#rodek wi!"!cy, #rodek tiksotropowy lub stabilizator
zmniejszenia oporu ruchu cieczy
oczyszczania #cieków

w przypadku procesów nak$adania pow$ok jako

w przemy!le naftowym do

w gospodarce wodnej do

-

-

-
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Oprócz w!a$ciwo$ci lepkich roztwory polimerowe i ciek!e polimery posiadaj" równie# w!a$ciwo$ci spr&#yste. W!a$ciwo$ci lepkospr&#yste to wa"na
cecha urabialno$ci polimeru. O lepkospr$"ysto#ci decyduje przede wszystkim budowa cz!steczkowa rozpuszczonego lub roztopionego polimeru.

Powy#ej krytycznej szybko$ci $cinania lepko$% znacznie spada wraz ze wzrostem szybko$ci $cinania.

Jednak roztwór polimerowy lub ciek&y polimer zachowuje si$ w zakresie bardzo ma!ych szybko$ci $cinania równie# jak p!yn newtonowski. Mo"na to
stwierdzi' po tym, "e lepko#' #cinaj!ca (lepko#' zerowa lub pocz!tkowa – viscosity at zero rate of shear) jest niezale"na od szybko#ci #cinania.

Roztwory polimerowe oraz ciek!e polimery wykazuj" przewa#nie w!a$ciwo$ci przep!ywowe nienewtonowskie. W tym przypadku charakterystyczne s!
warto#ci lepko#ci uzale"nione od szybko#ci #cinania w przypadku ustalonego przep&ywu #cinaj!cego.

Tworzywa polimerowe s! interesuj!ce przede wszystkim jako materia&y, mi$dzy innymi dlatego, "e wyró"niaj! si$ w stanie topnienia &atw! i zmienn!
urabialno#ci!; np. podczas:
formowania wtryskowego
wyt$aczania
wydmuchiwania folii.

Obszar zastosowania rozci%ga si& przez du#y zakres masy cz%steczkowej od '0 do '0 g/mol.

8

poprawy wska%nika lepko#ci w olejach silnikowych

w przypadku !rodków smarowych do

-

3

#rodek zag$szczaj!cy, wi!"!cy oraz substancja rozsadzaj!ca tabletki

w przemy!le spo#ywczym i farmaceutycznym jako

-

Roztwory polimerowe stosowane s! w ró"nych obszarach, np.:

Zadania w zakresie bada" i rozwoju

Reometr rotacyjny RHEOTEST® RN oraz lepko!ciomierz kapilarny RHEOTEST® LK – Zastosowanie w chemii polimerowej

RHEOTEST Medingen

niestacjonarne próby !cinania, mierzone s! procesy powstawania i zanikania

mechaniczne pomiary drga" (badania oscylacji), mierzona jest lepko$% zespolona, modu! spr&#ysto$ci, modu! stratno$ci

-

-
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W celu zapewnienia w&a#ciwo#ci przep&ywowych zbli"onych do danego zastosowania nale#y zmierzy% krzyw" p!yni&cia w rzeczywistym obszarze
zastosowania / urabiania.

W przypadku st$"onych roztworów polimerowych i ciek&ych polimerów nale#y zmierzy% krzyw" p!yni&cia w szerokim zakresie szybko$ci $cinania.
Lepko#' zerowa wyznaczona na podstawie krzywej p&yni$cia koreluje z mas! cz!steczkow!.

G&ównym zadaniem w zakresie zapewnienia jako#ci jest wyznaczenie masy cz"steczkowej metod" Staudingera. W tym celu nale"y zmierzy' lepko#' szeregu
st$"e( rozpuszczalnego polimeru (roztwór rozcie(czony) oraz rozpuszczalnika. W tym przypadku stosuje si$ zasadniczo lepko$ciomierz kapilarny jak np. nasz
®
RHEOTEST LK.

Jako$% polimerów zale#y w g!ównej mierze od budowy cz"steczkowej (wzgl&dna masa molowa, rozk!ad masy cz"steczkowej i rozpady rozga!&zione).

Zadanie w zakresie kontroli jako!ci

stacjonarne próby !cinania; mierzona jest lepko$% $cinaj"ca i spadek lepko$ci przy szybko$ci $cinania wi&kszej od krytycznej pr&dko$ci
$cinania

-

W!a$ciwo$ci przep!ywowe polimeru okre$lane s" na podstawie ró#nych typów prób przy pomocy reometra rotacyjnego jak np. przy pomocy naszego
®
RHEOTEST RN:

®

(próby oscylacji)
przyk$ad: zob. rysunek 5 i 6

Metoda pomiarowa s$u#%ca do wyznaczania masy cz%steczkowej st&#onych roztworów polimerowych i ciek$ych polimerów

przyk$ad: zob. rysunek 4

Dok$adny pomiar lepko!ci niskolepkich rozcie"czonych roztworów polimerowych przy pomocy lepko!ciomierza kapilarnego RHEOTEST LK 2.2

Metoda pomiarowa s$u#%ca do wyznaczania masy cz%steczkowej przy pomocy lepko!ciomierza

przyk$ad: zob. rysunek 3

Próby ze sterowanym napr&#eniem !cinaj%cym
(Controlled Stress Tests – testy CS)
Próby na zmiany skokowe ze sterowanym napr$"eniem #cinaj!cym (próby na pe&zanie i powrót spr$"ysty) w celu dokonania pomiaru w&a#ciwo#ci
lepkospr$"ystych

przyk$ad: zob. rysunek 2

Próby ze sterowan% szybko!ci% !cinania
(Controlled Rate Tests – testy CR)
Próby na zmiany skokowe ze sterowan! szybko#ci! #cinania s&u"!ce do pomiaru procesów powstawania napr$"enia #cinaj!cego

Metoda pomiarowa s$u#%ca do wyznaczania procesów powstawania i zanikania

przyk$ad: zob. rysunek '

Próby ze sterowan% szybko!ci% !cinania
(Controlled Rate Tests – testy CR)
Równowagowa krzywa p&yni$cia w szerokim zakresie szybko#ci #cinania z podzia&k! logarytmiczn!

Metoda pomiarowa s$u#%ca do wyznaczania krzywej p$yni&cia
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Próba oscylacji badanie cz&stotliwo!ci w szerokim zakresie cz$stotliwo#ci s&u"!ca do wyznaczania lepko#ci zespolonej η* oraz funkcji materia&owych modu&
spr$"ysto#ci G´ i modu& stratno#ci G´´

•

•

•

•

•

Pomiar krzywej p$yni&cia w bardzo szerokim zakresie szybko!ci !cinania
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W celu wyznaczenia lepko#ci jako funkcji szybko#ci #cinania ogromne znaczenie ma oprócz przestrzegania temperatury czas pomiaru. Dla ka"dej szybko#ci
musi najpierw powsta' równowaga pomi$dzy ni! a wypadkowym napr$"eniem #cinaj!cym. Dla ma&ej i du"ej szybko#ci #cinania oznacza to krótki czas pomiaru.

Uwagi:

Rysunek '
szybko!( !cinania η w
zale#no!ci od szybko!ci
!cinania D
w przypadku ró#nych st&#e"
polimerów (polistyren w
toluenie)

1000

W$a!ciwo!ci stosowania polimerowych produktów ko"cowych ewentualnie urabialno!( produktów przej!ciowych zale"! w du"ej cz$#ci od funkcji
lepko#ci w istotnym zakresie stosowania.

Funkcja lepko!ci polimerów, w szczególno#ci lepko!( zerowa oraz przej!cie od lepko!ci niezale#nej od szybko!ci !cinania do lepko!ci zale#nej od
szybko!ci !cinania, zale"y w g&ównej mierze od masy cz%steczkowej, rozk$adu masy cz%steczkowej i chemicznej struktury cz%steczek, za# w przypadku
roztworów polimerowych równie# od st&#enia i jako!ci rozpuszczalnika.

Zadanie:

n (Pas)

Metoda pomiarowa s$u#%ca do wyznaczania procesów powstawania i zanikania
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Rysunek 3: próba na pe$zanie i powrót spr&#ysty
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Warunkiem dokonania pomiaru procesów powstawania i zanikania jest stosowanie urz!dzenia pomiarowego, którego wyniki pomiarowe odzwierciedlaj!
rzeczywiste w&a#ciwo#ci materia&owe, a nie na przyk&ad w&a#ciwo#ci bezw&adno#ciowe urz!dzenia pomiarowego.

Uwagi:
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Rysunek 2: czasowy przebieg napr&#enia !cinaj%cego w przypadku ró#nych

Na podstawie w$a!ciwo!ci powstawania napr&#enia !cinaj%cego mo"na okre#li' bezpo#rednio modu$ spr&#ysto!ci oraz lepko!( !cinaj%c%, a nast$pnie
mo"na obliczy' mas& cz%steczkow% budowy usieciowanej i czas relaksacji. Informuj% one o budowie cz%steczkowej polimerów i wp$ywaj% zarówno na
w$a!ciwo!ci stosowania jak równie" urabialno!(.
Próby na pe$zanie i powrót spr&#ysty pozwalaj% dok$adnie rozró#ni( lepki i spr&#ysty udzia$ odkszta$cenia. Wyniki pomiarów dostarczaj! szczegó&owych
informacji na temat budowy cz!steczkowej polimerów. Daj!ce si$ obliczy' parametry modu$, lepko!(, czas relaksacji i retardacji ewentualnie ich spektra
pozwalaj! dok&adnie okre#li' mas& cz!steczkow!, dostarczaj! informacji na temat sieciowego zwi%zku cz%steczkowego, który powstaje w wyniku &!czenia si$
makrocz!steczek, oraz pozwalaj! okre#li' wp$yw dodatków i wype$niaczy.

Zadanie:

Schubspannung (Pa)

Wyznaczanie przy pomocy lepko!ciomierza masy cz%steczkowej rozcie"czonych roztworów polimerowych zgodnie z definicj%
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200

Lepko#' rozcie"czonych roztworów polimerowych
i rozpuszczalnika mo#na bardzo &atwo, szybko
i dok&adnie zmierzy' przy pomocy lepko!ciomierza
kapilarnego RHEOTEST LK.

Na podstawie zmierzonej lepko!ci roztworu η0
oraz rozpuszczalnika ηLM oblicza si& lepko!( wzgl&dn%
ηrel = η0 / ηLM ,
natomiast na podstawie lepko#ci wzgl$dnej lepko!(
zredukowan% ηred =( ηrel –') / c . Zredukowana lepko#'
przedstawiana jest jako funkcja st$"enia c
i ekstrapolowana do c = 0.
Warto#' ta odpowiada lepko#ci granicznej [η].

Uwagi:
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Rysunek 4:
Zale#no!( zredukowanej lepko!ci ηred od st&#enia dla ró#nych mas cz%steczkowych

Wprowadzona przez H. Staudingera metoda wyznaczania masy cz!steczkowej zak&ada, "e polimery zbudowane liniowo przyjmuj! w rozcie(czonym roztworze
kszta&t k&$bka. Polimery zwi$kszaj! lepko#' roztworu w stosunku do lepko#ci czystego rozpuszczalnika tym bardziej, im wi$ksza jest ich masa cz!steczkowa.
Lepko#' wzgl$dna zawiesin jest uzale"niona jedynie od udzia&u obj$to#ciowego substancji sta&ej, która przyj$&a kszta&t kulisty, co w pierwszym przybli"eniu
mo"na interpretowa' jako wynikaj!ce z k&$bków polimerowych o kszta&cie kulistym. Z tych rozwa"a( teoretycznych mo"na wyprowadzi' zwi!zek, który pozwala
a
na okre#lenie przy pomocy prostych pomiarów lepko#ci lepko#' graniczn! [η]. Pomi$dzy lepko#ci! graniczn! a mas! cz!steczkow! istnieje zwi!zek [η] = K * M .
W „Polymer-Handbook“ Brandrup’a, J.; Immergut, E.H. znajduje si$ lista sta&ych K i a dla wielu systemów polimerowo-rozpuszczalnikowych.

Staudingera

Zadanie:

/g)

3

n red / (cm

Metoda pomiarowa s$u#%ca do wyznaczania lepko!ci zespolonej η* i funkcji materia$owych modu$ spr&#ysto!ci
G´ i modu$ stratno!ci G´´

Rys. 6: modu$ spr&#ysto!ci G´ i stratno!ci G´´ jako funkcja
pr&dko!ci k%towej w przypadku ró#nych st&#e" polimerów

Telefon: +49-(0)-35205-580 • Fax: +49-(0)-35205-58297 • e-mail: Rheotest-Medingen@t-online.de • internet: www.rheotest.de

RHEOTEST Messgeräte Medingen GmbH • Medingen • Rödertalstr. 1 • D-01458 Ottendorf-Okrilla

Rys. 5: lepko!( zespolona η* jako funkcja pr&dko!ci k%towej
w przypadku ró#nych st&#e" polimerów

W przypadku mechanicznych pomiarów drga( zauwa"alne s! w$a!ciwo!ci relaksacyjne próbki lepkospr&#ystej w przesuni&ciu fazowym pomi&dzy
napr&#eniem a odkszta$ceniem.
Na podstawie tego przesuni&cia fazowego δ i stosunku amplitud napr$"enia #cinaj!cego i odkszta&cenia mo"na obliczy' modu$ spr&#ysto!ci G´ i modu$
stratno!ci G´´. G´ jest miar% spr&#ysto!ci polimeru przy okre#lonej pr$dko#ci k!towej ω. G´´ reprezentuje przep$yw lepki.
Na podstawie stosunku amplitud napr$"enia #cinaj!cego i odkszta&cenia oraz pr$dko#ci k!towej ω mo"na obliczy' lepko!( zespolon% η*. W przypadku
systemów polimerowych, w przypadku których nie zachodzi oddzia&ywanie energetyczne, lepko#' #cinaj!ca η(D) = lepko#' zespolona η*(ω).
Pomiary oscylacji dostarczaj! informacji na temat budowy strukturalnej systemów polimerowych i umo"liwiaj! rozszerzenie zakresu pomiarowego.
W przypadku ustalonego przep&ywu #cinaj!cego wyst$puj! cz$sto zjawiska przep&ywu. W zwi!zku z tym w przypadku tego typu próby mo"na dokona' pomiaru
tylko w ograniczonym zakresie.

Zadanie:

