, 1972). 'Slow-setting' pektine wordt gebruikt voor
geleien, waar eventuele luchtbelletjes de gelegenheid moeten hebben op te
stijgen, 'rapid-setting''pektine wordt gebruikt om een dispersie (bijv. vruchten in
jam) homogeen te houden; bij een lange geleertijd zou er ontmenging optreden
door verschil in soortelijke massa.
In een hoofdstuk over 'Polysaccharide GelsandNetworks' zegt REES(1969):
'The challenge now to the chemist, with all new aidsfor structural investigation
and his understanding of molecules, is to show the precise molecular arrangements injunction zones and theforces that hold molecules together in them.
Theproblem wehave toponder istherefore the nature of molecular interactions
between polymers; this may include those interactions known for other biologicalpolymers astertiary structures.'
De bedoeling van dit hoofdstuk is, om aan de hand van voornamelijk dynamische reologische metingen een bijdrage te leveren aan het inzicht in de aard
van de gelering van PVA. Daarnaast zal met behulp van DTA en smeltpuntsmetingen een poging worden ondernomen de energie-inhoud van knooppunten
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te schatten om wat naders te zeggen over de aard van de binding. Tegelijk zal
wordenaangeduid hoedegebruiktemethodiekgeschiktisvoorhet onderzoeken
vangeleerprocessen inhetalgemeen.

5.2. THEORIE

5.2.1. Fysische eigenschappen van opgeloste engegeleerdepolymeren
Het fysische gedragvan polymeren in oplossingen, gelen,gesmolten of vaste
toestand, wordt niet alleen bepaald door de chemische samenstelling van de
monomeren. Zo zijn amylose en cellulose beideeen polymeer van glukose. Zij
verschillen slechts in de wijze, waarop de glukosemonomeren aan elkaar gekoppeld zijn. Bij amylose is dat de a(l ->-4)binding, waarbij de koppeling
axiaal-equatoriaal is, bij cellulose de ß(1 ->4)binding in equatoriale-equatorialepositie.
De a-binding maakt het molekuul flexibel, waardoor het in oplossing gebracht kan worden door het te verhitten in water. Wel vormt zo'n amyloseoplossing bij kamertemperatuur na enige tijd een neerslag (retrogradatie),
omdat deflexibelemolekulen zich gaan ordenen en onderling bindingen aangaan.Komen erzijketensvanpolyglukosevoorinhetmolekuul(amylopektine),
dan wordt de retrogradatie verhinderd, omdat ordening en associatie van de
molekulen door dezijketens worden bemoeilijkt.
Celluloseisinwater,ooknaverhitten, onoplosbaar. De ordening ishier door
de starre /J-bindingveel sterker. De molekulen kunnen meer in elkaar dringen
door detrans-positievan deCH2OH-groep.Cellulosekristallieten lossen inwaternietop.Ookhierbetekentinvoeringvanonregelmatigheden inhetmolekuul.
dat ordeningen kristallisatie worden verhinderd en hetcellulosederivaat oplosbaar wordt. Invoering van een betrekkelijk gering aantal groepen, bijv. 1,5
methylgroep gemiddeld per monomeer of 0,7 Na-carboxymethylgroep gemiddeld per monomeer (HERCULES, 1968), is reeds voldoende voor het oplosbaar
maken van cellulose.
Een ander voorbeeld van deinvloed van de konformatie en konfiguratie van
een polymeer op fysische eigenschappen treft men aan bij polypropeen. Heeft
men te maken met de regelmatige isotaktische vorm, dan is polypropeen een
stevig, vast materiaal, terwijl de ataktische vorm een wasachtige, amorfe substantie oplevert (PRINS, 1967).
Deinvloed vanderegelmaat van het polymeermolekuul laat zichook gelden
bij de gelering. In Hfdst. 4zagen wij al, dat invoering van een aantal acetaatgroepen in het PVA-molekuuldegeleringsterk negatief beïnvloedt. Deinvloed
vanonregelmatigheden zalinhetalgemeen hetsterkstzijn,alswetemakenhebben met verknopingen die gevormd worden door fysische bindingen (waterstofbruggen, v.d. Waals-krachten, hydrofobe bindingen e.d.). Bestaat de verknoping uit kovalente bindingen, bijvoorbeeld via kondensatie van polyfunktionele monomeren of vulkanisatie, zoals bij rubber, dan ontstaat een stevig
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FIG. 5.1. Een netwerk van polymeerkluwens met
kovalente knooppunten zonder ordening van het
molekuul.

netwerk zonder dat voorafgaande ordening nodig is (fig. 5.1.). De energieinhoud van zo'n verknoping is bij een kovalente binding hoog genoeg (ca.
enkele honderden kJ/mol).
Een mooi voorbeeld van het voorafgaande is ook de gelering van methylcellulose en acetylcellulose door kovalente bindingen. Eerst is door invoering
van methyl-en acetylgroepen cellulose oplosbaar gemaakt, omdat de ingevoerde
groepen associatie van celluloseketens verhinderen. Daarna kan een gel verkregen worden door de raakpunten van de molekulen chemisch te verknopen
met behulp van oxalylchloride en siliciumtetrachloride (SIGNER en VON TAVEL,
1943).
Voor gelen, waarbij de knooppunten bestaan uit fysische bindingen met een
lage energie-inhoud (ca. 10-30 kJ/mol) levert één binding per knooppunt een
gel op van geringe sterkte en/of een grote viskeuse komponent (SOLMS, 1960).
De in Hfdst. 4genoemde PVA-boraxgelen vertonen dit gedrag.
Komen er in het molekuul ketenstukken voor, die geordend zijn, dan kunnen
deze associëren met geordende ketenstukken van andere molekulen en zo een
knooppunt vormen, waarvan deenergie-inhoud ongeveerdesom zalzijn van die
van de erin opgenomen fysische bindingen (fig. 5.2.) (BAYER, 1968).
Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat een zekere mate van onregelmatigheid in
het molekuul gewenst is voor gelering. Bij een volledig regelmatig molekuul
zou gelering kunnen leiden tot volledige kristallisatie van de molekulen, wat

FIG. 5.2. Een netwerk van polymeerkluwens met fysiche knooppunten ontstaan door associatie van geordende
ketenstukken.
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zich uit in een neerslag (vergelijk de retrogradatie bij amylose) (SOLMS,1960;
1970). Voor het verkrijgen van een elastisch gel moeten er tussen de
verknopingen ongeordende ketenstukken overblijven voor de levering van
entropische elasticiteit.
Voor gelatinegelen is vastgesteld met behulp van röntgendiffraktie, dat er
geordende delen inhetgelvoorkomen (FERRY, 1948).
Ook in PVA-congoroodgelen zijn met behulp van röntgendiffraktie aanwijzingen voor een regelmatige struktuur gevonden (OKADA en SAKURADA,
1951 a).
In sommige gevallen zijn degebieden van ordening te klein omze zichtbaar
te maken met behulp van röntgenstralen. Dat is het geval als slechts twee of
enkele ketensegmenten associëren. REES (1972) heeft slechts in beperkte mate
diffraktie aan kunnen tonen in vezels, maar niet in gelen. Toch meent hij voldoende aanwijzingen tehebben gevonden voor hetbestaan van superstrukturen
in gelen vaneenaantal Polysacchariden, ni.: dethermoreversibiliteit vandegelen, die parallel loopt met helix-kluwenovergang; het hystereseëffekt bij de
gelering, waarvan agar-agar met een stolpunt van ca. 40°C en een smeltpunt
van ca. 80°C wel het duidelijkste voorbeeld is; verandering van de optische
rotatie bij koelen en verwarmen.
In Polyvinylchloride (PVC) gelen in di-2-ethylhexyl-phtalaat (DOP)werden
geen kristallijne gebieden aangetoond met behulp van röntgenstralen, maar
langs reologische weg is hetbestaan ervan wel aannemelijk gemaakt (TE NIJENHuisen DIJKSTRA, 1974).
In Hfdst. 2 werd bijdebespreking vandeeigenschappen van polyvinylalkohol meegedeeld, datPVA zowel inregelmatige alsinonregelmatige vormenkan
voorkomen. In het eerste geval is associatie en kristallisatie van PVA-molekuFERRY,

len mogelijk (TOYOSHIMA, 1968).

Deze neiging vanPVA omzich teordenen enteassociëren metbuurmolekulenuitzich bijvoorbeeld indemogelijkheid omuiteen PVA-oplossingeen draad
te spinnen. De PVA-oplossing wordt daartoe door een spindop geperst, waarbij demolekulen zich strekken onder invloed vanhetafschuifveld en associëren.
Daardoor wordt eensterke draad verkregen, dieslechts in kokend water weer
oplost (BAYER, 1968).
De blauwkleuring vanPVAmetjodium waseenander voorbeeld van ordeningvan PVA.Aangenomen wordt,dat hierbij helicesgevormd worden (ZWICK,
1965).Aanwijzingen datdeze helices ookinoplossing voor kunnen komen zijn:
a) REISS en BENOIT (1968) bewijzen voor isotaktisch polystyreen datde helix
die in het polymeer in vaste toestand aanwezig is, ook gehandhaafd
blijft in oplossing.
b) Ook HAAS en M A C DONALD (1972) nemen voor PVAF aan,dathelicesin
oplossing aanwezig blijven.
*
De ordening wordt bevorderd door boorzuur (HORACEK, 1962) en tegengewerkt door het invoeren van acetaatgroepen. In dat laatste geval wordt de
kleur meer roodblauw, zoals voor amylopektine de kleuring met I 2 ook meer
roodachtig is (KURASHIKI, 1966; ZWICK, 1965).
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Het smeltpunt van PVA daalt bij invoering van onregelmatigheden in het
molekuul,maardeoplosbaarheid neemttoe(TUBBS,e.a., 1968).
Uit bovenstaande blijkt, dat PVAten dele reedsgeordend zalvoorkomen in
oplossing, maar dat deze ordening door toevoeging van chemische stoffen
(bijv. boorzuur), temperatuurverlaging en het aanbrengen van een afschuifveld
wordt bevorderd.
Naaraanleidingvandeinditonderzoekgedaneexperimenten zalgeprobeerd
worden degeleringuit teleggenalseenassociatievangeordende ketenstukken,
die gevormd en gestabiliseerd worden door temperatuurverlaging en door toevoeging van chemische stoffen.
5.2.2. Dynamische metingen enhun interpretatie
Reologischgesproken zijn ertweeidealeverschijningsvormen van de materie
(PRINS, 1967; FERRY, 1970):
a. Zuiver elastische materialen, dievoldoen aan dewetvan HOOKE, waarbij
een rechtevenredig verband bestaat tussen de opgelegde spanning G(in
N/m2) endedeformatie (Aljl).
Deevenredigheidsfaktor isdeelasticiteitsmodulus £(in N/m2).
Deelasticiteitsmodulus volgt uit:
<7 = £ . A / / /

E = l/Al. a

(5.1.)

/ = lengtevan het monster
Al = lengteveranderingvan het monster
Voor afschuiving wordt dit:
a = G .y of G = a/y

(5.2.)
2

G = afschuifmodulus (N/m )
y = tg afschuifhoek (dx/dy)
waarbij
E= 3G

(5.3.)

Dedeformatie verandert nietbijgelijkblijvende spanning.
Alledeformatie-energie wordt opgeslagen.
b. Zuiver viskeuse materialen, die voldoen aan de wet van Newton, waarbij
een rechtevenredig verband bestaat tussen de spanning T(inN/m2) en de
deformatiesnelheid D (in s_1).
Deevenredigheidsfaktor ishier deviskositeit n(inNs m -2 ).
Deviskositeitvolgtuit':
T = n. D of n = T/D

(5.4.)

De deformatie verandert evenredig met de tijd bij gelijkblijvende spanning en
alledeformatie-energie gaat verloren{dissipeert).
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Er bestaan geen systemen, die geheel met a. of b. beschreven kunnen worden
Alle systemen hebben wel een viskeuse komponent (rcavra pei), wat REINER
(1960) illustreert aan deformaties aan geologische gesteenten. Alle systemen
hebben ook wel een elastische komponent, al wordt deze in veel gevallen pas
zichtbaar bij heel grote afschuifsnelheden, zoals bij water.
Ervolgt uit, dat alle systemen bij niet-extreme tijdschalen eengedrag vertonen, dat zowel elastische alsviskeuse kenmerken heeft; men noemt zedan ook
visko-elastischesystemen.
Voor de reologische karakterisering hiervan is het nodig de deformatie als
funktie van detijd temeten.
Men kan in beginsel tweesoorten metingen doen:
a) statische, waarbij men ofwel de belasting a0(Nm-2) konstant houdt en
de deformatie y(/) = (tg afschuifhoek) als funktie van de tijd meet(een
kruipmeting):
(5.5.)

y(0 = J®«.
_,

2

J(t) = kompliantie (N m )
ofdedeformatie konstant houdt(y0)enhetspanningsverloopalsfunktie van de
tijd meet(spanningsrelaxatie):
<7(0= G(t)y0

(5.6.)
2

G(t)= relaxatiemodulus (Nm~ )
b) dynamische, waarbij het systeem een, meestal sinusoïdale deformatie
wordt opgelegd, waarvan de frekwentie kan worden gevarieerd (FERRY,
1970).
Deperiodevandedeformatieyendespanningazijngelijk, maarde spanning
loopteenhoek 8infasevoor(ziefig.5.3.).

-*5/GJ

FIG. 5.3. Het verloop van despanning en dedeformatie alsfunktie van de tijd voor een viskoelastisch systeem.
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Dedeformatie y(t)kan kwantitatief beschreven worden als:
y(0 = r„sinco t

(5.7.)

y0 = maximale deformatie
co = frekwentie in rad/s
endeeruit voortvloeiende spanning <r(t) als:
ff(f) = <r0 sin(cot + ô) = a„ (sin cotcos5 + coscot sinc5)

(5.8.)

a0 = maximale spanning
Deabsolute waarde van de mechanische modulus /(?/* is gedefinieerd als:
/<?/* = ajy,,

(5.9.)

(5.8.) wordt dan:
<K0= y, (/C/*c o s <* s i n W I + / G /* s i n 5coscot)

(5.10.)

De eerste term van het rechterlid is dat deel van de spanning, dat in fase
ismetdedeformatie, het elastische deel van de spanning. De erbij behorende
modulus isG'(N nr 2 ) endieisvolgens vergl.(5.10.)
G'=/G/*cosô

(5.11.)

De modulus wordt wel de opslagmodulus genoemd, omdat de energie bij de
deformatie wordt opgeslagen.
Detweedetermvan hetrechterlid van(5.10.)isdatdeelvandespanning,dat
90°in fase metdedeformatie verschilt;dit deel isevenredig metde deformatiesnelheid dy/é)t en isdus het viskeuse deel van de spanning. Deerbij behorende
modulusisG"(N m~2)waarvoor geldt:
G" = jGj*sinÔ

(5.12.)

Deze modulus wordt welde verliesmodulus genoemd, omdat deze term aangeeft welk deel van de mechanische energie door viskeuse wrijving verloren
gaat.
(5.11.)en(5.12.)ingevuld in (5.10.)geven debekende vergelijking:
ff(f) = yo(G'

sincot + G" coscot)

(5.13.)

Swordt de verlieshoek genoemd;dezeisteberekenen uit:
G"jG' = tg5 of Ô = arctg G"\G'

(5.14.)

Door de frekwentie co te variëren kan men het verloop van G' en G" als
funktie vandetijd bepalenenhieruitvaltdanondermeereen relaxatiespektrum
te berekenen.
Dedynamischeenstatischemodulizijn tot opzekerehoogte omrekenbaar.
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Fio. 5.4. Schematisch verloop van de moduli G' en G" voor een visko-elastisch polymeersysteem. Verklaring in de tekst.

Infig.5.4.isschematisch aangegeven,hoeG'enG" in hetalgemeen verlopen
voor viskoelastische polymeersystemen.
Gebied Awordt hetglasgebied genoemd;daarisdefrekwentie van de deformatie zo hoog, dat zelfs rotatie om valentiehoeken de vormverandering niet
kan volgen;ertreedt dan geenenergieverliesop,G"islaagenG'hoog.
Bij lagere frekwenties (B) kan eerst door rotaties en later door Brownbewegingvan ketenstukken energiedissiperen, G"wordt hoger.
Inhetrubbergebied(C)wordtdeenergieopgeslagen,G"isweerklein.
Bijnoglagerea> neemt G"weertoedoor Brownbewegingvanhelemolekulen
enneemtdaarna weeraf(£>)alsvloeivanhethelemolekuuloptreedt.
Als we te maken hebben met een netwerk, waarin de knooppunten min of
meer permanent zijn, dan treedt het vloeigebiedniet op, G'blijft dan ongeveer
konstant, zoals bij het rubberplateau (Cinfig.5.4.). Bij netwerken met knooppunten van een bepaalde levensduur ontstaat het verloop vanfig.5.4. De daling in G'treedt op bij een (omax,diezo laag is,dat de knooppunten tijdensde
deformatiecyclus gelegenheid hebben los te laten, waardoor de opgeslagen
energiekan dissiperen. Degemiddeldelevensduur vaneenknooppunt isdanT;
dezeisgelijk aan:
t = l/e»»«

(5.15.)

De elasticiteit in het rubberplateau wordt veroorzaakt door rek van ketenstukken tussen twee knooppunten. Door deze rek wordt de entropie van het
ketenstuk verlaagd, waardoor een kracht ontstaat, diededeformatie wil tegengaan.Bijideale rubbers is de elasticiteit geheel van entropische aard. Zijn de
ketenstukken tussen twee knooppunten geheel of gedeeltelijk geordend in een
substruktuur, dan komt een deel van de elasticiteit op rekening van daling
90
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van de inwendige energie bij deformatie. Er wordt dan gesproken van eiwitelasticiteit (PRINS, 1967).
Als wete maken hebben meteenidealerubber,dankanlangsstatistisch-thermodynamischewegworden afgeleid, dat G'evenredigismethetaantalelastisch
aktieveketenstukken tussen knooppunten pervolumeeenheid(v)enwelvolgens
onderstaande vergelijking:
G'= gvkT

(5.16.)

g = eenfaktor waarin o.a. permanente warpunten zijn verdisconteerd.
Als in elk knooppunt twee ketens verknoopt worden is het aantal knooppuntenndehelft vanhetaantalelastische ketenstukken
v= 2n

(5.17.)

Uit G'kanzohetaantal knooppunten pervolume-eenheid berekendworden.
In de praktijk hebben we meestal niet te maken met geheel ideale rubbers.
Uit vergl. (5.16.) isdan niet zonder meer het totaal aantal knooppunten teberekenen. Er moeten korrektietermen worden aangebracht voor de volgende
faktoren:
a. Een deel van de knooppunten om de afzonderlijke molekulen tot één
grote keten teverbinden; deze leveren noggeen elastisch effektieve ketenstukken openleverengeenbijdrage totdemodulus.
b. Een deelvan de knooppunten zal verkwist zijn, hetzij door intramolekulaireverknoping,hetzijdathetdeeluitmaaktvande solfraktie.
c. Er kunnen warpunten optreden tussen molekulen, die de funktie van
knooppunten hebben. Deze verhogen G'.
d. Door deaaneenhechting vandemolekulen endetopologievaneenketenstuk tussen twee knooppunten is het aantal vrijheidsgraden verminderd
enzijn een aantal konformaties uitgesloten. Demoduluswordt daardoor
schijnbaar groter.
e. Door het optreden van superstrukturen is de elasticiteit niet meer geheel
vanentropischeaard,zodatindeafleiding van(5.16.)ookeenverandering
indeinwendigeenergiebijdeformatie had moeten worden meegenomen.
In hoeverre deze faktoren een rol spelen bij onze experimenten zal in debesprekingvanderesultaten naderworden bekeken.
Men mag de theorie voor derubberelasticiteit slechts onder bepaalde voorwaardentoepassenopeengel.Hetreologischgedragmoetlineairvisko-elastisch
zijn, de toe te passen frekwentie moet in het rubberplateau vallen en G' moet
evenredig toenemen metde temperatuur.
In plaats van G'mag men in vergelijking (5.16.)ook Ginvullen, weer onder
devoorwaarde,datdebelastingtijd zodanigwordtgekozen dat Ginhetrubberplateau valt.
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5.3. RESULTATEN EN KORTE BESPREKING

5.3.1. De lineariteit vande onderzochte monsters
De theorie, die in par. 5.2.2. is beschreven, geldt alleen voor systemen, die
lineair viscoelastisch gedrag vertonen, dat wil zeggen, dat bij een konstante
frekwentie de deformatie van het systeem lineair verandert met variaties in de
opgelegde amplitude. Voor alle onderzochte systemen blijkt er lineair gedrag
te bestaan bij niet al te grote amplitudes. Alleen bij zeer grote amplitudes ontstaan afwijkingen, die ten dele ook te wijten kunnen zijn aan slip van het monster.
Voor de metingen zijn amplitudesgekozen, waar lineairgedragverzekerd was.
5.3.2. Het rubberplateau
Na het begin van de gelering verandert de elasticiteitsmodulus van een gel
praktisch niet meer. Het is dan mogelijk om de frekwentieafhankelijkheid van
G' en G" te meten. In fig. 5.5. is dat gedaan voor een PVA 98.5-congoroodgel.
G' blijkt over 6 dekaden praktisch konstant te zijn, terwijl G" laag is. Het is
duidelijk, dat het onderzochte frekwentiegebied binnen het rubberplateau valt.
Datzelfde geldt voor alle PVA 98.5-resorcinol- en PVA 98.5-congorubinegelen.
Het isexperimenteel onmogelijk om in de beginfase van degelering de frekwentie-afhankelijkheid van de moduli te bepalen; de verknoping isdan nog in volle
gang. Er isevenwelgeen reden om aan te nemen, dat de aard van de knooppunten gedurende de gelering zal veranderen. Wij zijn er om die reden van uitgegaan, dat het systeem zich volledig elastisch gedraagt. Wel wordt dan een frekwentie van 5,28 rad s _ I gekozen, waarmee een extra veiligheid is ingebouwd.
Voor PVA 98.5-boraxgelen wordt een geheel andere frekwentie afhankelijkNm2 G'.G"
104

•

»

103

— — G '

102

•
*

10

•
"•

1[f A

i(T 3

1

10~2

•

i

10"1

1

- G"

1

10

«o

IC^rads"1

FIG. 5.5. De opslag- en verliesmodulus van een PVA 98.5-congoroodgel (c, 4%, c„ 2.4%;
M = 78000)alsfunktie van defrekwentie. Metingna 200uurveroudering bij25°C.
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heid gemeten, zoals fig. 5.14. laat zien. In het toegepaste frekwentiebereik
treft mendaarhetvloeigebiedenhetbeginvanhetrubberplateau aan.
5.3.3. Detemperatuurafhankelijkheid van G'
Derubbertheorievoorspelt (vergl.5.16.)datG'toeneemt metdetemperatuur
voor systemen met entropische elasticiteit. Dit in tegenstelling tot materialen,
waarbij de elasticiteit wordt veroorzaakt door veranderingen in de inwendige
energie (VAN KREVELEN, 1972). HIRAI(1955)heeft vooreenaantal hydrofielegelen de temperatuurafhankelijkheid van de modulus gemeten. Hij konstateert,
dat G'zowel kan stijgen als dalen met de temperatuur, afhankelijk van het
temperatuurtrajekt waarover gemeten wordt. Dat G' niet konsekwent stijgt
metdetemperatuur wordttoegeschreven aan hetfeit, dat G'nietalleen bepaald
wordtdoordetemperatuur,maarookdoorhetaantalknooppuntenpervolumeeenheid. Dezelaatste grootheid isvoor kovalente knooppunten een konstante,
maar zal bij thermoreversibele gelen kleiner worden bij hogere temperatuur,
waardoor G'persaldotoch kandalen metdetemperatuur, ook alisdeelasticiteitbijeengegeventemperatuurvanentropischeaard.
Dedynamischemetingen,uitgevoerd met de opstelling zoals wij die gebruiktenmaakthetmogelijkdetemperatuur sneltevariëren,hetaantal knooppunten
heeft zichdan nogniet aan detemperatuur aan kunnen passen, en ondertussen
G'temeten. Deresultaten ervanzijn weergegeveninfig.5.6.Wordt G'gemeten
meteenlangzaam stijgende temperatuur dan daalt hetaantal knooppunten wel
(fig. 5.20). G'blijkt inderdaad evenredig met T toe te nemen, mede een argument omdetheorievoorrubberelasticiteit toetepassen.
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FIG. 5.6. De invloed van de temperatuur op de opslagmodulus bij snelle temperatuurveranderingen voor twee PVA 98.5-congoroodgelen ( l c, 4%, c„ 3.2%; 2 c, 4%, c„ 1.6%;
M = 78000).
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Een ander argument voor rubberelasticiteit vond HIRAI (1955) in meting van
het GouGH-JouLE-effekt voor PVA-congoroodgelen. Gelen, die elastisch zijn
op grond van entropieveranderingen worden warmer bij rek en koelen af bij het
opheffen van derek. HIRAIsteldeditvastvoor PVA-congorood- engelatinegelen.
Op grond van het voorgaande trekken wij de konklusie, dat PVA-congoroodgelen voornamelijk elastisch zijn. Een ondergeschikte bijdrage van energetische
elasticiteit isevenwel nietuitgesloten (FLORY, 1974; PRINS, 1974).
5.3.4. De geleersnelheid alsfunktie vande polymeerkoncentratie
Meting van de opslagmodulus G' biedt de mogelijkheid via (5.16.) en (5.17.)
het aantal knooppunten per volume-eenheid te berekenen.
Meet men G' gedurende het geleerproces, dan kan men zo de vorming van
knooppunten met de tijd bepalen.
Op grond van de experimenten in het vorige hoofdstuk werd aangenomen,
dat voor gelen met een polymeerkoncentratie beneden 5gew % PVA een koncentratie van 5 gew % congorood een overmaat betekent. Door nu gelen te
bereiden met 5 gew % congorood en de PVA-koncentratie te variëren beneden de 5gew % PVA kan de invloed nagegaan worden van de PVA-koncentratie op de geleersnelheid.

Nm"2

2500 •

2000

1500

1000

500

FIG. 5.7. De invloed van de
PVA98.5koncentratieopde
toename van G'met de tijd
(c„ 5%; r = 2 5 ° C ; M =
78000).
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Een PVA-congoroodmengsel van 80°C werd daartoe in de reometer gebracht eninongeveer2minuten afgekoeld tot degeleertemperatuur. Dan werd
degeleersnelheid gemeten alsG'(t).
Infig.5.7.isdeverandering van G'tegendetijd uitgezet.
Dereaktiesnelheid is(bijovermaatcongorood):
dt
k = reaktiekonstante (komtvoor in het rechter lid)
[]= koncentratie PVA
p —ordevandereaktie
Alleen in het begin van de reaktie is [PVA] bekend, nl. als ingewogen hoeveelheid. Door nu de reaktiesnelheid in het begin te bepalen voor meerdere
PVA-koncentraties,kanmen in een log-log diagram de grootte vanp bepalen.
103

/d(6'/kT)\

l dt

/t-0

io2

koncentratie PVA
10

! ' •
—2 3 4 5 gew/.

FIG. 5.8. De geleersnelheid als funktie van de PVA 98.5
koncentratie (c„ 5%; T= 25°C; M = 78000).

Infig.5.8.isditgedaan;p isdehellingvan derechteendezeblijkt 4tezijn. De
geleersnelheid neemt dus toe met de vierde macht van de koncentratie aan
polymeer.
5.3.5.Degeleersnelheidalsfunktie van de congoroodkoncentratie
Op dezelfde wijze als in devorige paragraaf werd één van de geleringskomponenten, in dit geval PVA, in overmaat gebruikt, terwijl de-congoroodkoncentratie varieerde.
Infig.5.9.isuitgezetdetoenamevan G'tegendegeleertijd.
De logvan de geleersnelheid d{G'lkT)jdtin hetbeginwerduitgezet tegen de
logcongoroodkoncentratie infig.5.10.
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FIG. 5.9. De invloed vandecongoroodkoncentratie op detoenamevan G'met detijd (c, 5%;
T = 25°C; M PVA98.5 = 78000).
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FIG. 5.10. De geleersnelheid als funktie
van de congoroodkoncentratie (c, 5%;
j = 25°C; M PVA 98.5 = 78000).

De helling van de lijn infig.5.10. is 1. Dat betekent, dat de geleersnelheid
rechtevenredig ismetde koncentratie
d(G'lkT)
dt
waarinq= 1

= k [CR]"

(5.19.)

De reaktiesnelheid van de gelering, uitgedrukt in de vormingssnelheid van
knooppunten, hangtdusopdevolgendewijzeafvandereagerende komponenten:
rf(G7/cr)=
dt
96

2

^ =
dt

fc[pvA]4[CR]1

(5.20.)
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De onnauwkeurigheid in de eerste exponent is 5%, in de tweede 15%.
Globaalgezienzouditwijzen opeen5 d 'ordereaktie.
Uitgeschreven alschemischereaktiewordt dat:
4PVA + 1 CR -> 1 knooppunt

(5.21.)

Een dergelijke hogeorde isons onbekend in dechemieen bij dediskussiein
denogkomende paragrafen zalgetracht worden aan tegeven,hoedezereaktie
verklaard kan worden.
5.3.6. Degeleersnelheidalsfunktie van de temperatuur
Doordereaktiesnelheid temetenalsfunktie vandetemperatuur ishetmogelijk, de aktiveringsenergie te berekenen met behulp van de vergelijking van
ARRHENIUS.

Bedenkt men, dat de reaktie (5.21.) een evenwichtsreaktie is, dan zal de
reaktiesnelheid van links naar rechts naenigetijd afnemen door de retourreaktie.Deinvloed van deteruggaandereaktiekan menelimineren doordereaktiesnelheid in het begin temeten,zoals ook indevorigetweeparagrafen werdgedaan. Deteruggaandereaktiespeeltdan noggeenrol.
In fig. 5.11. is het verloop van de reaktie bij 15,25 en 35°C uitgezet. Uit
de beginhellingen blijkt, dat dereaktiesnelheid toeneemt met dalende temperatuur. Zo'n gedrag wordt wel 'anfi'-ARRHENius' genoemd (FROST en PEARSON,
1953). Gebruikelijk is,dat dereaktiesnelheid meteenfaktor 2à 3 toeneemt als
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FIG. 5.11. De invloed van de
temperatuur op de toename van
G' met de tijd voor PVA 98.5congoroodgelen (c, 4%, c„
1,6%; M = 78000).
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de temperatuur 10° stijgt, mits wordt verondersteld, dat de koncentratie aan
reagerende komponenten konstant is. Voor zover het PVA en congorood als
zodanig betreft, is hun koncentratie bij de drie temperaturen konstant. Het
is echter de vraag of voor de reaktiesnelheid de PVA- en congoroodkoncentratie alszodanig bepalend zijn ofdat PVAeerst een konformatieverandering moet
ondergaan, 'geaktiveerd' moet worden, alvorens te kunnen deelnemen aan de
gelering. De eerste stap van de gelering zou dan een 'geaktiveerd' PVA op moeten leveren. Er zijn veel aanwijzingen, dat deze vorming van 'geaktiveerd' PVA
veel sneller en inveelgrotere mate plaatsvindt bij lagere temperatuur. Bij lagere
temperatuur is dus veel meer ''geaktiveerd' PVA aanwezig en de gelering zal
daarom sneller verlopen.
Bij 35°C is zelfs sprake van een buigpunt in de curve. Dit kan ten dele uitgelegdworden als een gevolg van de tijd, die nodig is om het 'geaktiveerdé" PVA
te vormen. Bij lagere temperatuur is deze vorming geen belemmerende faktor.
Bij PVA-resorcinolgelen en PVA-saccharosegelen komen deze buigpunten als
funktie van de temperatuur nog veel sterker naar voren (fig. 5.15.). Volgens
SCANLAN (1960), CASE (1960) en GORDON (1974) zal iedere gelering, gemeten
als de vorming van elastisch effektieve knooppunten, een buigpunt moeten
vertonen, omdat de eerst gevormde knooppunten geen doorlopend netwerk
vormen. Maar de sterke negatieve temperatuurafhankelijkheid van de induktietijd lijkt toch meer bepaald te worden door ordening van PVA.
In de volgende paragrafen zullen wij proberen nog meer argumenten te vinden voor de rol, die ordening van PVA-ketenstukken speelt bij de gelering.
5.3.7. De invloed vanhet acetaatgehalte op de gelering
Indien 12%van de OH-groepen van PVA zijn veresterd met azijnzuur, wordt
de gelering van PVA en congorood sterk nadelig beïnvloed. In hoofdstuk 4.
bleek, dat de gelering van PVA 98.5 veel beter verloopt dan die van PVA 88.
De elasticiteitsmodulus van PVA 88 is ook veel lager dan van vergelijkbare
PVA 98.5-gelen (tabel 5.1.). Ofschoon slechts 10% meer van de OH-groepen is
veresterd, isde modulus ca. 80%lager.
Als de gelering willekeurig tussen één of meer OH-groepen van twee PVATABEL 5.1. De invloedvanhetacetaatgehalteopdestevigheid vanPVA-congorood gelen.
Samenstelling (gew %)

Polymerisatiegraad

Elasticiteitsmodulus
G(Nm- 2 )

4% PVA 98.5-4% congorood
4% PVA 88 -4%congorood

1750
1750

7600
1600

2% PVA 98.5-6% resorcinol
2% PVA 99.5-6% resorcinol

1750
1750

6400
8500

4% PVA 98.5-6% resorcinol
4% PVA 99.5-6% resorcinol

1750
1750 ,

45000
55000

6% PVA 98.5-6% resorcinol
6% PVA 99.5-6% resorcinol

1750
1750

85000
84000
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molekulen plaats zou vinden, is een daling van de modulus met een faktor 5
bij een toename van het acetaatgehalte met 10% niet te begrijpen. Gaat men
ervanuit,dat een PVA-molekuulzichmoet ordenen omeensuperstruktuur op
tebouwen voor degelering,dan kan een 10%toenamevan acetaatgroepen een
belangrijke sterische belemmering voor ordening betekenen.
Het acetaatgehalte is voor PVA-resorcinolgelen van nog grotere betekenis,
PVA 88 blijkt al teveel acetaatgroepen te bevatten om nog een gel te kunnen
vormen. Wij vergeleken daarom PVA 98.5 met PVA 99.5.PVA 99.5geeft met
resorcinolgelen,diebij2%en4%PVA35%en22% sterkerzijndanvoorPVA
98.5 (zie tabel 5.1.).
5.3.8. Deblauwkleuring van PVA metjodiumende invloed vanNaCNS,ureum
en methanol
Een meer direkte aanwijzing voor het onder bepaalde omstandigheden bestaan van een geordende superstruktuur in PVA isde thermoreversibleblauwkleuring metjodium, zoals die in paragraaf 5.2.1. werd besproken. De daar
genoemde helices zouden de oorzaak zijn van de associatie van PVA-molekulen. Het is daarom interessant na te gaan, welke invloed congorood op deze
blauwkleuring en dus op de ordening heeft. Fig.5.12. laat zien, dat de blauwkleuring van een PVA-oplossing metjodium veel sterker is,indien congorood
aanwezigis.
Het is bekend (KURASHIKI POVAL)dat associatie van PVA-moIekulen in een
waterige oplossing tegengegaan wordt door een aantal chemische stoffen,
o.a. door NaCNS en ureum; deze voorkomen bijvoorbeeld de viskositeitsverhoging bij opslag (ziefig.2.1.). Wij hebben nagegaan of NaCNS en ureum
ookinvloed hadden opdeblauwkleuringvan PVAmetjodium. Ditblijkt inderdaad in sterke mate het geval te zijn. Een PVA-oplossing, die sterk blauwgekleurd ismetI2-KI-oplossingwordt ontkleurd door toevoegingvan NaCNSen
ureum. Dit suggereert,dat helicesnodigzijn voor associatie.
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FIG. 5.12. De extinktie van PVA oplossingen metjodium, als funktie vandePVA koncentratie, met en zonder congoroodtoevoeging (I 2 koncentratie 0,0142M),X= 662nm.
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De blauwe kleur van met NaCNS en ureum ontkleurde PVA-jodium-oplossingen komt terug,alsercongorood aan wordt toegevoegd. De helixvormende
of-stabiliserendewerkingvancongoroodisdussterkerdandehelixontbindende
werking van NaCNS en ureum. Dit wordt bevestigd door degelering; toevoeging van NaCNS en ureum aan congorood-PVA-gelen heeft geen noemenswaardigeinvloed opdegelsterkte.
Overigens verdwijnt de blauwe kleur bij verhitting ook als aan een PVA-jodiumoplossing congorocd is toegevoegd. Dit loopt parallel met het thermoreversibele karakter van dePVA-congoroodgelen.
Niet alle geleermidelen versterken de blauwkleuring van PVA metjodium.
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i 4J»**»^
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•.

*
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9*?X''^l'J*+ :: ^fa*" /
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Fio. 5.13. De inzakking onder eigen gewicht van een PVA 98.5-boraxgel (links) en een PVA
98.5-congoroodgel (rechts). Schaal in cm.
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Resorcinol, pyrocatechol en phloroglucine hebben een negatieve invloed opde
blauwkleuring. De ordening van het PVAzal hier dus een andere konformatie
opleveren.
Borax versterkt de blauwe kleur van PVA; bij verhitting verdwijnt wel de
blauwekleur, maar hetgelblijft bestaan. Daaruit blijkt, datergeen oorzakelijk
verband tussenverknopingenhelicesbestaatvoorditgel.
Alsaan gelenvan PVA-resorcinol,PVA-pyrocatecholenPVA-phloroglucine
0,5 tot 3 gew %ureum of 0,3 tot 0,6 %NaCNS wordt toegevoegd, heeft dat
geen invloed opdegelsterkte.Voegt mendaarentegen methanol toein koncentraties van 10,20en40%,dan worden degelenaanmerkelijk zwakker oftreedt
in het geheel geen gelering op. PVA-congorood- en PVA-congorubinegelen
zijn ongevoeligvoor dezetoevoegingen. Dit wijst opeen andersoortige binding
inhetknooppunt van PVAmetresorcinol,pyrocatechol enphloroglucine enerzijdsenPVAmetcongoroodencongorubine anderzijds.
5.3.9. Dynamische metingen aan PVA-boraxgelen
Duidelijk van PVA-congorood verschillende gelen krijgt men met PVA en
borax. Deze gelen zijn in hoge mate viskeus, zoals afbeelding 5.13 laat zien,
waar een PVA-boraxgel en een PVA-congoroodgel onder hun eigen gewicht
inzakken. PVA-congorood zakt momentaan elastisch iets in en vervormt dan
niet verder, terwijl PVA-borax langzaam blijft vervormen tot het na 1 uur
geheel is ingezakt.

10 rads-1

FIG. 5.14. De opslag- en verliesmodulus van een PVA 98.5-boraxgel als funktie van de frekwentiebijverschillendetemperaturen (cp4%,c>„„2,5%).
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Fig.5.14. geeft het resultaat van dedynamische metingen weer over een gebied van co. We bevinden ons hier duidelijk in de overgang van het rubberplateau naar het vloeigebied.
De levensduur van een knooppunt bij kamertemperatuur isongeveer '/g s
(vergl. 5.15.). Het gedrag van dit gel isniet typisch thermoreversibel, zoalsfig.
5.14.laatzienvoorverschillende temperaturen.
Worden de in de vorige paragraaf genoemde thermoreversibele gelen dun
vloeibaar na verhitting boven 50 à 60°C, PVA-boraxgelen worden wel langzaam meer viskeus (l/tomax gaat van */4s voor 15°C naar V200Svoor 75°C),
maarvaneenduidelijk smeltpuntisgeensprake.
5.3.10. Degelering van PVA-resorcinolgelen
PVA-congoroodgelen starten onmiddellijk na afkoeling op maximale snelheid hun gelering. Bij PVA-resorcinolgelen is dat anders. De warme, heldere
en kleurloze PVA-resorcinoloplossing blijft na afkoeling vaak nog lange tijd
helder en laagviskeus.Na enigetijd wordtdeoplossing troebel enverstijft. De
tijd, die nodigis,voordat degeleringbegint hangt zeersterk af van de koncentratie envan de geleertemperatuur.
Infig.5.15.is de ontwikkeling van de modulus uitgezet tegen de tijd, met de
temperatuur als parameter.
Detijd, dieverloopt voordat degeleringbegint, is waarschijnlijk nodig voor
de ordening van het polyvinylalkohol door resorcinol. Deze ordening gaat bij

500 min

FIG. 5.15. De toename van G' met de tijd voor PVA 98.5-resorcinolgelen bij verschillende
temperaturen (c, 7,5%,konc. resorcinol 2 %).

102

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-2(1975)

lage temperatuur veel sneller, wat ook gekonkludeerd werd voor PVA-congorood (par. 5.3.6.)- Pas als er voldoende geordende Çgeaktiveerde') PVAketenstukken aanwezig zijn, kan het verknopen beginnen. De troebeling bij
PVA-resorcinol is wellicht te wijten aan de lengte van de knooppunten, die
beduidend groter isdanvoor PVA-congorood.
5.3.11. De temperatuurinvloed op de viskositeitvanverdunde PVA-oplossingen
inaanwezigheidvancongoroodenresorcinol
In par. 3.1.2.hebben wijgezien,dat uitdehellingvan hetlogn—T~l diagram
een aktiveringsenergie voor viskeuse stroming Eais te berekenen. Verandering
vanEametdetemperatuur kano.a.eengevolgzijnvan konformatieveranderingen in het molekuul, waardoor de grootte van het ''springende'' ketenstuk verandert.
Infig.5.16. is log n uitgezet tegen T~l voor een aantal PVA-oplossingen.
SlechtsbijPVA-congorood-opIossingiseenveranderingvandehellingbijongeveer60°Caftelezen.
PVA-resorcinol-oplossingen geven erg slecht reproduceerbare metingen,
soms isbij ca. 80°C een plotselinge verandering van £„ tezien, soms niet; het
kan zijn, dat de PVA-resorcinol-konformatie zich langzaam en onregelmatig
instelt,watwijook albijdegelering(fig.5.15.)konstateerden.
PVA-congorood geeft wel goed reproduceerbare uitkomsten, maar het verloop van de helling verbaast wel enigszins. Men zou verwachten, dat Ea voor
gestruktureerd PVA,dusbijlageT,hoger isdan voor een molekuul inkluwenvorm,bijhogeT.Hetverloopisjuistandersom.
De konklusie kan echter wel zijn, dat er bij ca. 60°Ceenveranderinginhet
PVA-molekuuloptreedt onderinvloed van congorood.
5 - logT.
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FIG. 5.16. De viskositeit als funktie van de reciproke temperatuur voor water, een PVA 98.5
oplossingeneen PVA98.5 + congorood oplossing(M = 78000).
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5.3.12. Smeltpunten van PVA-gelen
ELDRiDGEen FERRY (1954) geven een methode om, voor gelatine, uit de afhankelijkheid van het smeltpunt van koncentratie engewichtsgemiddeld molekuulgewicht de reaktiewarmte voor het vormen van knooppunten te berekenen.
Voor een afleiding van deze methode volgen wij de iets gewijzigde vorm van
HARRISON, MORGAN en PARK (1972). Zij veronderstellen, dat n polymeersegmenten samen een knooppunt vormen zoals weergegeven in fig. 5.17.

^ÇT
n-potentiële knooppuntplaatsen

<

n-voudig knooppunt

FIG. 5.17. Schematische voorstelling van de verknopingsreaktie en het "smelten" van ngeordende ketenstukken.

Dan isde evenwichtskonstante
K =

[knooppunten]
= [N]
[potentiële knooppuntplaatsen]" [P]"

^

Aangenomen wordt, dat bij het smeltpunt de meeste potentiële knooppuntplaatsen nog vrij zijn; dat betekent
[P] ~ cp

(5.23.)

waarin cpde polymeerkoncentratie in g/liter is.
Het kritiek aantal knooppunten om een netwerk te vormen wordt gegeven
door FLORY (1953).
[N] =

Î1
n (n - 1) Af,

(5.24.)

waaruit volgt voor K:
1
K

~c

,»-i

(n-I)»M,

x

(5.25.)

Subsitutie in de verschuivingswet van VAN 'T HOFF geeft:

öln K

AHm

dl/T

R

(5.26.)

waarin AHm de vormingsenthalpie voor een mol knooppunten is.
Voor het verloop ter plaatse van de smelttemperatuur Tm kan dan afgeleid
worden:

L SI/T.>.*
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en
ginc l

= +

[:d\IT \n,M„
m

AHm
R(n-\)

=+

AH,
R

(5.28.)

Hetsmeltpuntwerdbepaald metdemethodeuitpar.2.7.
Hetsmelttrajekt voor PVA-resorcinolgelenblijkt veelkorter tezijn dan voor
PVA-congoroodgelen,wat ook in 5.3.13.blijkt.
De resultaten staan in tabel 5.2.

TABEL 5.2. Het smeltpunt van verschillende PVA-gelen.
geleermiddel

2%congorood

A/,PVA

koncentratie
PVA(10-5kg m"3)

Tm
°C

78000

3
4
5
6
4

44,0
53,6
59,0
64,5

24500
40000
55000
78000
109000
6% resorcinol

78000

24500
55000
78000
109000

46,4
49,1
53,6
56,8
3
4
6
8
4

51,4
51,8
54,7
56,1
46,4
51,7
51,8
53,9

Infig.5.18.zijn deresultatenvantabel 5.2.ingrafiek gebracht. Uitdehellingenisdeenthalpievandeknooppunten berekend;dat levert opvolgens(5.27.)
en(5.28.):
A//M
n
kJ/mol-knooppunten
- 78
3,1
PVA-98.5-congorood
-197
2,2
PVA98.5-resorcinol
ARAKAWA(1959)heeft voor PVA-congoroodgelenuitderelaxatietijden afgeleid, datAH -175 kJ/mol-knooppuntenis.
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FIG. 5.18. De invloed van molekuulgewicht en polymeerkoncentratie op TM (gegevens uit
tabel 5.2.).

5.3.13. Differentiële thermische analyse vanTV A-gelen
Reeds eerder is door HAAS en M A C DONALD (1972)hetgeleerprocesvan gelatineenvan Polyacrylamide gevolgd met DTA.
Bij gelatine namen zij een endotherme reaktie waar en konkludeerden mede
op grond hiervan, dat er strukturering van het gelatinemolekuul in helices
moest plaats vinden. Bij Polyacrylamide werd geen reaktiewarmte waargenomen. Hun konklusie was, dat hier door het toeval bepaalde H-bruggen een rol
spelen.
Wij menen ook, dat men uit DTA-metingen argumenten kan vinden voor de
aard van de verknoping. Immers, een knooppunt bestaande uit de associatie
van geordende ketenstukken zal een meervoud van fysische bindingen omvatten, die samen een hoge energie-inhoud kunnen vertegenwoordigen.
Het experiment is uitgevoerd op het NIZO te Ede met een Dupont Differential Thermal Analyzer (model 900). Van de gelen werd 25 mg in aluminiumpannetjes gedaan, die met een handpers werden afgesloten. De meetcel werd
met 5°C/min afgekoeld of opgewarmd.
In fig. 5.19. is de opwarm- en afkoelcurve van 6% PVA 98.5-6% resorcinolgelen weergegeven. Voor PVA-congoroodgelen werden geen pieken gevonden.
Op grond hiervan zou men kunnen konkluderen, dat de knooppunten in PVAcongoroodgelen een lage energie-inhoud zullen hebben. In de volgende paragraaf wordt dit wel bevestigd, maar het is ook mogelijk, dat PVA-congoroodgelen geleidelijk smelten en gevormd worden en dus over een groot trajekt hun
warmte afstaan of opnemen.
In fig. 5.20. is het verloop van de opslagmodulus met langzame temperatuur-
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FIG. 5.19. Differentiële thermische analyse van een PVA 98.5-resorcinolgel M = 78000;
c„ 6%, konc.resorcinol 6%; gewichtgel25,63mg).
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FIG. 5.20 Het verloop van de opslagmodulus bij langzame temperatuurverhoging (0.3°C/
min.) voor een PVA-resorcinolgel (c„ 6%, konc. resorcinol 6%) en een PVA-congoroodgel
(c„4%,c„2%) (A/PVA98.5 = 78000).

stijging weergegeven (0.3°C/min). Inderdaad blijkt voor PVA-resorcinolgelen
de modulus snel te dalen bij ongeveer 50°C, de temperatuur, waar ook de
exotherme warmte geregistreerd wordt. PVA-congoroodgel toont een veelgeleidelijker daling van G'met de temperatuur. Bij koeling van PVA-resorcinoloplossingen wordt bij 19°C een endotherme reaktiewarmte gemeten. Infig.
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5.15.blijkt, dat PVA-resorcinolgelen zich beneden 20°Czeer snelvormen, terwijl bij hogere temperaturen lange induktietijden nodig zijn. PVA-congoroodgelenvertonen ookbijhogeretemperaturen alsneleenmerkbaregelering,zodat
ook degelvorming bij afkoelen geleidelijker zal verlopen en er minder warmte
opéénpuntgeregistreerd zalworden dan bij PVA-resorcinolgelen.
Uithet oppervlak van depiekinfig.5.19.kan desmelt-en stollingsenthalpie
(warmte)berekend worden met behulp van een vergelijking, waarin een aantal
apparaatkonstanten zijn opgenomen. Dat levert op voor smelten 3,6 J/g gel
envoorstollen3,1 J/ggel.Inhetgelbevindtzich6%PVA,terwijl hetmolekuulgewichtvanPVA78000is;voorsmeltenisdeenthalpiepergramPVA60,5Jen
per mol PVA 4,7 X 102kJ. Gemiddeld voor stollen en smelten 4,4 X 102kJ/
mol PVA.
De modulus op het moment van smelten is ca. 3 X 103N/m3 (fig. 5.20.),
T = 323°K.
UitG',M= 78000enc„6% kanworden berekenddat er8,8 X1023effektieve
knooppunten per mol PVAzijn endus 1,5 knooppunten per molekuul.
Deenergie-inhoud permol-knooppuntenisdan(4,4 X 102)/1,5 = 293kJ.
Dezewaardeishogermaarwelvandezelfdeordealsdie,welkeverkregenwordt
uitdesmeltpuntbepaling(Par.5.3.12.).Hetisaannemelijk, datbijdesmeltpuntbepalingalleen deeffektieve knooppunten eenrolspelenenbij deDTA-meting
alle knooppunten bijdragen aan de enthalpieverschillen. In het laatste geval
hebbenwehetaantal knooppunten echter berekend uit G'endezeisweergerelateerd aan het aantal effektieve knooppunten. Men zou verwachten, dat de
energie-inhoud per mol-knooppuntengevonden langs dewegvan de DTA-meting nog wat hoger moet uitvallen. Dat dit niet het geval is, zal in de eerste
plaats komen door de ongevoeligheid van de DTA-methode; een belangrijk
deel van devrijkomende of opgenomen warmte wordt in het geheel niet geregistreerd, zoals PVA-congoroodgelen ons leren. In beide gevallen vinden we
echterzo'n hogeenergie-inhoud per mol knooppunten, dat ersprake moet zijn
vaneen meervoudigfysisch knooppunt.

5.4. ALGEMENE BESPREKING

Uitvoorgaande paragrafen zijn welheelwataanwijzingen gekomen voor het
bestaan vangeordendeketenstukken in knooppunten.
Allereerstisdaardeinduktieperiodevoorafgaande aandegelering,dievooral
bij PVA-resorcinolgelen bij temperaturen boven 25°Curen tot dagen kan zijn.
Alsdegeleringafhangt vandeordening en dezelaatsteafneemt door temperatuurverhoging, zaldegeleersnelheid een 'a«r/-ARRHENius'-gedrag vertonen.
Ook hetgroteeffekt vaneengeringeverhoging inhetacetaatgehalte isalleen
tebegrijpen alséénacetaatgroepdeordeningvaneenaantal OH-groepen naast
elkaarverhindert.ZijnerpOH-groepenopeenrijtje nodigvooreen knooppunt,
dan is de kans dat bij 12% acetaatgroepen zo'n rijtje voorkomt (0,88)". Het
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percentage groepen, dat geen rol meer kan spelen in eenknooppunt is(0,88)" X
100%. De reduktie van het aantal knooppunten voor 4 % PVA—4% congorood
(tabel 5.1.) is ongeveer 80% bij een overgang van PVA 98,5 naar PVA 88;
p is dus ongeveer 14.Voor 2 % PVA—6% resorcinolgelen is de reduktie ongeveer 2 5 %bij een overgang van PVA 99.5 naar PVA 98.5;p is hier ongeveer 28.
Uit de viskositeitsmeting van verdunde PVA-congorood en PVA-resorcinoloplossing volgde een verandering van Ea met de temperatuur wat duidt op
konformatieveranderingen bij bepaalde temperatuur.
De energie-inhoud, die uit de smeltpuntsbepaling per mol-knooppunten
berekend werd, is veel hoger dan van een of twee waterstofbruggen;dat duidt
op een knooppunt, bestaande uit meer fysische bindingen.
Een ander argument voor het bestaan van meervoudige knooppunten in
PVA-congorood- en PVA-resorcinolgelen vindt men in de reologische vergelijking van deze twee gelen met PVA-boraxgelen. Dit laatste gel is niet thermoreversibel, zoals uit fig. 5.14. blijkt. De knooppunten hebben slechts een beperktelevensduur,bij25°Congeveer 1 / 8senfenomenologisch uit zich dat in het
sterk viskeuse karakter van het gel (fig. 5.13.) en de eigenschap zelf-helend te
zijn als vaneengerukte geldelen tegen elkaar worden gehouden. De energieinhoud van een PVA-boraxknooppunt is door SCHULTZ en MYERS (1969) bepaald op 22 kJ/mol. Boraxvormt gelen met zeer uiteenlopende polymeren, met
als enig gemeenschappelijk kenmerk, dat de OH-groepen naast elkaar voorkomen,bijvoorbeeldjohannisbroodpittenmeel,guar,alginaten, pektines, arabische
gom en zetmeel (SOLMS, 1960).
De binding is volgens SCHULTZ en MYERS (1969), SCHACHAT en RAYMOND
(1960), SAITOe.a. (1955)en SAVINS(1968),zoals weergegeven infig.5.21.
Eén zwakke plaatselijke waterstofbrug zal gemakkelijk opgengaan en isonafhankelijk van enige ordening in het polymeer, terwijl een meervoudig knooppunt een kleine kans maakt los te raken, omdat de kans erg klein is, dat alle
bindingen in één knooppunt tegelijk verbroken worden.
In de litteratuur zijn ook wel argumenten te vinden, die pleiten voor strukturering van PVA. In Hfdst. 2.en 5.1. werd eralopgewezen,dat PVAdeneiging
heeft zich in oplossing te ordenen. OKADA en SAKURADA (1951a) en DITTMAR
en PRIEST (1955) konden in PVA-congoroodgelen kleine geordende gebieden
aantonen met röntgendiffraktie, terwijl OKADA en SAKURADA (1951b) deze in

FIG. 5.21. Het enkelvoudig knooppunt in een
PVA98.5-boraxgel.
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PVA-boorzuurgelen, die vergelijkbaar zijn met PVA-boraxgelen, niet aan konden tonen.
Ondersteuning van de gedachte, dat superstrukturen nodig zijn voor het
vormen van elastische thermoreversibele gelen wordt ook gevonden in het
werkvan HAAS en M A C DONALD (1972). Zij vervingen in PVA 1 op de 6 tot
30 OH-groepen door fluor. Dit PVAF is oplosbaar in warm water; zo'n oplossing geleert bij afkoeling, waarbij de geleertijd afhangt van de koncentratie en
het gehalte aan fluor.
De PVAF gelen variëren in helderheid van een licht nevelig tot wit (vergelijkbaar met PVA-resorcinolgelen). De witte kleur en de gelstruktuur verdwijnen bij verhitting tot 80°C. PVAF vormt in verdunde oplossing aggregaten en
met UV spektra is in PVAF-films een ordening aan te tonen, die toeneemt met
het F-gehalte. De blauwkleuring met I 2 is in PVAF sterker dan in PVA. De
energie-inhoud van een knooppunt is door HAAS en MAC DONALD bepaald op
370kJ/mol. Voor de zwakke gelen van gekoncentreerde PVA-oplossingen
kwamen zij op 43 kJ/mol. In het laatste geval spreken zij van een rudimentaire
helix naar TOBOLSKY (1964).
Substitutie van OH-groepen door F in andere polymeren leidt niet tot gelering, zodat van een willekeurige verknoping door het F-atoom geen sprakeis.
Een argument, dat ook congorood een zijdelingse rol speelt in de vorming
van het knooppunt, vinden we in een proef van DITTMAR en PRIEST (1955).
In een PVA-congoroodgel reduceerden zij congorood in situ. De gelstruktuur
blijft dan behouden, terwijl gereduceerd congorood, toegevoegd aan een PVAoplossing, geen gel oplevert. De konklusie is, dat congorood het PVA ordent
en dat deze geordende ketenstukken aan elkaar gaan zitten door fysische bindingen, waarna het congorood niet meer nodigis.
Uit het werk van FUJIWARA e.a. (1966) blijkt, dat PVA zowel een zig-zagstruktuur als een helixkonformatie kan aannemen. De eerste zou bij voorkeur
ontstaan in syndiotaktische en de laatste inisotaktische ketenstukken.
Tot dusver hebben wij in deze bespreking geen aandacht geschonken aan de
verschillen, die wij waarnamen tussen PVA-congorood en PVA-resorcinolgelen.
Hoewel wij voor beide ordening van het molekuul aannemen, zijn deze verschillen er wel degelijk. Op het oog verschillen PVA-congoroodgelen (en ook
PVA-congorubinegelen) van PVA-resorcinolgelen (en ook PVA-pyrocatechol
en PVA-phloroglucine) hierin, dat de eerste helder zijn en de laatste nietdoorzichtig.
Opvallend zijn ook de verschillen bij de DTA-meting waar voor PVA-resorcinol wel en PVA-congorood geen warmteverschil aantoonbaar was. Parallel
hiermee loopt het verschil indedalingvan de modulus met de temperatuur voor
beidegelen (fig. 5.20.)en het veel sneller smelten van PVA-resorcinolgelen t.o.v.
PVA-congoroodgelen in par. 5.3.12. Ook de grote induktietijden bij temperaturen boven 20°C voor PVA-resorcinolgelen zijn opmerkelijk, terwijl de eindmodulus van PVA-resorcinolgelen wel 6x hoger is dan van een PVA-congoroodgel met dezelfde PVA-koncentratie (tabel 5.1.).
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Het is bekend, dat methanol, o.a. gebruikt door MANDEL e.a., een negatieve
invloed heeft op de hydrofobe binding (MANDEL, LEYTEen STADHOUDER, 1967).
In par. 5.3.8.hebben wegezien,dat methanol degeleringvan PVA-resorcinoloplossing sterk onderdrukt of onmogelijk maakt, terwijl methanol geen invloed
heeft op PVA-congoroodgelen.
De blauwkleuring van PVA door I 2 wordt door resorcinol verminderd.
Helixbrekers alsNaCNS en ureum hebben geen invloed opdegeleringvan PVAresorcinol en evenmin op de gelering van PVA-congorood, maar in het laatste
geval is de blauwkleurende werking van congorood bij PVA-I2 veel sterker
dan de ontkleurende werking van NaCNS en ureum.
Onze stelling is, dat PVA-resorcinolgelen knooppunten hebben, waarbij de
geordende ketenstukken via hydrofobe bindingen gebonden zijn, terwijl het
bij PVA-congorood viawaterstofbruggen geschiedt.
Met deze stelling als uitgangspunt is het verschillend gedrag bij de DTAmeting(par. 5.3.13.) ook te verklaren.
De vorming van een hydrofobe binding wordt door NEMETHY en SCHERAGA
(1962) als volgt verklaard. In oplossing zijn twee geordende polymeergroepen
(bijv. PVA-ketenstukken) omringd met water. Bij nadering van elkaar vormen
ze een binding door VAN DER WAALSkrachten. Het water rond de hydrofobe
CH 2 -groepen, dat gestruktureerd was, zal bij het verknopen in de bulk gaan en
een entropiewinst opleveren.
NEMETHYen SCHERAGA hebben aangetoond, dat de hydrofobe binding sterker
wordt bij temperatuurstijging tot 40 à 60°C, afhankelijk van de aard van de
gebonden groepen.
Als in een gel de knooppunten uit hydrofobe bindingen bestaan zal de afbraak ervan tot ca. 50°C geleidelijk verlopen en daarna plotseling sneller. Inderdaad laat fig. 5.20. een dergelijke verloop voor PVA-resorcinol zien.
Het beeld, dat ons voor ogen staat bij het vormen van knooppunt van PVAresorcinolgelen is, op grond van voorgaande overwegingen, het volgende: (fig.
5.22.)

FIG. 5.22. Twee door resorcinol
geordende PVA ketenstukken
geschikt voor een hydrofobe
binding.

Bij PVA-congorood hebben we niet het opvallende verloop in de G' met T.
Voor een waterstofbrug geldt dat het ontbinden van een H-brug over het gehele
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smelttrajekt een endotherme reaktie is (VINOGRADOV en LINELL, 1971).
Volgens LE CHATELIER-BRAUN zal het aantal knooppunten dus geleidelijk afnemen metdetemperatuur, wat ook tezien isinfig.5.20.voor PVA-congorood.
Op grond van voorgaande overwegingen lijkt het waarschijnlijk, dat helices
betrokken zijn bij de knooppunten. Uit Par. 5.3.12. zou kunnen blijken, dat er
3 helices per knooppunt zijn.
Uit de invloed van de acetaatgroepen berekenden wij een deelname van 14
14 vinylalkoholeenheden per knooppunt. Volgens ZWICK (1965) zijn er voor
een helix waarin jodium past 12 monomeren van het PVA nodig. Helices met
minder monomeren per wikkel zijn ook mogelijk. Op grond van het feit, dat de
blauwkleuring met jodium door congorood versterkt wordt, lijkt congorood
een helix uitwendig te stabiliseren.
Tenslotte zullen we proberen een verklaring te geven voor de resultaten van
de reologische meting van dereaktiekinetiek van Par. 5.3.4., 5.3.5.en 5.3.6.
We kregen daar als algemene vergelijking (dvjdt),^0 = kc* c„
Zolang g (uit vergelijking (5.16.))konstant isvooreen bepaald systeem isdeze
vergelijking ongevoelig voor g (voor absolute waarden van vis degrootte van g
natuurlijk welvan belang).
Een 4e orde reaktie in cp is hoogst ongebruikelijk, maar eenzelfde orde konden we afleiden uit metingen van FERRY (1948) en werd door ons ook gevonden voor PVA-resorcinol.Niettemin zijn wijvan mening, dat vergelijking (5.21.)
geen gedetailleerd beeld geeft van de verknopingsreaktie, die plaats vindt.
Wij hebben veel argumenten genoemd, die wijzen op de vorming van geordende ketenstukken voorafgaande aan de verknoping. Het ontbreken van een
buigpunt in de G'(t)-curve bij 25°C en de maximale helling bij / = 0 wijzen erop, dat deze stap voltooid is of niet belemmerend werkt direkt na afkoeling.
G'(t) wordt daarna geheel bepaald door de verknopingssnelheid. In het begin
van de gelering is het aantal knooppunten n klein ten opzichte van het aantal
molekulen. In die fase zullen veel knooppunten nog geen onderdeel uitmaken
van een doorlopend netwerk en elastisch geen rol spelen (verkwiste knooppunten). De mate van verkwisting neemt af met cp, zoals o.a. kan worden afgeleid uit het gegeven, dat Gvoor een voltooid gel toeneemt met c„2 (enbij lage
cp soms zelfs met een hogere exponent; Hfdst. 4.). Dat wil zeggen, dat PVA
progressief efficiënter wordt gebruikt in het geleringsproces bij toenemende
koncentratie. Kwantitatief leidt deze gedachtengang tot de volgende vergelijkingen:
1) de struktuurvormende reaktie, geïnduceerd door congorood (PVAst is
is een gestruktureerd PVA-ketenstuk)
PVA + CR i ' P V A s t
(5.29).
2) de verknopingsreaktie zal, ondanks deuitkomst van « = 3 in Par. 5.3.12.,
toch welhaast zeker in eerste instantie bimolekulair verlopen.
k2
2PVAst-/„+(l-/)„
(5.30.)
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waarin ce effektieve knooppunten betekenen en es verkwiste knooppunten; ƒ
is de fraktie van effektieve verknopingen (0< ƒ< 1). Volgens FLORY (1944)
vormt ieder effektief nieuw knooppunt tweeeffektieve ketenstukken.
c„ = 2 v

(5.31.)

Dat levertop:
dcjdt = k2f cj)VA5t = 2(dvldt)

(5.32.)

Omdatweinvergelijking (5.20.)een4emacht krijgen, moetƒ = konstanteX
e2 zijn,dusdeverkwistingdaalt kwadratisch metbeschikbarehoeveelheid polymeer.Laterinhetproceskanƒmindervancp afgaan hangen,omdatwarpunten
permanent kunnen worden of aanvankelijk verkwiste ketenstukken alsnog in
hetgelkunnen worden ingebouwd.
Datweinfeite temaken hebben meteennormalehomogenechemischereak-tieblijkt ook uitfig.5.23.Dereaktieisdiffusie bepaald, welvariëren dehellingen meer dan proportioneel met cp, ook weer een gevolg van de relatief afnemendeverkwistingvan knooppunten bij hoger wordende koncentratie.

*1(T

FIG. 5.23. De toename van het aantal
knooppunten bij de initiële gelering
van PVA 98.5-congoroodgeIen bij verschillende koncentratie (M = 78000;
ccr 5%).

5.5. KONKLUSIES

Aan de in de inleiding tot dit hoofdstuk gedane uitdaging van REES is in
bepaalde opzichten tegemoet gekomen. PVA-congoroodgelen en PVA-resorcinolgelen hebben beide knooppunten, diebestaan uitgeassocieerde geordende
ketenstukken, in tegenstelling tot PVA-boraxgelen, waar de knooppunten bestaan uit willekeurige enkelvoudige H-bruggen, wier bestaan niet afhangt van
enigeordening indeketen.
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De knooppunten van PVA-congorood en PVA-resorcinolverschillen onderling weer. Bij PVA-congorood worden de bindingen tussen geordende ketenstukken gevormd door waterstofbruggen, bij PVA-resorcinoliseen hydrofobe
binding tussen de ketenstukken verantwoordelijk voor het knooppunt.
Deargumenten voorbovenstaandeopvattingen zijn:
a) PVA-congorood- en PVA-resorcinoIgelen hebben een konstante G' en
zeerkleineG" overeenfrekwentiegebied van 10~*-102rads_1,terwijl PVAboraxgelen binnen dit gebied de overgang van het rubberplateau naar het
vloeigebied vertonen (bij T = 298°K is \/(o„ax = VsS).Ditwijstop verschil in
energie-inhoud van de knooppunten.
b) PVA-congorood en PVA-resorcinol vertonen een 'ow/Z-ARRHENius-gedrag'
envooral PVA-resorcinol vertoont lange induktietijden voordat degelering
begint. Dit wijst op de noodzakelijkheid van devormingvan geordende ketenstukken voordat degeleringbegint.
c) Dehydrolysegraad heeft zo'n sterke invloed opdegelering, dat Gmet 80%
daalt bij verhoging van het acetaatgehalte met 10%voor PVA-congorood
en met 25%bij verhoging van het acetaatgehalte met 1 %bij PVA-resorcinol.
Hieruitvalt teberekenen, dat bij PVA-congorood ca. 14vinylalkoholeenheden
ineenknooppunt opgenomenzijnenbijPVA-resorcinolca. 28.
d) De energie-inhoud van een knooppunt is voor PVA-congorood bepaald op
80kJ/mol en voor PVA-resorcinol op200kJ/mol. In de litteratuur isvoor
PVA-borax eenwaardevan 22kJ/molgenoemd, ongeveer dewaardevan 1 à2
H-bruggen.
e) Methanol heeft een zeer sterke negatieve invloed op de gelering van een
PVA-resorcinol-oplossingen niet op de andere gelen. Dat wijst op een hydrofobe bindinginPVA-resorcinolknooppunten.
f) Het smelten van PVA-resorcinoIgelen verloopt veel meer plotseling dan
voor PVA-congorood; dat stemt overeen met het verloop van de bindingssterktevaneenhydrofobebinding. Dezeneemt eerst toe met detemperatuur en
wordt bij ca. 50°C kleiner.
Zowelcongorood als resorcinol spelen een indirekte rol in het knooppunt,
zij ordenen een ketenstuk voor het verknopen. Resorcinol ordent PVA waarschijnlijk inzig-zag-konformatie, waarnadeCH2-groepenvantweezulkeketenstukkendooreenhydrofobe bindingaanelkaargaanzitten.Congorood konformeertwaarschijnlijk eenhelix,dievia H-bruggen aan één oftweeandere wordt
gekoppeld.
Eengroot aantal knooppunten speeltgeen rol ineen netwerk;vooral bij lage
koncentraties is een groot gedeelte van de knooppunten verkwist. Dit valt af
te leiden uit de geleringskinetiek, die wij reologisch onderzochten met de dynamische reometer.
Uit de 4e orde reaktievergelijking, die wij langs reologische weg bepaalden,
kan men de fraktie ƒ afleiden van effektieve verknopingen; deze blijkt toe te
nemenmethetkwadraatvandepolymeerkoncentratie.
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Dit hoofdstuk toont demogelijkheden aanvan toepassingvandereologieen
de daarbij behorende theorie van de rubberelasticiteit op het geleerproces. De
uit de reologie verkregen gegevens bieden weer mogelijkheden om reaktiewarmtes, smeltpunten en andere fysisch-chemische experimenten zinvol te
duiden.
Inbeginselzijn degehanteerdemethodengeschiktvoorvelehydropolymeren,
die voor gelering worden gebruikt.
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SAMENVATTING

Het doel van dit onderzoek was de invloed vast te stellen van molekuulgewicht, molekuulgewichtsverdeling en enkele andere molekulaire variabelen
op de verdikkende en gelerende werking van een aantal hydrofiele polymeren,
omdat dezebetergedefinieerd zijn dan polymerenvannatuurlijke oorsprong.
In hoofdstuk 1wordt het belang geschetst van de rol die polymeren spelen
bij de konsistentieverbetering van levensmiddelen. Er wordt op gewezen dat
hoewel hydropolymeren al eeuwenlang gebruikt worden, dit gebruik meer berustopempiriedanop inzicht in hun eigenlijke werking. Er worden definities
gegeven van debegrippen verdikken engeleren, terwijl ook enkele kernbegrippen uit dereologie alsviskositeit, elasticiteit envisko-elasticiteitworden toegelicht.
De gebruikte materialen en methoden worden in hoofdstuk 2 beschreven.
Aan deeigenschappen van polyvinylalkohol(PVA) wordt wat meer aandacht
geschonken,omdatdit polymeereencentralerolspeeltinhetonderzoek. Inhet
bijzonder krijgt aandacht de neiging van PVA om zich onder verschillende
omstandigheden te ordenen in superstrukturen; deze ordening kan leiden tot
associatie en verknoping.
Als nieuwe methode wordt opgevoerd het gebruik van de conus-penetrometer, na ijking, als een instrument om de elasticiteitsmodulus te meten.
Grotendeels nieuw is ook de berekenmethode voor de molekuulgewichtsgemiddeldenvan mengselsvan frakties. Met deze methode inkombinatiemetgeschikte metingen isop snellewijze vast testellen welk soort molekuulgewichtsgemiddeldeverantwoordelijk is voor een bepaalde fysische eigenschap van het
polymeersysteem.
In hoofdstuk 3isnagegaan watdeinvloed isvan het molekuulgewicht ende
molekuulgewichtsverdeling op de verdikkende werking van een zestal hydropolymeren.Tegelijkwordtdeinvloedvandekoncentratieonderzocht.Tenslotte
wordt ook de invloed van het molekuulgewicht en de molekuulgewichtsverdeling op de temperatuurafhankelijkheid van de viskositeit en de niet-Newtonse
viskositeit bepaald. Met behulp van de mengmethode van paragraaf 2.8 werd
vastgesteld, dat M„ sterker van Mg afwijkt dan FLORY voorspelt op basis van
degroottevan auitde MARK-HOUWINKvergelijking. Voordextraan isa = 0,5
en M„= Ma\/MJMtt; voor PVA is a = 0,67 en Af„~ Mg; voor NaCMC is
a = 1,5 en M „ ~ Mz. De grootte van M„is onafhankelijk van de koncentratie,dusalleen afhankelijk van deafmetingen van hetgeïsoleerde molekuul. Op
grond hiervan ishetmogelijk eenhalf-empirische vergelijking optestellenvoor
deviskositeit alsfunctie van dekoncentratie enhet molekuulgewicht uitgaande
van deafmetingen van hetgeïsoleerdemolekuul enrekening houdend mettoenemende interaktie bij toenemende koncentratie. Hiertoe werd de HUGGINSvergelijking uitgebreid. Eenzelfde Mvbepaalt het Newtonse en het niet-Newtonsegedrag. Debreedtevan demolekuulgewichtsverdeling heeft geen invloed
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op de temperatuurafhankelijkheid en het niet-Newtonse gedrag.
In hoofdstuk 4 wordt de invloed nagegaan van het molekuulgewicht, de
molekuulgewichtsverdeling, de hydrolysegraad en de koncentraties op degelsterkte en het optreden van synerese bij PVA gelen. Voor gelen met knooppunten bestaande uit fysische bindingen is Mabepalend voor de gelsterkte,
tenminste als het gel zich elastisch gedraagt. Bij zwakkere knooppunten, waar
dedeformatie ook viskeus van aard is,iseen gemiddelde tussen Ma en Mg bepalend. Veel PVA molekulen maken geen deeluit van het netwerk, zoals blijkt
uitdetoenamevandemodulus metdekoncentratieendesamenstellingvanhet
syneresevocht. PVA 88 geleert minder goed met congorood dan PVA 98.5.
Bij de laatst genoemde gelenblijft de modulus vaak lang met detijd stijgen en
treedtdikwijls synereseop. Dematevansyneresehangt afvandegelsamenstelling en Mg. Zowel gelering als synerese nemen toe met tvz. Een verklaring
wordtgegevenvoorhetfeitdatbijiedermolekuulgewichteenafgerond syneresegebiedvaltaantewijzen.
In hoofdstuk 5wordt het geleringsmechanismeen degeleerkinetiek aan een
nader onderzoek onderworpen. Gekonkludeerd wordt dat de aard van de
knooppunten in de verschillende PVA gelen verschillend is. PVA congorood
vormt knooppunten door H-bruggen tussen geordende ketenstukken met een
energie inhoud van ca. 80 kJ/mol. PVA-resorcinol vormt knooppunten door
hydrofobe bindingen tussen inzig-zagvorm geordende PVA ketenstukken met
een energie inhoud van ca. 200 kJ/mol. PVA-borax vormt op willekeurige
plaatsen in dePVAketen knooppunten bestaande uit 1 à2H-bruggen meteen
energieinhoud vanca.22kJ/mol.Deargumenten voordezekonklusiesworden
ontleend aan defrekwentie afhankelijkheid van G" enG"voor dezedrie gelen,
het'anti-Arrhenius'' gedragvan dePVAcongorood en PVA resorcinolgelering,
desterke invloed van dehydrolysegraad, deenergieinhoud van de knooppunten, de invloed van methanol op de gelering en het smeltgedrag van de gelen
metdetemperatuur. Bepalingvandegeleringsreaktiekinetiek langs reologische
weglevert een4eorde reaktie in PVAop. Dit wordt verklaard door degrotere
verkwistingvanknooppuntenbijlagerePVAkoncentratie.
Het onderzoek maakt duidelijk, dat een reologische bepaling van de geleerkinetiek en een reologische analyse van de gelen heel bruikbare informatie
geeft over de aard van de gelering en de aard van de verknoping. Samen met
andere fysisch chemische methoden wordt het inzicht in de gelering erdoor
verdiept.
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SUMMARY

The purpose of this study was to determine the influence of some molecular
properties on the thickening and gelling ability of a number of hydrophilic
polymers.Thickeningisdefined as enhancing the viscosity ofa system either in
the Newtonian orinthenon-Newtonian sense.Gellingisdefined asimpartinga
more or less solid shape to aqueous systems by adding polymers, resulting in
elastic properties. The results have been interpreted with the aid of existing
theories on the behaviour of concentrated polymer solutions, melts and networks. Mainly synthetic hydrophilic polymers have been used in this study,
becausethesearebetterdefined than polymers ofnatural origin.
In Chapter 1 theimportance oftheroleofpolymersinimprovingthe consistencyoffoodsisdescribedbriefly.Itispointedoutthat,thoughmanyhydropolymershave been used for centuries, this application was based mainly on empiricism rather than on understanding. However, to control the consistency of
existing products and to develop new products, such as those based on vegetableprotein,itisveryimportant tounderstand theirmodeofaction.
The materials and methods used in this study are described in Chapter 2.
Most attention ispaid to the properties of polyvinyl alcohol (PVA). PVA has
the tendency to structurize itself to some extent at low temperatures, under
influence of added compounds and by the application of a shearfield.These
structurized chains may lead to association and cross-linking. Compounds
like NaCNS and the presence of acetategroups in the polymer chain strongly
preventthisassociation.
The cone-penetrometer has been introduced as a suitable instrument to
estimate the elasticity modulus. This apparatus can be calibrated with an
apparatus for coaxial creep experiments. An essentially new feature is also
the method for calculating the various molecular weight averages (Mn,Mv,
Mwand Mz) of mixtures of fractions. With this method in conjunction with
suitable experiments, it ispossible to establish quickly which molecular weight
averageisresponsiblefor acertain physical property ofapolymersystem.
In Chapter 3the influence of molecular weight and molecular weight distribution on the thickening action of a number of hydropolymers istreated. The
influence oftheconcentration wasinvestigated simultaneously. Finally a study
was made of the influence of both the molecular variables mentioned on the
temperature dependency of the viscosity and on the non-Newtonian flow
behaviour.
Viscosity was measured of the following solutions: polyvinyl alcohol, polyethylene glycol, polypropylene glycol, polyvinyl pyrrolidone, dextran and sodium-carboxymethylcellulose. From these measurements it could beconcluded
that the mixingmethod ofsection 2.8allowsarapid assessment oftheposition
of Mcrelative to Mn, Mw and Mz. A/„deviates more from Mw than predicted
by FLORY from the value of the constant a in the MARK-HOUWINK equation.
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For dextran a —0.5 and M„= M„\/MJMn, for PVA a = 0,67 and Mv ~
Mw, for NaCMC a —1.5and M„~ Mz.Mv appears to beindependent ofthe
concentration sothat thedimensionsoftheisolatedmoleculealsodeterminethe
viscosity in concentrated solutions. Thus,it ispossible to arrive at a semi-empirical equation for the viscosity of PVA solutions as a function of molecular
weight and concentration. This equation accounts for the dimensions of the
isolated moleculesand theincreasinginteraction withincreasing concentration.
For this purpose an extended HuGGiNS-equation was used. Such a general
equation can only be formulated if a and KH (HUGGINS constant) are really
constants over the whole range of molecular weights of the polymer involved.
ThesameMvwhichdeterminesthe Newtonian viscositygoverns alsothe nonNewtonianflowbehaviour.Thewidthofthemolecularweightdistributionneither influences the temperature dependence of the viscosity nor the non-Newtonian behaviour.
Investigations on theinfluence of molecular weight, molecular weight distribution, the degree of hydrolysis and the polymer concentration on the gel
strength and syneresis of PVA gels are described in Chapter 4. For gels with
cross-linkagesconsisting ofphysicalbonds,Mngoverns thegelstrength, onlyif
the gels exhibit elastic behaviour. However, if there is also a marked viscous
component in the deformation, the large molecules contribute relatively more
to thegel strength. Then an average between Mn and Mw isdeterminative.An
important part ofthePVAmoleculesdo not play anyroleinthenetwork.This
can be concluded from the pronounced increase of the modulus with concentration at lowpolymer concentrations and from the large amount of PVAthat
isexudated with thesyneresis liquid, especially at low polymer concentrations.
Gelformation with PVA88and Congo red islessefficient than with PVA98.5
and Congo red.The strength of thelast mentioned gelsincreasesstrongly with
time and sometimes syneresis occurs. The occurrence of syneresis depends on
thegelcomposition and Mw, whereas the steric hindrance of acetategroups in
PVA 88prevents syneresis. Syneresis is a consequence of continuing gelation
because both gelation and syneresis proceed witht1'2. FLORY'S equation for
swellingpredicts alsoadecreaseoftheextentofswelling,and anincreaseofsyneresis, with increasing cross-link density. It appears that at every molecular
weightthereisaregion ofPVAand Congoredconcentrationstowhichsyneresisisconfined. WiththemolecularweightMwasthethirdvariable,itispossible
to construct a three dimensional 'syneresisbag\ inwhichsyneresis occurs.The
existenceofalimitedsyneresisregionisexplained withthefollowing points:
- rapid decrease of Mc{molecular weight between cross links)as a function of
concentration at low polymer concentrations
- at high polymer concentrations a strong decrease of the entropy of mixing
ifsyneresis takes place
- increaseofthedrypolymervolumeathighpolymerconcentrations, resulting
inanincreaseofswellingandadecreaseofsyneresis
- the chance offreezing-inof non-equilibrium isgreater at higher concentrationsfortopologicalreasons.
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Thegellingmechanism andgelling kineticsarefurther explored inChapter5.
The most important tool isa dynamic rhéologie monitoringof thegellingprocess which gives information especiallyongellingkinetics.However,atthesame
time some results are obtained which help us to understand the mechanism of
cross linking. From differential thermal analysis and estimation of the melting
points of thegels,thenature of thecross linksin thevarious PVA-gelsbecame
clearer.Itwasconcluded thatbothPVA-CongoredgelsandPVA-resorcinolgels
have structurized PVAchain segments bound together physically in a multiple
cross-linkage, whereas PVA-borax gels have random cross-linkages between
arbitrary pairs of hydroxyl groups on the two chains. The difference between
the cross-linkages of PVA- Congo red gelsand PVA-resorcinol gels isthat the
former consist ofhydrogenbridgesbetweenstructurized chainsegmentsand the
latter ofhydrophobicbonds.
The arguments leadingto theseconclusionsare:
a. PVA-Congo red and PVA-resorcinol gels have both a constant G' (storage
modulus) and a very low G" (lossmodulus) over the entire frequency range
(10~4-102 rad s -1 ), whereas PVA-borax gels exhibit a transition from the
rubber elasticity behaviour toflowbehaviour within this frequency range.The
lifetimeofacross-link in PVA borax gels isonly about '/s sat 298°K whereas
thoseinPVA-Congo red getsarevirtually permanent. Thesedifferences suggest
adifference intheenergycontentofthecross-linkages.
b. Reacting PVA-Congo red and PVA-resorcinol mixtures show an KantiArrhenius'' behaviour and especially PVA-resorcinol shows very longinduction periods before incipientgellingstarts.Thisisan argument in favour ofthe
formation ofstructurized chain segments before gellingstarts.
c. The degree of hydrolysis has a strong influence on the gel formation. G
(elasticshearmodulus)decreasesby80%upon increasingtheacetatecontent
by 10%for PVA-Congo red and Gdecreases by 25%upon increasing theacetate content by 1 % for PVA-resorcinol. From these figures one can estimate
that about 15vinyl units are involved inonePVA-Congoredcross-linkageand
about twiceasmanyinaPVA-resorcinol cross-linkage.
d. Theenergycontent ofacross-link ina PVA-Congo redgelisestimated tobe
80kJ/mole by means of the melting point method of ELDRIDGEand FERRY,
for PVA-resorcinol 200kJ/mole wasfound. Thesedata may becompared with
literature data on PVA-borax gels, viz. 22 kJ/mole, corresponding to 1or 2
hydrogen bridges.
e. Methanol has a strong negative influence on the gelling of PVA-resorcinol,
but not on other gels.This points toa hydrophobic bond in PVA-resorcinol
cross-links.
f. PVA-resorcinol gels melt much more suddenly than PVA-Congo red gels.
This agrees with the course of the energy content with temperature for a
hydrophobicbond.Thisincreasesfirstwithtemperature and decreasesat about
50°C.
Congo red as well as resorcinol play an indirect role in cross-link formation. They structurize a fraction of the polymer chain segment before it can
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associate with another one. Resorcinol probably structurizes PVA in a zig-zag
conformation after which two of such chains are bound together through the
CH2 groups with a hydrophobic bond. Congo red probably induces helix
formation. Two of such helices are bound together with hydrogen bridges. A
large number of cross-links do not play an effective role in the network;
especially at lowconcentrations most ofthecrosslinksarewasted.Thiscan be
concluded from thegelling kinetics,which has been investigated Theologically
From thefourth order rateequation onecanarriveat thefractionƒof effective
cross-links;/increases withthesquareofthepolymerconcentration.
Chapter 5illustrates the potentialities of the application of rheology in conjunction with theories of rubber elasticity on the gelling process. Rheological
measurements can be advantageously exploited to complement other physical
measurements ongelsandgellingand thuscontribute toabetter insight.
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LIJST VAN SYMBOLEN

CR
congorood
N a C M C natriumcarboxymethylcellulose
PEG
polyethyleenglycol
PPG
polypropyleenglycol
PVA
polyvinylalkohol
PVP
polyvinylpyrolidon
a
exponent inde MARK-HOUWINK vergelijking (vergl. (3.1.1.))
c
koncentratie
cCP
koncentratie congorood
c„
koncentratie polymeer
D
afschuifsnelheid
D,
Deborahgetal (vergl. (1.1.))
E
elasticiteitsmodulus
E,
activeringsenergie voor viskeuse stroming
ƒ
fraktie effektieve knooppunten
F
koöperatieve faktor bijviskeuse stroming, vrije energie
G
schuifmodulus
G'
opslagmodulus
G"
verliesmodulus
h
gemiddelde eindpuntsafstand vaneen makromolekuul
H,
heterogeniteitsindex
J
sprongfrekwentie bijviskeuse stroming
k
reaktiekonstante
ko, ku k2 konstanten in deuitgebreide HUGGINS vergelijking (vergl. (3.1.8.))
K
konstante uitde MARK-HOUWINK vergelijking (vergl. (3.1.1.))
K„
H U G G I N S konstante (vergl. (3.1.7.))
L
lengte
M
molekuulgewicht
M,
aantalgemiddeld molekuulgewicht
Mc
molekuulgewicht tussen twee knooppunten
M,
gewichtsgemiddeld molekuulgewicht
Mj
molekuulgewicht vaneenmonodisperse fraktie ineen heterodispers polymeer
A/ t
kritisch molekuulgewicht voor hetoptreden van warpunten
Mf
p 'orde gemiddeld molekuulgewicht
M„
viskositeitsgemiddeld molekuulgewicht
Ms
'Z' (Zentrifuge) gemiddeld molekuulgewicht
n
aantal knooppunten per volume eenheid; aantal ketenstukken per knooppunt
qm
maximale zwelling van een netwerk
r
afstand tothetzwaartepunt vaneen polymeerkluwen
R
gaskonstante
/?»
hydrodynamische straal van een polymeerkluwen
s
gyratiestraal
S
entropie
t
tijd
T
temperatuur
Tm
smelttemperatuur vaneen gel
V
molair volume
V
specifiek volume van de polymeeroplossing
Vm
maximale volume van het gezwollen netwerk
V.
volume van het droge ongezwollen netwerk
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a
aH
aM
ß
y
S
n
[n]
n„
tlr,i
q,ck
n,„
0
v
p
p,
/Kr)
<r
T
T„,
x„,
ç
0
X
ca
<*max

helling infig.3.4. beneden Mk
hoekdraaiing
molekulaire expansiefaktor
helling infig.3.4.boven Mk
afschuiving
fasehoek
viskositeit
grensviskositeit
viskositeit oplosmiddel
relatieve viskosieteit n/n,
schijnbare viskositeit x/D
specifieke viskositeit (r)ret-\)
theta omstandigheden
aantal ketenstukken tussen k n o o p p u n t e n per volume eenheid
polymeer dichtheid ineen oplossing ofgel
gemiddelde dichtheid van een kluwen
dichtheidsverdeling van polymeersegmenten ineen polymeerkluwen
spanning
afschuifkracht;levensduur knooppunt
relaxatietijd
retardatietijd
volumefraktie
FLORY-konstante (vergl. 3.2.))
F L O R Y - H U G G I N S parameter, die de kwaliteit van het oplosmiddel aangeeft
hoekfrekwentie
hoekfrekwentie bijmaximum inG"(levensduur knooppunt)
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ENKELE PERSOONLIJKE GEGEVENS

De vooropleiding tot de studie aan de Landbouwhogeschool kreeg ik op de
Openbare Lagere School te Enter (O) en het Erasmus Lyceum (afd. HBS-B)
te Almelo. In 1958begon ik de studie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.Injuni 1963werdhetkandidaatsexamen inde Levensmiddelentechnologieafgelegd en in september 1965hetingenieursexamen (met specialisatie inde
Levensmiddelenchemie en Kolloidchemie).
Van oktober 1965 tot maart 1971 was ik werkzaam als wetenschappelijk
medewerker op het laboratorium voor Levensmiddelenchemie en -mikrobiologie,sindsmaart 1971op hetlaboratorium voor Fysischeen Kolloidchemie van
de Landbouwhogeschool te Wageningen.
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STELLINGEN

Afbraak van hydropolymeren tijdens de winning heeft eengrotere invloed op
de verdikkende danopdegelerende werking van deze stoffen.
Dit proefschrift, hoofdstuk 3en4

II
Een hydropolymeer dient enkele onregelmatigheden inhetmolekuul te hebben
om synerese bijdegelering te voorkomen.
Dit proefschrift, hoofdstuk 4

III
Met behulp van dynamisch-reologische metingen kan eenvoudig vastgesteld
worden of een knooppunt in een thermoversibel gel uit een enkelvoudige of
meervoudige fysische binding bestaat.
Dit proefschrift, hoofdstuk 5

IV
De penetrometer iseen geschikt instrument voor eenglobale reologische analyse
van gelen endient deExchange Ridgelimeter te vervangen.
Dit proefschrift, hoofdstuk 2
H. BELTMAN en W. PILNIK, Voedingsmiddelentechnologie, (1971)

2 (43), 11

J. WOZNIAK, H. BELTMANen W.PILNIK, Lebensm.-Wiss. u.
Techn.,(1973)5,17
V
Een goede voorbehandeling vandepulp bijhetpersen vanvruchten maakt het
gebruik vanhoge persdrukken overbodig.
H. BELTMAN, W. PILNIK en L. D E VOS, Confructa, (1971) 16

(D.4

VI
Er zijn overwegende bezwaren aantevoeren tegen hetchloren vanhet effluent
van rioolwaterzuiveringsinstallaties zoals KAMPELMACHER en VAN NOORLE
JANSEN voorstellen.
E. H. KAMPELMACHER en LUCRETIA M. VAN NOORLE JANSEN,

H J O , (1971)4(15),336

VII
Octrooi 128852, betreffende de werkwijze voor het bereiden van roggebrood
met propionzuur (-aat) en sorbienzuur (sorbaat) onder toevoeging van melkzuur, istenonrechte verleend.

VIII
De snelle produktontwikkeling binnen hetlevensmiddelenassortiment is aanleiding omde zorgvoor devolksgezondheid diedeWarenwet is toebedeelduit
tebreiden.EendoordeMinisterenVoedingsraad goedtekeurenaanduidingop
het etiket overdesamenstelling enderolvanhetlevensmiddel inons menuis
daartoe eeneerste middel.
IX
Eenproefschrift iseengeëigend middel omhetNederlandslevendte houdenals
wetenschappelijke taal.
X
Het gevoel onvoldoende betrokken tezijn bijdebesluitvorming indestaaten
haar organen,zoalszichdato.a. uitinhetoptreden van aktiegroepsn,duidter
op,dat men bijherzieningvan hetstaatsrecht ookhet recht van referendum zal
moeteninvoeren.
XI
De docentenvergadering dient hethoofd derschool tezijn voor hetlageren
voortgezet onderwijs.Zij kiest uithaar midden periodiek eendagelijks bestuur,
dat optreedt alsuitvoerend hoofd.
XII
Tussen dekonfessionele endeprogressieve partijen isovereenstemming mogelijk overdegrondpolitiek als hetJubeljaar weeringevoerd zou worden.
XIII
Blijkens hetverschil in normaaltemperatuur vanlaboratoriumglaswerk isde
kamertemperatuur delaatste50jaar 5°Celsiusgestegen.Hethoeft daaromgeen
verbazingtewekken,dat menbinnenskamers moeilijk zijn hoofd koelkan houdenenbuitenshuisdeindruk krijgt eenijstijd binnen tetreden.

Bij proefschrift van H. BELTMAN

Wageningen,5maart 1975

