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IP!LEIDING

In de begeleidin'gscommissie, bestaande uit de heren Struik, Meijer, Ingen
Housz, Posthuma de Boer, Dijksman en den Otter, wordt het onderzoek binnen
het deelprogramma "Spuitgieten" landelijk gecoördineerd. De commissie vergadert regelmatig, afwisselend in Delft, Einhoven, Mageningen en Kerkrade;
Posthuma de Boer is tot voorzitter benoemd.
Een herrangschikking van IOP-plaatsen heeft inmiddels geleid tot het overgaan van G n plaats van Twente naar Delft. Tevens heeft de coördinatie geleid tot een nadere inhoudelijke taakverdeling tussen de deelnemende instituten.
Eindhoven heeft als belangrijkste taken:
- de ontwikkeling van rekenprogramma's voor de injectie-fase, nadruk-fase en
koel-fase, zowel gegeneraliseerd Newtons als visco-elastisch,
- de ontwikkeling van een meerlaags-spuitgiettechnieb, voornamelijk ter controle van de modelvorming van de injectie-fase,
- het bestuderen van de verandering van stroming en randvoorwaarden indien
niet thermoplasten maar thermoharders - of LCP's - worden geïnjecteerd.
Delft onderzoekt voornamelijk de beheersing van warmtestromen in de matrijs,
ter minimalisering van thermische Ikrimplspanningen.
Twente onderzoekt d e analysetechnieken voor ingevroren oriëntatie en spanning, de constitutieve vergelijkingen onder de glasovergangstemperatuur (of
kristallisatie-temperatuur bij semi-kristallijne materialen) en de invloed
van proces- en materiaalparameters op het ontstaan van ingevroren spanningen
en maatafwijkingen.
Bij het KRI-TRO is onlangs een multi-sponsored onderzoek gestart naar de
precieze reoiogisehe karakteriseïing vâiì Ue smelt :i h e t spuitgietproces en
naar de smeltkwaliteit.
Binnenkort starten in Delft en Eindhoven deelprogramma's op het gebied van
de encapsulering van chips (IOP-ICT, deelprogramma packaging), met duidelijke aanrakingsgebieden met dit IOP-PCBP programma.
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Naast bijdragen ,van leden van de vaste wetenschappelijke- en technische
staf, worden de werkzaamheden binnen het project uitgevoerd door de volgende
project-medewerkers:
- ir. L.F.A. Douven
- vanaf 15 mei 1987 werkzaam op deelproject
2.4.1/TUE-I,
- J.J.F.J.

-

Garenfeld

dr.ir. G.W.M.

I11

-

Peters -

vanaf 1 april 1987 werkzaam op deelproject
2.4.2JTUE-11,
vanaf 1 november 1987 werkzaam op deelproject
2.4.3/TUE-III.

VERRICHTE WERKZAAMHEDEN IN DE PERIODE 1 OCT. 1987

-

1 APRIL 1988

IIIA Deelprojekt 2.4.1/TUE-I
Zoals reeds in een eerdere rapportage gemeld, is in dit deelproject, als
eerste aanzet, gekozen voor het bestuderen van de oriëntatie-verdeling in
een spuitgietproduct. Tijdens het spuitgieten van thermoplasten worden de
macro-moleculen in stromingsrichting gestrekt: er wordt een zekere orientatie geïntroduceerd. Als gevoag hiervan vertoont het spuitgegoten product
anisotrope eigenschappen, die doorgaans ongewenst zijn. De nadruk ligt op de
toepassing van visco-elastische materiaalmodellen bij het voorspellen van de
opbouw van oriëntaties en spanningen tijdens de injectiefase.
Er zijn twee soorten spanningen die bij spuitgieten optreden. Ten eerste
stromings-g2ïnduceerde spanningen ( z . g . entropic stresses) en ten tweede
krimpspanningen als gevolg van inhomogene afkoeling van het product (z.g.
enthaplic stresses). Optredende krimpspanningen worden nog niet in het ontwikkelde model. meegenomen. Dit zal gebeuren bij het beschrijven van de nadruk- en afkoelfase.
Het behulp van een empirische wet, de "lineair stress optical rule", kunnen
de spanningen in een doorzichtig kunststofproduct gekoppeld worden aan de
brekingsindices in dit product. De evenredigheidsconstante, de z.g. spannings-optische coëfficiënt, is sterk temperatuurafhankelijk. Doorgaans kan
gesteld worden dat de thermische spanningen in absolute waarde groter zijn
dan de stromings-geïnduceerde spanningen. Daar beide soorten spanningen bij
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verschillende temperaturen ontstaan, is hun invloed op de brekingsindex anders dan hun invloed op de totale spanningstoestand.
Het hierboven beschreven model is ingebouwd in bestaande software, die de
injectiefase beschrijft voor een zich visceus gedragend materiaal. Het inbouwen van een visco-elastische constitutieve vergelijking in programmatuur
brengt een aantal problemen mee. De rekentijd zal aanzienlijk stijgen en,
als de invloed van de elastische eigenschappen van de polymeersmelt te groot
wordt, zullen numerieke problemen optreden. Er is derhalve voor een alternatieve werkwijze gekozen, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de invloed van de
elasticiteit van het polymeer op de impulsbalans te verwaarlozen is! Deze
werkwijze houdt in dat het snelheidsveld met een visceuze constitutieve vergelijking bepaald wordt en vervolgens ingevuld wordt in de visco-elastische
constitutieve vergelijking.
Nadat het programma uitgebreid getest is, zijn berekeningen uitgevoerd, die
vervolgens werden vergeleken met uit de literatuur bekende metingen en berekeningen. Het bestaande model toont, ondanks duidelijke tekortkomingen, een
redelijke overeenstemming met literatuurgegevens.
Een aanvang is gemaakt met de verslaglegging van de hierboven beschreven
werkzaamheden, terwijl verder een literatuurstudie is uitgevoerd over de
modelvorming van de nadruk- en afkoelfase. Het laatste is overigens hoofddoel van dit deelproject.

-

IIIB

Deelproject 2.4.2/TUE-II

Zoals reeds eerder gemeld omvat dit deelproject het experimetele gedeelte
en wel in het bijzonder de ontwikkeling van een meerlaags- (en meercoiponenten) spuitgiettechniek. NI de gebruikelijke administratieve vertraging (RIB)
is de spuitgietmachine, voorlopig uitgerust met slechts twee injectie-eenheden (de bestaande techniek dus), besteld. De levering zal naar alle waarschijnlijkheid in de eerste week van september 1988 plaatsvinden. Het kleppensysteem is ontworpen, doorgerekend, gedeeltelijk besteld en gedeeltelijk
in eigen beheer gemaakt. De opspanplaat is volledig gewijzigd en wordt in de
gewijzigde vorm vervaardigd, terwijl in een extra bewegingssysteem is voorzien om de totale injectie-eenheid van de matrijs te kunnen lossen.
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Het besturingssysteem is ontworpen door de heer ter Steege van Arburg Nederland en wordt in de komende maanden gemonteerd. Hoewel, in I-erband met kostenbesparing en het opdoen van ervaring, in eerste instantie slechts twee
injectie-eenhsden zijn besteld, is zowel de besturing als het kleppensysteem
geschikt voor de uiteindelijke drie-componenten (polair, apolair en hechtverbeteraar). Fase 1 van het onderzoek (een 2 componenten-machine) wordt
daarmee vrijwel afgesloten, terwijl tevens fase 2 ( een 3 componenten-machine> is voorbereid. Fase 3 , het injecteren van de stromen in een voorraadruimte - tijdens de koelfase van het vorige product - waaruit in één keer de
injectie in de matrijs plaatsvindt, wordt pas gestart nadat ervaring met het
huidige systeem is opgedaan.
De techniek wordt toepasbaar zodra de plaats van herkomst van elk deeltje in

- ook gecompliceerde

- matrijzen berekenbaar is. Met andere woorden, zodra

de totale deformatie geschiedenis van elk deeltje in de stroming bekend is.
Inmmers via inversie van het daarvoor te ontwikkelen rekenprogramma is dan
te berekenen welke lagen bij injectie moeten voorliggen om de gewenste laag
in het eindproduct te krijgen. Hier ligt ook de belangrijkste koppeling met
het eerste deelproject 2.4,1/TUE-I. Wiet alleen voor kleur- of laag voorspelling moet de totale defomatie geschiedenis bekend zijn, maar ook voor
het doorrekenen van visco-elastische materialen. De meerlaags-techniek levert zodoende een eenvoudige controle van d e nauwkeurigheid waarmee de modelvorming van de injectie-fase plaatsvindt.

-

Op de ontworpen en gebouwde handspuitgietmachine (een soort transferpersje)
zijn de eerste experimenten door een HTS-afstudeerder uitgevoerd. De resulen in de vorm van een afstudeerverslag vastgelegd. Gebleken is dat
de stroming in de plunjerruimte (vergelijk de voorraadruimte van fase,3) de
stroming in de matrijs domineert. Dit maakt'de analyse van de met deze opstelling verkregen resultaten uiterst moeilijk. Met het eindige elementen
programma "SEPRAN" zijn enkele simulaties uitgevoerd, die de locale snelheidsprofielen geven. Een subroutine, die hieruit de stroomlijnen berekent,
blijkt echter noodzakelijk en dient dan ook nog te worden geschreven,
IIIC Deelproject 2.4.3/TUE-I11
De doelstelling van dit deelproject behelst de modelvorming en numerieke
simulatie van het spuitgietproces met reagerende systemen. In het geval dat
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sprake is van gevulde systemen spelen niet-lineaire randvoorwaarden (slip)
een belangrijke rol.
De aanzet van het onderzoek bestond uit een uitgebreide literatuurstudie. De
aandacht was hierbij gericht op de volgende onderwerpen:
if reactiekinetiek,
2 ) netwerkvorming,
3 ) relatie conversie/reologische eigenschappen,

4) beschrijving van de injectiefase.
Ad I ) In de literatuur worden voor verschillende reagerende systemen (polyurethanen, epoxy harsen, onverzadigde polyesters, fenol harsen) constitutieve vergelijkingen gegeven. Voor een gegeven systeem zullen de
specifieke parameters gemeten moeten worden (samenwerking met Philips).
Ad 2 ) De belangrijke grootheid, die volgt uit de reactiekinetiek, is de conversiegraad. Deze vormt, samen met gegevens over de samenstelling van
het reagerende systeem, de invoer voor de modellen m.b.t. netwerkvorming en netwerkkarakterisering. Met deze modellen kunnen belangrijke
moleculaire parameters (gemiddelde moleculaire gewichten, gelpunt,
type en dichtheid van elastisch actieve netwerkketens (EAN's) enz.)
worden berekend.
Ad 3 ) Voor een deel Yormen deze moleculaire parameters invoer voor de be-

schrijFing van het reologisch gedrag. Voorbeelden zijn:
e

- het gemiddelde moleculair gewicht

dat direct correleert met de

viscositeit,

-

h e t gelpunt, dat aangeeft b i j welke conversie de viscositeit naar

oneindig gaat,
- de concentratie EAN's,

die correleert met de glijdingsmodulw G
(theorie van de rubber-elasticiteit).

Ad 4) Bij de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde van de TUE is programmatuur
ontwikkeld voor de numerieke simulatie van het spuitgietproces met
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thermoplasten. De modelvorming, die de basis vormt voor deze programmatuur, beperkt zich tot complexe matrijsholten voor dunwandige produkten ("dunne-film" benadering). Het ligt in de bedoeling om de resultaten van de modelvorming van de reagerende systemen te implementeren in deze programmatuur. Globaal betekent dit:
- toevoeging van procedures voor de simulatie van de reactiekinetiek
en de netwerkvorming,
- in rekening brengen van de invloed van de vernetting op de viscositeit,
- in rekening brengen van een extra bronterm in de energievergelijking die de reactiewarmte representeert.
Voordat deze modificaties worden geemplementeerd dienen echter enige
verbeteringen te worden aangebracht. De kwaliteit van de oplossing van
het temperatuurveld en de modellering van het vloeifront worden niet
voldoende geacht.
T.a.v. de niet-lineaire randvoorwaarde is de bestudeerde literatuur
nog beperkt geweest. Modellen zijn wel beschikbaar, maar meten lijkt
hier het grote probleem te zijn. Onderzoek binnen de vakgroep m.b.t.
omvormprocessen en poedercompactering, waarbij ook de problematiek van
de niet-lineaire randvoorwaarde aan de orde is, kan bevruchtend werken
voor dit deelproject.

-

Op basis van het voorgaande is gekozen voor de volgende werkzaamheden in de

nabije toekomst:
- implementatie van beschrijving reactiekinetiek, moleculaire parameters,
aangepast reologisch gedrag en energiebalans,
- testen van deze implementaties, met daarbij de volgende beperkingen:
. alleen vulfase,
"no-slip*' condities ,

.

. eenvoudige

.

geometrieen,
geen diffusie beheerste reacties.

Voor de verdere toekomst wordt gedacht aan de volgende uitbreidingen in de
gegeven volgorde:
- fr. rekening hrmgen van slip-condities.

-

simulatie uithardingsfase,
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- complexe geometrieën.
Opgemerkt wordt dat met deze uitbreidingen de aansluiting met verschillende
andere IOP-projekten duidelijker wordt. Het betreft de IOP-projecten:
- 2.3 (KRI-TWO) Karakterisering van matrix-uitharding m.b.v. de variatie in
di-electricchc eigenschappen,
- 2.4 (KRI-TNO2 Lange duur kruip en fysisiche veroudering van polymeercomposieten,
- 2.6 (KRI-TNO) Voorspelling van de vorm en maatnauwkeurigheid van een
polymeercompociet-product,
- 10.1 (UT)
Het effect van spanningsconcentraties op de bedrijfszekerheid van kunststofproducten.

