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Samenvatting
Océ houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen en produceren van kopieerapparaten. Met deze apparaten kan met behulp van toner (een poederinkt)
een afdruk gemaakt worden. Het afdrukprocédé vindt plaats in de ontwikkelunit.
Deze bestaat onder andere uit twee walsen waartussen, onder invloed van magnetische krachten, toner stroomt. Door middel van een elektrische kracht wordt
de toner afgedrukt op één van de twee walsen.
Om het ontwikkelprocédé te optimaliseren wordt zowel gebruik gemaakt van experimenten als van numerieke simulaties. In de simulaties wordt het stromingsgedrag van de toner tussen de walsen nagebootst. Hiervoor wordt de Discrete Elementen Methode (DEM) gebruikt. Met de methode kunnen de bewegingen van
de tonerdeeltjes numeriek in de tijd gevolgd worden. Deze worden veroorzaakt
door de verschillende krachten die op de deeltjes werken; een magneetkracht, een
elektrische printkracht, dipool-dipool wisselwerking, adhesie en cohesie en wrijving, een een botsingskracht. Hiervoor worden diverse modellen gebruikt.
Omdat de rekentijd van DEM als te groot wordt ervaren, is gezocht naar alternatieve simulatiemethoden. Hiervoor zijn onder andere de Eindige Volume
Methode en Moleculaire Dynamica in aanmerking gekomen. De methoden zijn
onderling vergeleken op primair de fysische relevantie en op rekentijd. Er is echter
gebleken dat DEM toch de meest geschikte methode is. De alternatieve methoden
zijn sneller maar het stromingsgedrag van toner wordt fysisch gezien het beste
met DEM beschreven.
In het kader van het optimaliseren van de huidige theoretische modelvorming
is onder andere gekeken naar de invloed van enkele parameters uit het botsingsmadel op het stromingsgedrag van de toner, en daarmee naar de invloed op
printkwaliteit. Hierbij is specifiek de restitutiecoëfficiënt Crest onderzocht. Deze
parameter geeft de verhouding weer tussen de botsingssnelheid voor en na de
botsing en is dus een maat voor de elasticiteit van de botsing. Er is gebleken
dat in het elastische regime (crest > 0.8) de waarde van de restitutiecoëfficiënt
een grote invloed heeft op de printkwaliteit. Bij hogere waarden voor de restitutiecoëfficiënt, Crest = 0.9 en 0.95, wordt er beduidend slechter geprint dan bij
Crest = 0.8. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de toename in de botsingskracht en
een verandering in het stromingsgedrag van de deeltjes (er treedt een overgang
op van meer "laminaire" stroming naar meer "turbulente" stroming).
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Tevens is voor het empirische model voor de elektrische printkracht een theoretische fundering gevonden. Daarna is het elektrische model vergeleken met een
alternatief model; het plaatmodeL Het huidige elektrische model verwaarloost de
invloed van de buurdeeltjes van het te printen tonerdeeltje. In het plaatmodel
worden deze wel in rekening gebracht. Tevens kan in het huidige model een deeltje alleen geprint worden als het zich tegen de wals bevindt. In het alternatieve
model is ook printen op afstand mogelijk. Er is echter gebleken dat, ondanks de
verschillende eigenschappen, de beide modellen uitwisselbaar zijn; er zijn nagenoeg geen verschillen waargenomen in printkwaliteit.
Als laatste aspect is de invloed van het botsingsmodel onderzocht. Hiertoe is
het huidige botsingsmodel met betrekking tot printkwaliteit vergeleken met een
alternatief model; het gewijzigde Kelvin model. Een belangrijk verschil tussen
het huidige model en het gewijzigde Kelvin model is dat dit laatste model de
sferische geometrie van de deeltjes in rekening brengt. Er is echter gebleken dat
er geen noemenswaardige verschillen optreden tussen het huidige botsingsmodel
en het alternatieve model. Er zijn wel degelijk verschillen aan te wijzen op microscopisch niveau (onder andere verschillen in verloop van de botsingskracht als
functie van de tijd). Doordat we echter te maken hebben met een ensemble van
deeltjes lijkt het dat deze op macroscopisch niveau (printkwaliteit) uitgemiddeld
worden.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
Eén van de hoofdaktiviteiten van Océ is het ontwikkelen, produceren en verkopen
van kopieerapparaten. De conventionele kopieerapparaten, die nu in de markt
te vinden zijn, berusten op het elektrofotografisch afdrukprincipe. Dit is een
reprografisch procédé waarbij gebruik gemaakt wordt van een fotogeleider. Een
nadeel van dit principe is de snelle veroudering van de fotogeleider. Daarom
wordt er binnen Océ gezocht naar alternatieve afdrukprocédés. Een belangrijk
voorbeeld hiervan is Direct Imaging. Dit procédé maakt geen gebruik van een
fotogeleider en is minder gevoelig voor veroudering. Een ander voordeel is dat
het veel compacter is dan het elektrofotografisch afdrukprocédé. Dit is met name
belangrijk bij het maken van kleurenkopieën. In de volgende twee paragrafen van
dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens de principes van het elektrofotografisch
afdrukprocédé en van Direct Imaging toegelicht worden.

1.1

Elektrofotografie

In figuur 1.1 is een schematische weergave van het elektrofotografisch afdrukprincipe te vinden. Zoals in de inleiding vermeld, wordt bij elektrofotografie gebruik
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Figuur 1.1: schematische weergave van het elektrofotografisch ontwikkelprocédé
gemaakt van een fotogeleider. Dit is een halfgeleider die in het donker elektrisch
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isolerend is en tijdens belichting elektrisch geleidend. De fotogeleider bevindt zich
op een geleidende drager. In het donker wordt, door middel van een hoge spanning tussen een dunne draad (corona) en de geleidende drager, negatieve lading
op de fotogeleider aangebracht. Daarna wordt de fotogeleider plaatselijk belicht.
Op die plaatsen wordt de fotogeleider geleidend en verdwijnt de lading. Op de
niet belichte gedeelten blijft de lading aanwezig. Om dit latente ladingsbeeld
(het beeld van het te kopiëren origineel) zichtbaar te maken wordt gebruik gemaakt van geleidende, magnetiseerbare poederinkt, de toner. De toner wordt via
een zogenaamde tonerborstel aangevoerd. Dit is een wals waarin zich een aantal
magneten bevindt die de toner magnetisch vasthouden. Door een spanning over
de tonerborstel en de fotogeleider te zetten wordt de toner elektrisch aan de overgebleven lading gebonden (het ontwikkelen van toner). Op plaatsen waar geen
lading op de fotogeleider zit is de magneetkracht van de tonerborstel voldoende
om de toner vast te houden op de borstel. Vervolgens worden de ontwikkelde
tonerdeeltjes door middel van druk overgebracht op een verwarmde rubberband
(het zogenaamde intermediate) en vandaar door warmte en druk overgezet op
papier (het transfer- transfuse systeem).

1.2

Direct Imaging

Een alternatief afdrukprocédé dat bij Océ ontwikkeld wordt is gebaseerd op het
Direct Imaging principe (DI). Twee voordelen ten opzichte van het elektrografisch
afdrukprincipe zijn de permanentie (minder veroudering) en compactheid. Met
name bij het maken van kleurenkopieën is deze laatste eigenschap belangrijk,
omdat een kleurencopier zeven parallelle afdrukunits bevat. Een schematische
dwarsdoorsnede van het Direct Imaging principe is te vinden in figuur 1.2. Ook

-

drum

dipwals

magneet

Figuur 1.2: schematische dwarsdoorsnede van het Direct Imaging afdrukprocédé.
bij Direct Imaging wordt gebruik gemaakt van geleidende, magnetiseerbare toner.
De aanvoerborstel, die net zoals bij het elektrofotografisch afdrukprocédé uit een
aantal magneten bestaat, zorgt voor de aanvoer van de toner naar de drum. Dit
is een draaiende geleidende wals met een diëlektrische toplaag. Tussen de drum
en de aanvoerborstel wordt een spanning aangelegd. Het contactvlak tussen de
tonerdeeltjes, die zich tegen de drum aan bevinden, en de drum wordt daardoor
opgeladen en er ontstaat een elektrisch veld in de diëlektrische toplaag. Door dit
elektrisch veld wordt de aantrekkende kracht van de magneten in de tonerborstel overwonnen en worden de tonerdeeltjes die zich tegen de drum aan bevinden
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elektrisch meegevoerd met de drum.
Tegenover de drum bevindt zich de dipwals. Dit is een draaiende, geleidende
huls met een stilstaande magnetische kern. Door de kracht van de magneet in
de dipwals wordt de toner van de drum naar de huls toegetrokken. Omdat de
huls enigszins ruw is wordt de toner vervolgens afgevoerd. Een deel wordt teruggestuwd in de richting van de drum. Door de respectievelijke wisselwerkingen
tussen drum en toner en dipwals en toner ontstaat een dynamische beweging van
toner, het zogenaamde tonerrolletje.
Omdat de tonerdichtheid in het rolletje zeer hoog is worden er in het rolletje
veel geleidende paden van toner gevormd tussen huls en drum. Via deze geleidende paden wordt het contactvlak tussen het tonerdeeltje tegen de drum en de
drum ontladen. In het rolletje is er dan geen elektrische binding meer van toner
aan de drum. Door evenwel een spanning aan te leggen tussen de drum en de
huls kan het contactvlak opnieuw opgeladen worden. De grootte van de spanning
wordt zodanig gekozen dat de elektrische binding van de geladen toner aan de
drum de magnetische kracht van de dipwals overwint. De toner wordt hierdoor
niet meer naar de huls toegetrokken en wordt ontwikkeld op de drum. Door in de
tijd te schakelen met de spanning ontstaat een I-dimensionaal patroon van toner.
Om een 2-dimensionale ontwikkeling van toner te kunnen creëren wordt gebruik
gemaakt van geleidende sporen in de drum. Deze zijn op korte afstand in axiale
richting naast elkaar aangebracht in de drum. Een schematische weergave hiervan is te vinden in figuur 1.3. De sporen kunnen onafhankelijk van elkaar op

Figuur 1.3: de sporendrum met huls
spanning gezet worden. Door per spoor in de tijd met de spanning te schakelen
kan er een 2-dimensionale afdruk gemaakt worden.

1.3

Doel onderzoek

Inzicht in de fysische processen, die ten grondslag liggen aan Direct lmaging, kan
onder meer verkregen worden door experimenteel onderzoek. Met experimenten kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de invloed van magneetgeometriëen
en huls- en drumsnelheden op het printgedrag van het rolletje. Het is evenwel
onmogelijk om de invloed van het stromingsgedrag van het rolletje op de printkwaliteit te bepalen aan de hand van experimenten, omdat het stromingsgedrag
niet gemeten kan worden. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de kleine di-
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mensies van het systeem (de afstand tussen de huls en de drum bedraagt enkele
honderden micrometers). Andere belangrijke problemen zijn de hoge tonerdichtheid in het rolletje en de ondoorzichtigheid van toner (toner is gekleurd of zwart).
Een bruikbare methode om inzicht te krijgen in het stromingsgedrag van het tonerrolletje is theoretische modelvorming en numerieke simulatie. Er worden modellen opgesteld voor de verschillende fysische processen die zich afspelen in het
tonerrolletje. Deze modellen worden in een simulatieprogramma geïmplementeerd,
zodat het gedrag van het tonerrolletje gesimuleerd kan worden. Vervolgens worden de diverse modelparameters gevarieerd (bijvoorbeeld huls- en drumdiameter
en snelheden daarvan, huls-drum afstand), om de afhankelijkheid van het gedrag
van het tonerrolletje van de verschillende parameters te bepalen. Door extreme
situaties te onderzoeken kunnen op dezelfde wijze de randvoorwaarden worden
bepaald.
Het modelmatig karakteriseren van een dynamisch veeldeeltjessysteem 1s zeer
complex om een aantal redenen:
• Een aantal materiaaleigenschappen van toner is onbekend en is niet experimenteel te bepalen.
• Het stromingsgedrag van het tonerrolletje wordt door diverse krachten en
interacties bepaald en het is niet duidelijk welke dat precies zijn en in welke
mate van belangrijkheid ze tot elkaar staan.
• Experimentele verificatie van de afzonderlijke kracht- en interactiemodellen
is nagenoeg onmogelijk.
Daarnaast zijn er voor de numerieke simulatiemethode een aantal verschillende
principes te kiezen, die bepalend zijn voor zowel de resultaten als de benodigde
rekentijd van de simulaties.
In dit rapport wordt het onderzoek beschreven dat gedaan is in het kader van
het optimaliseren van de huidige theoretische modelvorming.
De benodigde rekentijd van de huidige simulatiemethode wordt als te groot ervaren. Daarom zijn verschillende principes voor de simulatiemethode geanalyseerd
en onderling vergeleken op primair de fysische relevantie en vervolgens de rekentijd. Deze simulatiemethoden zullen besproken worden in hoofdstuk 2.
In hoofdstuk 3 worden de fysische (deel- )modellen behandeld, die momenteel
in het simulatieprogramma zijn toegepast. Tevens zal in dit hoofdstuk een afschatting gegeven worden voor de verschillende krachten die in het rolletje een
rol spelen.
De invloed van een aantal parameters uit het bestaande model voor botsingen
van tonerdeeltjes op de printkwaliteit wordt beschreven in hoofdstuk 4. Hierbij
wordt met name gelet op drie aspecten te weten numerieke stabiliteit en stabiliteit
van het stromingsgedrag van het tonerrolletje, bedekkingsgraad van de drum, en
8

printpositie. Bedekkingsgraad en printpositie zijn belangrijke grootheden voor
het karakteriseren van het printgedrag van het tonerrolletje. Deze grootheden
kunnen niet alleen numeriek maar ook experimenteel bepaald worden. Naar numerieke stabiliteit en stabiliteit van het stromingsgedrag wordt gekeken omdat
variatie van modelparameters numerieke instabiliteit van het rekenprogramma en
instabiliteit in het stromingsgedrag kan veroorzaken.
In de literatuur is gezocht naar een alternatief botsingsmodel dat de botsingen van de tonerdeeltjes wellicht beter kan beschrijven. Voor dit alternatieve
model is een parameteronderzoek gedaan en er is een voorstel gedaan voor een
parameterkeuze om het alternatieve model te kunnen vergelijken met het huidige
botsingsmodel. Dit model zal worden beschreven in hoofdstuk 5.
In hoofdstuk 6 tenslotte wordt een theoretische onderbouwing gegeven voor het
huidige model voor elektrische printkracht. Tevens is dit model vergeleken met
een alternatief model. Hierbij is weer met name gelet op numerieke stabiliteit,
bedekkingsgraad van de drum en printpositie.
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Hoofdstuk 2

Numerieke simulatie
2.1

Inleiding

In statische toestand overheersen de cohesiekrachten tussen deeltjes onderling
en gedraagt toner zich als een vaste stof. Deze situatie komt bijvoorbeeld voor
wanneer toner zich op een zeef bevindt met gaatjes net iets groter dan de tonerdiameter. Boven de gaatjes vormen zich door de cohesiekrachten (van der
Waals) bruggen,waardoor de toner niet door de gaatjes valt. Als echter met de
zeef geschud wordt, worden de cohesiekrachten, door het opleggen van externe
krachten, overwonnen en stroomt de toner wel door de gaatjes heen. In die situatie gedraagt toner zich als een vloeistof.
In de DI ontwikkelunit vertoont toner sterke overeenkomsten met een vloeistof.
De externe kracht die de cohesiekrachten overwint is met name de magneetkracht
van de magneet in de dipwals. Om het stromingsgedrag van de toner te modelleren kan uitgegaan worden van twee benaderingswijzen. De tonerstroming in het
rolletje kan worden opgevat als een continue vloeistofstroming, of als de stroming
van een verzameling discrete granulaire deeltjes, die zich gedragen als een vaste
stof.

2.2

Simulatiemethoden

Voor de modellering van toner als continue vloeistofstroming is als rekenmethode
de Eindige Volume Methode, een variant van de Eindige Elementen Methode,
zeer geschikt. Deze methode beschrijft het systeem door dit op te delen in kleine
elementen met hun specifieke vloeistofdynamische eigenschappen (bijvoorbeeld
viscositeit). De massa in- en uitstroom van ieder element wordt numeriek in de
tijd gevolgd door per tijdstap voor ieder element de massabalans op te stellen
en het stromingsgedrag te berekenen. Het voordeel van de methode is dat deze
qua rekentijd snel is in vergelijking met hierna te bespreken simulatiemethoden.
Een complicatie is echter dat er equivalenten uit de vloeistofdynamica gevonden
moeten worden voor de krachten die op de tonerdeeltjes werken.
Als het tonerrolletje wordt opgevat als een stroming van discrete elementen (de
tonerdeeltjes) zijn er meerdere methoden beschikbaar voor simulatie. Een me-
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thode is Moleculaire Dynamica. Bij Moleculaire Dynamica worden de tonerdeeltjes opgevat als harde bollen die numeriek in de tijd gevolgd worden. De deeltjes
kunnen zowel externe krachten ondervinden (bijvoorbeeld elektrische en magnetische) als onderling interactie hebben (in de vorm van botsingen). De invloed
van de externe krachten wordt beschreven door middel van potentialen en de
botsingen tussen de deeltjes worden beschreven met behulp van impulsuitwisseling. Deze methode is qua rekentijd trager dan de Eindige Volume Methode.
Een voordeel is dat het verloop van de botsingen niet hoeft te worden beschreven.
Een nadeel van Moleculaire Dynamica is dat deze niet goed geschikt is voor het
beschrijven van meervoudige botsingen. In het DI-ontwikkelsysteem nadert de
tonerdichtheid een (verende) dichtste bolstapeling. Daardoor komen er veelvuldig botsingen voor waarbij één tonerdeeltje met meerdere deeltjes tegelijkertijd
botst. Zie bijvoorbeeld figuur 2.1 voor een drie-deeltjes botsing. Moleculaire dy-

~
0
Figuur 2.1: gelijktijdige botsing van deeltje 2 en 3 met deeltje 1.
namica kan deze impulsuitwisseling niet beschrijven en splitst de simultane driedeeltjesbotsing op in twee opeenvolgende twee-deeltjesbotsingen. Moleculaire
Dynamica is daardoor veel beter geschikt voor het beschrijven van ijle systemen
waarbij de kans op meervoudige botsingen gering is.
Een andere methode voor het beschrijven van het tonerrolletje als een stroming
van discrete elementen is de Discrete Elementen Methode (DEM). Bij deze methode worden de deeltjes opgevat als zachte bollen met ieder hun specifieke eigenschappen (diameter, massa etc.). De invloed van de externe krachten wordt nu
niet gemodelleerd met behulp van potentialen maar met behulp van de externe
krachten zelf die op de afzonderlijke deeltjes werken. Het verloop van de botsingen wordt met deze methode beschreven door middel van invering van de deeltjes.
Een groot voordeel van DEM is dat de methode meervoudige botsingen goed kan
modelleren. Hierdoor is het niet alleen geschikt voor ijle systemen maar kunnen
er ook zeer dichte, quasi-statische, systemen mee beschreven worden. Een nadeel
is echter dat het verloop van de botsingen in de tijd beschreven moet worden
en dit kost meer rekentijd omdat er, in vergelijking met Moleculaire Dynamica,
kleinere tijdstappen gebruikt moeten worden.
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2.3

Discrete Elementen Methode

De discrete Elementen Methode (DEM) is rond 1970 geïntroduceerd door Cundall [1] als hulpmiddel voor het beschrijven van drukopbouw en breukgedrag bij
grondverplaatsingen. De resultaten van de simulaties bleken verrassend goed in
overeenstemming te zijn met experimenten. Na Cundall's pionierswerk zijn er diverse andere toepassingen gevonden voor DEM. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan simulaties van "fl.uidised beds" [2], van "grinding mills" [3] maar ook
aan simulaties van tonerstroming in printunits [4].
In DEM worden alle tonerdeeltjes beschouwd als discrete elementen, evenals de
drum en huls. Ieder element heeft zijn eigen specifieke eigenschappen zoals positie, snelheid, lading, diameter enzovoorts. De beweging van de deeltjes wordt
numeriek in de tijd gevolgd. De botsingen tussen deeltjes worden beschreven
door middel van een invering van de betrokken deeltjes ter plekke van het contact, waardoor een veerkracht op het deeltje ontstaat.
Per tijdstap worden de krachten die op een deeltje i werken gesommeerd en
hieruit worden de snelheden en verplaatsingen van het deeltje berekend door integratie van de tweede wet van Newton. Een schematische weergave hiervan is
te vinden in figuur 2.2 [5]. Hetzelfde wordt gedaan voor alle andere deeltjes.

\I/
Bereken totale kracht op het deeltje

+ ~t

/i\

\I/
Integreer wetten van Newton om
nieuwe snelheid, positie,
hoeksnelheid en hoekverdraaiing
van het deeltje te berekenen

Figuur 2.2: schematische weergave van het numerieke rekenschema.

De tijdstappen worden zo klein gekozen dat in één tijdstap:
1. Snelheden en versnellingen constant verondersteld mogen worden.
2. Verstoringen door verplaatsingen (invering van de deeltjes) zich niet verder
uitstrekken dan de directe buren.
Deze laatste aanname houdt in dat als een deeltje op een rijtje van vier stilstaande deeltjes botst, het vierde deeltje pas na drie tijdstappen de impact voelt.
Hierdoor hoeft niet bij elk tijdstap een volledige stijfheidsmatrix voor het hele
ensemble van deeltjes te worden opgesteld en dit maakt het gebruik van DEM
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voor veeldeeltjessystemen eenvoudig en aantrekkelijk.
Het numerieke rekenschema van figuur 2.2 heeft de vorm van een zogenaamde
éénstaps Euler voorwaarts [6]. Het rekenschema is gedeeltelijk impliciet en heeft
de volgende vorm:

flot(t + b.t)
äi(t + b.t) =
iJi(t + b.t) =
xi(t + b.t) =

l::a ~0 (t + b.t)
flot(t + b.t)jm
iJi(t) + äi(t + b.t) · b.t
xi(t) + iJi(t + b.t) · b.t

=

(2.1)

Hierin is flot(t') de totale kracht op deeltje i, äi(t') de versnelling van deeltje
i, Vi (t') de snelheid en Xi ( t') de positie, allen op tijdstip t'. De massa van het
deeltje wordt voorgesteld door m en de grootte van de tijdstap door b.t.
Vanwege het voorkomen van termen met t + b.t in het rechterlid van de vergelijkingen is het rekenschema impliciet te noemen (de nieuwe snelheden en posities
worden uitgerekend met de versnelling respectievelijk de snelheid op het nieuwe
tijdstip). Het is gedeeltelijk impliciet omdat er ook termen met t in het rechterlid
voorkomen (er worden ook snelheden en posities van het vorige tijdstip gebruikt
om deze op het nieuwe tijdstip uit te rekenen).
Voor de rotatie van deeltje i zijn de vergelijkingen:

ai(t + b.t) = Mi(t + b.t)/Ii
Wi(t + b.t) = Wi(t) + ai(t + b.t) · /}.t
Oi(t + b.t) = Oi(t) + Wi(t + b.t). b.t

(2.2)

In dit schema is Mi(t') het krachtmoment op deeltje i, ai(t') de hoekversnelling,
Wi (t') de hoeksnelheid en Bi (t') de hoekverdraaiing, op tijdstip t'. I is het traagheicismoment.

Performance programma
Benaderingen die binnen DEM gemaakt worden met betrekking tot het inkorten
van de rekentijd zijn de volgende:
• De deeltjes kunnen alleen in een tweedimensionaal vlak bewegen. Hiervoor
is logischerwijze het vlak parallel aan de drumsporen, loodrecht op de as
van drum en dipwals, genomen {het vlak van figuur 1.2).
• De deeltjes worden voorgesteld door ronde (drie dimensionale) bollen.
In principe moeten we per tijdstap voor het deeltje i alle andere deeltjes aflopen
om uit te zoeken of er eventueel contact is. Hetzelfde moet ook voor alle andere
deeltjes onderzocht worden. Dit levert een rekentijd op van de orde O(N 2 ). Door
echter de ruimte op te delen in cellen en voor elke cel bij te houden welke deeltjes
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zich erin bevinden (een operatie van de orde O(N)) kunnen we het zoeken reduceren tot de naburige cellen. Als het aantal beschikbare cellen evenredig wordt
genomen met N wordt de totale zoektijd evenredig met N. Het gebruik van een
2D simulatie in plaats van een 3D resulteert daarom in een verkorting van de
rekentijd omdat het aantal deeltjes in een 2D simulatie veel geringer is dan in
een 3D.
Tonerdeeltjes zijn in principe niet rond. Als er wordt uitgegaan van ronde deeltjes i.p.v. hoekige deeltjes wordt eveneens de rekentijd verkort. Bij botsingen
tussen hoekige deeltjes is het contactpunt niet eenvoudig te bepalen. Bij ronde
deeltjes is dit wel het geval. Daardoor wordt de contactzoekprocedure in tijdsduur verkort.
Een 2D-simulatie van 15 ms van een rolletje met 2000 deeltjes neemt op een
Sun Ultraspare 1 ongeveer 8 uur in beslag. Hierbij kan gedacht worden aan typische tijdstappen flt in de orde van 0.1 Jl.S bij een deeltjesgrootte van circa 15
Jl.m (gemiddelde diameter van de deeltjes), een invering van circa 0.01 Jl.m, en
gemiddelde snelheden van 0.1 mjs.
Een voorbeeld van een tonerrolletje, gesimuleerd met DEM en weergegeven met
een viewprogramma, is te vinden in figuur 2.3. Rechtsboven in de figuur wordt
toner via de drum aangevoerd. Rechtsonder wordt de toner via de huls afgevoerd
en linksboven in de figuur wordt de geprinte toner afgevoerd.

Figuur 2.3: weergave van een tonerrolletje, gesimuleerd met DEM.

De modellen die geïmplementeerd zijn in DEM voor de verschillende krachten
die op de tonerdeeltjes werken zullen in het volgende hoofdstuk besproken worden.
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Hoofdstuk 3

Krachtmodellen voor
tonerstroming
3.1

Inleiding

In paragraaf 1.2 (Direct Imaging) is kort vermeld dat de stuwing van het rolletje
veroorzaakt wordt door de diverse krachten die op de tonerdeeltjes werken. De
tonerdeeltjes zijn elektrisch geleidend en bevatten magnetisch pigment, zodat het
printgedrag van de deeltjes beïnvloed kan worden met behulp van externe elektrische en magnetische krachten. Typische materiaaleigenschappen van toner zijn
te vinden in tabel 3.1. Ook staan hierin de afgeleide waarden voor respectievelijk
de massa van een tonerdeeltje en het volume. Deze zijn berekend met de overige
materiaaleigenschappen, uitgaande van bolvormige tonerdeeltjes.

R = 7.5 · 10 -o m

Gemiddelde straal van een tonerdeeltje
Massadichtheid van een tonerdeeltje
Elasticiteitsmodulus
Poissongetal
Relatief volume magnetisch pigment
Verzadigingsmagnetisatie
Verzadigingsveld

a= 0.25
f = 0.01
Msat = 1.75 · 106 Ajm
Bsat = 0.5 T

Volume van een tonerdeeltje
Massa van een tonerdeeltje

V= 1.77 · w- 15 m 3
m = 2.07. w- 12 kg

= 1.17 · 103 kgjm3
E = 3 · 109 N /m 2

p

Tabel 3.1: materiaaleigenschappen van toner

Een belangrijke kracht die op de tonerdeeltjes werkt is de magnetische kracht
fm. Deze wordt veroorzaakt door de sterke magneet in de dipwals en trekt
de deeltjes naar de huls toe. Hiermee is deze kracht, tezamen met de draaibeweging van de huls en de drum, de oorzaak van de draaibeweging van het
tonerrolletje. Een andere magnetische kracht die op de tonerdeeltjes werkt wordt
veroorzaakt door dipool-dipool wisselwerking tussen de tonerdeeltjes. Het is de
dipool-dipoolkracht pd. Een kracht van geheel andere aard is de adhesieve fa
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cq cohesieve fc kracht die optreedt tussen tonerdeeltjes en de drum of de huls cq
tussen tonerdeeltjes onderling. Thssen de tonerdeeltjes en de huls treedt tevens
een wrijvingskracht fw op. Deze veroorzaakt, tesamen met de adhesieve kracht,
de afvoer van toner uit het rolletje. Wrijving vindt ook plaats tussen de tonerdeeltjes onderling en tussen de tonerdeeltjes en de drum. Daarnaast is er een
botsingskracht. De botsingen tussen de deeltjes onderling en tussen tonerdeeltjes
en de drum of de huls worden veroorzaakt door de dynamiek van het rolletje.
Deze ontstaat door het aanvoeren en printen van toner op de drum enerzijds en
magnetische aantrekking tot en het afvoeren van toner via de huls anderzijds. De
botsingen worden beschreven door de botsingskracht fb.
Al bovengenoemde krachten tezamen beschrijven het stromingsgedrag van het
tonerrolletje. In de printsituatie is er nog een extra kracht; de elektrische aantre~kingskracht fe tot de drum. Deze zorgt ervoor dat de deeltjes die zich tegen
de drum aan bevinden niet het rolletje ingetrokken worden door de magneetkracht. Daardoor blijven ze op de drum zitten en worden geprint. De elektrische
kracht wordt daarom ook wel printkracht genoemd. Een schematische voorstelling van al de krachten is te vinden in figuur 3.1. Inmiddels is er binnen Océ
Fe

drum

dipwals
magneet

Figuur 3.1: krachten die op de tonerdeeltjes in het rolletje werken: de magnetische
kracht fb, de dipool-dipool kracht fd, de adhesieve kracht fa, de wrijvingskracht
fw, de botsingskracht fb, en de printkracht fe.
een eerste aanzet gegeven voor modellering van deze krachten. In het algemeen
zijn deze modellen relatief eenvoudig. Eén van de redenen is dat experimentele
verificatie in veel gevallen lastig is. Omdat er op sommige punten matig gefundeerde aannames gedaan moeten worden, is uitgebreid parameter onderzoek zeer
wenselijk. Onderzoeksgebieden zijn daarom vooral:
• het geldigheidsgebied van de aannames,
• de invloed van de parameters uit de modellen, en
• het effect van het gebruik van andere c.q. aanvullende modellen.
In de volgende paragrafen zullen de verschillende modellen worden besproken die
momenteel in DEM geïmplementeerd zijn.
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3.2

Magneetkracht

Doordat de deeltjes magnetisch pigment bevatten wordt, in aanwezigheid van
het veld van de magneet in de dipwals, een magnetisch dipoolmoment in de
deeltjes geïnduceerd. Dit dipoolmoment richt zich naar het uitwendige veld.
Het uitwendige veld is niet homogeen. Hierdoor ontstaat een aantrekkingskracht
van de dipoolmomentjes naar de huls. Ook hebben de dipoolmomentjes een
magnetische wisselwerking met elkaar. De magnetische veldkracht en de dipooldipoolwisselwerking zullen besproken worden in de volgende twee paragrafen.

3.2.1

Magnetische veldkracht

Tonerdeeltjes bevatten magnetische pigmentdeeltjes die random in het deeltje zijn
verspreid. Elk pigmentdeeltje is opgebouwd uit een aantal magnetische dipoolmomenten. Zonder uitwendig veld bestaat er een willekeurige verdeling van de
richtingen van deze magnetische momenten. De resulterende magnetisatie van
een pigmentdeeltje is gelijk aan nul. Als er wel een uitwendig veld aanwezig is
gaan de momentjes zich richten naar het veld. Er ontstaat nu een resulterend
magnetisch moment voor een pigmentdeeltje in de richting van het veld. Alle
magnetische momenten van de pigmentdeeltjes tezamen leveren dan voor één tonerdeeltje een resulterend magnetisch dipoolmoment. Als we alle pigmentdeeltjes
tezamen geconcentreerd denken in een bolletje in het massamiddelpunt van het
tonerdeeltje dan bevindt dit resulterend magnetisch dipoolmoment zich in het
massamiddelpunt van het tonerdeeltje. Dit is schematisch weergegeven in figuur
3.2. De grootte van het magnetisch dipoolmoment wordt hierbij bepaald door de
... ..

magneti~ch

pigment

8
/

8

8

' tonerdeeltje

Figuur 3.2: aanname dat het magnetisch moment van een tonerdeeltje geconcentreerd is in een bolletje magnetisch pigment in het massamiddelpunt van het
deeltje.
magnetisatie van het magnetisch pigmentmateriaal volgens (7]:

lmi=MV

(3.1)

met m het resulterend magnetisch moment in een tonerdeeltje, M de magnetisatie van het magnetisch pigmentmateriaal en V het volume van het resulterend
bolletje magnetisch pigment. De magnetisatie van een materiaal is afhankelijk
van de grootte van het uitwendige veld. Deze afhankelijkheid kan benaderd worden door een lineaire relatie in het geval dat het uitwendige veld kleiner is dan
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het verzadigingsveld (waarbij de magnetisatie een verzadigingswaarde bereikt).
De formule voor de magnetisatie is dan:
M =

M..=t.IËI
IBI :S Bsat
Bsat
{ Msat
IBI > Bsat

(3.2)

Als het uitwendige veld niet homogeen is dan ondervindt een tonerdeeltje een
kracht fm volgens [8]:
(3.3)
In deze formule is Ë het magneetveld ter plaatse van het tonerdeeltje. Als we nu
aannemen dat het magnetisch moment evenwijdig staat aan de richting van de
veldlijnen van de magneet en dat het veld rotatievrij is dan gaat vergelijking 3.3
over in:

(3.4)
De kracht die het tonerdeeltje ondervindt is evenwijdig aan de gradiënt van het
magnetisch veld. Omdat er wordt aangenomen dat het moment van het tonerdeeltje zich in het massamiddelpunt van het deeltje bevindt, wordt de magneetkracht
verondersteld aan te grijpen in het massamiddelpunt van het deeltje. Hierdoor
levert deze magneetkracht geen bijdrage aan het krachtmoment van het deeltje.
Een andere belangrijke aanname die gedaan wordt is dat het veld van de magneet
in de dipwals niet verandert door de aanwezigheid van de tonerdeeltjes.
Een typische waarde voor de grootte van de gradiënt van het magneetveld nabij de
huls, vooraan in het rolletje, is 5000 T jm. Het magnetisch moment kan berekend
worden met behulp van vergelijking 3.1 en de magnetische tonereigenschappen
uit tabel 3.1; lml = 3.09 · w-n Am 2 . Een afschatting van de magneetkracht
wordt dan: pm = 1.5 · w- 7 N. Nabij de drum, vooraan in het rolletje, is de
gradiënt van het magneetveld afgenomen tot circa 2000 T jm. Een schatting voor
de grootte van de magneetkracht daar is: pm = 6.2 · w- 8 N.

3.2.2

Dipool-dipool wisselwerking

De magnetische momentjes van de tonerdeeltjes induceren een magnetisch veld.
Een magnetisch dipoolmoment mj ter plekke fj veroorzaakt ter plaatse Ti een
magnetisch veld Bji gelijk aan [9]:

B··( ··) _ JJ.o {
Jt rJt

-

4

~

3(mj ·3 ër,ji) er,p
_ .. _ mj}
3
rji

(3.5)

rji

Hierin is rji = Ir}- Til en ë'r,ji de eenheidsvector wijzend van deeltje j naar deeltje
i. Als er zich in het punt Ti een ander magnetisch dipoolmoment (mi) bevindt
ondervindt deze een wisselwerking met het dipoolmoment mj (zie figuur 3.3). De
wisselwerkingsenergie wordt gegeven door [7]:
(3.6)
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··i···~······.· I·' . . . ..

rj_...·...

::·~:~--.:-···=".:. _____________·:-:~'

.... i····/

Tji

'

j
'

Figuur 3.3: oriëntatie van twee magnetische dipolen

mi

en

mj.

In deze formule is er vanuit gegaan dat Bji klein is ten opzichte van het uitwendige
veld afkomstig van de magneet in de dipwals, zodat de dipoolmomenten mj en mi
niet beïnvloed worden door het geïnduceerde veld en dus constant verondersteld
mogen worden. Ten gevolge van de wisselwerking met dipoolmoment 1 onstaat
er een radiale kracht F1~ op het magnetisch moment mi [7]:

m

F1~(rji)

__

_ 8Uji

=

3 0
1-l {(mi· m1 )- 3(mi · ër)(m1 · ër)}
47rr 3

är

(3.7)

Hierbij geldt dat Fji(rji) = -Fij(rij)· Omdat het magnetisch moment in het massamiddelpunt van het tonerdeeltje wordt geprojecteerd, wordt de dipool-dipool
wisselwerkingskracht ook verondersteld aan te grijpen in het massamiddelpunt.
Daardoor veroorzaakt ook deze magnetische kracht geen krachtmoment op de
deeltjes.
Uitgaande van de situatie dat de magnetische momenten van twee tonerdeeltjes
zich parallel ten opzichte van elkaar bevinden wordt, met behulp van vergelijking
3.1 en de gegevens uit tabel 3.1, een afschatting van de dipool-dipoolkracht gevonden van: pd = 5. 7 · w- 9 N. Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde afstand
van 15 ~-tm tussen de middelpunten van de deeltjes (gemiddelde tonerdiameter).

3.3

Wrijvingskracht

Tussen tonerdeeltjes en de huls, tussen tonerdeeltjes en de drum, en tussen tonerdeeltjes onderling kan wrijving optreden. Om dit te modelleren wordt een
Coulombse wrijving gehanteerd [10]:

(3.8)
Hierin is 1-l de wrijvingscoëfficiënt en Fn de normaalkracht van het deeltje op het
andere oppervlak (ander tonerdeeltje, de huls of de drum). De maximale wrijvingskracht die op kan treden is dus gelijk aan de wrijvingscoëfficiënt maal de
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normaalkracht.
De wrijvingscoëfficiënten die gehanteerd worden in het simulatieprogramma staan
vermeld in tabel3.2. Voor de huls en voor tonerdeeltjes worden wrijvingscoëfficiënten
Wrijvingscoëfficiënt met de huls
Wrijvingscoëfficiënt met de drum
Wrijvingscoëfficiënt met een ander tonerdeeltje

fl.huls =

1.5

= 0.5
fl.toner = 1. 5
fl.drum

Tabel 3.2: wrijvingscoëfficiënten
groter dan één gehanteerd {in het algemeen is JJ. :::; 1). Deze representeren het
ruwe oppervlak van beide objecten; tonerdeeltjes zijn in werkelijkheid niet rond
{zoals in het simulatieprogramma) maar hoekig en in de huls zijn putjes aangebracht om het afvoergedrag te verbeteren.
De gemiddelde normaalkracht die optreedt in het rolletje is van de orde 10- 7 N
en wordt veroorzaakt door de optelsom van alle krachten die in normale richting
op een deeltje werken. Deze waarde is, met behulp van simulatieresultaten, empirisch vastgesteld. De wrijvingskracht is daardoor pw :::; 1.5 · 10- 7 N voor een
tonerdeeltje met de huls of voor tonerdeeltjes onderling, en pw :::; 0.5 · 10- 7 N
voor een tonerdeeltje met de drum.

3.4

Adhesieve kracht

Naar modelvorming voor de adhesiekracht {of cohesiekracht in het geval van twee
tonerdeeltjes) is nog geen gefundeerd onderzoek gedaan. Daarom is er een eenvoudige, lineaire relatie verondersteld tussen de adhesiekracht pa en de gereduceerde
straal r. Voor de gereduceerde straal geldt:

{3.9)
Hierin zijn R1 en R2 de stralen van respectievelijk het tonerdeeltje en de drum of
de huls {of van een ander tonerdeeltje in het geval van cohesie). In het algemeen
geldt dat Rtoner < < RdrumenRhuls· Voor de gereduceerde straal heeft dit de
volgende consequenties:
Rtoner
~
2

adhesie tussen tonerdeeltje en drum of huls
adhesie tussen tonerdeeltjes onderling (cohesie)

{3.10)

Er wordt onderscheid gemaakt tussen dynamische en statische adhesie. In deze
twee gevallen hebben de contactoppervlakken respectievelijk wel en geen snelheidsverschil:

{3.11)
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In de formule is ka een constante en is Pa de verhouding tussen dynamische en
statische adhesie. Omdat in het algemeen de dynamische adhesie kleiner is dan
de statische is Pa < 1. In het model wordt de adhesiekracht tussen de deeltjes en
de drum of de huls verondersteld aan te grijpen op het contactpunt, loodrecht op
het contactoppervlak Voor de cohesiekracht tussen de deeltjes onderling geldt
hetzelfde.
De waarden voor de parameters uit dit model staan vermeld in tabel 3.3. Een
Constante uit het adhesie model
Adhesiever houding

ka= 0.01 N/m
Pa= 0.1

Tabel 3.3: parameters uit het adhesieve model
afschatting van de adhesieve kracht tussen een tonerdeeltje en de drum wordt dan
pa = 7.5 · w- 8 N voor statische adhesie en pa = 7.5 · w- 9 N voor dynamische
adhesie. De cohesiekracht bedraagt pc = 3.8 · w- 8 N voor het statische geval en
pc = 3.8 · w- 9 N voor het dynamische.

3.5
3.5.1

Botsingskracht
Inleiding

De botsingen tussen de deeltjes onderling of tussen de deeltjes en de drum of de
huls worden gemodelleerd met behulp van invering van de deeltjes (en eventueel
van de drum of de huls) tijdens de botsing. De tonerdeeltjes worden opgevat als
zachte bollen. De invering wordt beschreven door middel van een zekere mate
van overlap van de deeltjes. Een voorstelling hiervan is te vinden in figuur 3.4.
De botsingskracht die de overlap veroorzaakt wordt gemodelleerd met behulp

CD

())
I

I

- ->L -~<-X

I

I

Figuur 3.4: benadering van de invering van twee botsende deeltjes door een
overlap van de deeltjes.
van een gedempt lineair massa-veer systeem [11], zoals schematisch weergegeven
in figuur 3.5. Voorwaarde om de relatie tussen kracht en invering lineair te
mogen veronderstellen is dat de overlap klein is ten opzichte van de straal van
de deeltjes. De formule voor de botsingskracht volgens het lineaire gedempte
massa-veer systeem ziet er als volgt uit:
pb

=

-kx- di:

(3.12)

Hierin is k de veerconstante, x de overlap tussen de deeltjes, d de dempingsconstante, en i: het snelheidsverschil tussen de deeltjes. De overlap tussen de deeltjes
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d

1

Figuur 3.5: schematische voorstelling van het botsingsmodel in normale richting.
(indrukking) wordt gedefinieerd door het verschil tussen de som van de stralen
van de twee deeltjes, Ri en Rj, en de afstand rij tussen de middelpunten van de
deeltjes:
x= (Ri

+ Rj)- rij

(3.13)

Het snelheidsverschil (relatieve snelheid) wordt gegeven door:

.

1-

-1

X= V!- V2

(3.14)

waarbij ih en ih de snelheden zijn van deeltje 1, respectievelijk deeltje 2.
Wegens de dempingsterm wordt er in het model tijdens de botsing ook een kinetisch energieverlies van de deeltjes meegenomen. Deze warmtedissipatie wordt in
verdere berekeningen echter verwaarloosd.

botsingstijd
De een schatting voor de botsingstijd kan afgeleid worden met behulp van de
volgende tweede orde differentiaalvergelijking:

mx+dx+kx = 0

(3.15)

In de vergelijking is m de relatieve massa van de twee botsende deeltjes. Hiervoor
geldt:
mlm2
ml +m2

m=----

(3.16)

waarbij m1 en m2 de massa's van de twee botsende deeltjes zijn. Voor overlap
x als functie van de tijd volgt met behulp van vergelijking 3.15 en de randvoorwaarden x(t = 0) = 0 en x(t = 0) = ±{0):

x(t) = x(O) exp( -d t) sinwt
w
2m

(3.17)

In de vergelijking is:

w=

v'4mk- d2
2m
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(3.18)

Vergelijking 3.17 levert direct de botsingstijd op. Deze is gelijk aan:
tbots

7r

= -w

(3.19)

De botsingstijd geeft een schatting voor de tijdstappen die in de simulatie gebruikt moeten worden. Het verloop van de halve trilling moet met de tijdstappen,
die volgens het rekenschema van vergelijking 2.1 gebruikt worden in de simulaties,
nauwkeurig genoeg beschreven kunnen worden. Anders worden de simulaties numeriek instabiel. Typische tijdstappen in de simulaties zijn van de orde 1·10- 7 s.
De botsingstijd ligt in de orde van tbats = 1 · 10- 6 s. Het aantal stappen waarmee
een botsing minimaal beschreven moet worden is dus van de orde 1 · 10 1 .

dempingscanstante
Uit vergelijking 3.17 kan de formule voor de dempingscanstante d worden afgeleid. Daartoe wordt eerst de restitutiecoëfficiënt Crest ingevoerd. Deze geeft de
verhouding weer tussen de relatieve snelheid voor en na de botsing en is daarmee een maat voor de elasticiteit van de botsing (volkomen elastisch: Crest = 1,
volkomen inelastisch: Crest = 0):
Crest

Xna
= -.--

(3.20)

Xvoor

Uit vergelijkingen 3.17 en 3.19 volgt dan:
Crest

= exp( -d1r /2mw)

(3.21)

Substitutie van formule 3.18 en enig rekenwerk levert tenslotte op voor dempingscanstante d:
d

=_

2ln(Crest)rmk"
2

Jln (crest)

+ 1r

(3.22)

2

In de simulaties kan de waarde voor de restitutiecoëfficiënt opgegeven worden.
Daarmee ligt volgens formule 3.22 de dempingscanstante vast. Een volledig elastische botsing met d = 0 kan bijvoorbeeld worden opgegeven door Crest = 1 te
kiezen.

lineaire veerconstante
De grootte van de lineaire veerconstante moet afgeschat worden omdat hiervoor
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geen experimentele waarden bekend zijn. Voor de afschatting wordt de botsingstheorie van Hertz gebruikt [12]. Deze gaat uit van elastische botsingen tussen de
deeltjes die voorgesteld worden door bollen met straal R. Onder voorwaarde dat
de oppervlakte van het raakvlak klein is ten opzichte van het oppervlak van de
bollen, volgt er een niet-lineaire relatie tussen de botsingskracht en de invering:
b
2
FHertz = kHX 2

(3.23)

Voor twee identieke bollen leidt Hertz de volgende formule voor de veerconstante
af:

E

kH

= 31-a
(
2 ) vf2ii

(3.24)

met E de elasticiteitsmodulus van de deeltjes en a het Poisson-getal.
Bij maximale indrukking Xmax geldt x = 0 (omkering van de snelheid). Door
de botsingskracht volgens het lineaire model (formule 3.12) in Xmax gelijk te stellen aan de botsingskracht volgens Hertz (formule 3.23) wordt een benadering voor
de veerconstante k uit het lineaire model gevonden:

(3.25)
Een aanname van DEM is dat de indrukkingen klein zijn. Er kan dan alleen
naaste buren interactie aangenomen worden bij botsingen tussen deeltjes. Voor
de grootte van de maximale indrukking wordt daarom een waarde van 0.01R aangenomen (maximale indrukking bedraagt 1% van de straal van een tonerdeeltje).
Als afschatting voor de lineaire veerconstante k wordt dan gevonden:
k = v'OJITE J2R
3(1 - a 2 )

(3.26)

Als hierin de materiaalconstanten uit tabel 3.1 worden ingevuld volgt k = 754
N jm. Deze waarde voor de veerconstante levert echter een veel te grote rekentijd
op (15 ms simulatie van een rolletje met circa 2000 deeltjes heeft een rekentijd in
de orde van 1 · 102 uur). Een lagere veerconstante (zachtere deeltjes) is gewenst
omdat daarmee de rekentijd verkleind kan worden; zoals al eerder vermeld is de
botsingstijd een maat voor de rekentijd en deze is omgekeerd evenredig met .Jk.
Met behulp van simulaties is nagegaan dat de veerconstante verkleind kan worden tot een waarde van k = 5 N/m zonder dat het systeem numeriek instabiel
wordt. Om zo snel mogelijk te kunnen rekenen is daarom voor deze waarde voor
de veerconstante gekozen.
Een overzicht van de parameters die in het simulatieprogramma gebruikt worden, en enkele afgeleide grootheden, staan vermeld in tabel 3.4. Hiermee kan een
schatting voor de botsingskracht berekend worden. De gemiddelde indrukking
van de deeltjes in de simulaties bedraagt x= 1·10- 7 m. De gemiddelde relatieve
snelheid is x= 0.01 m/s. De botsingskracht wordt dan pb = 5 · 10- 7 N.
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Veerconstante in normale richting
Veerconstante in tangentiële richting
Restitutiecoëfficiënt in normale richting
Restitutiecoëfficiënt in tangentiële richting

kn = 5 N/m
kt= 5 N/m
Crest,n = 0.3
Crest,t = 1

Dempingscanstante in normale richting
Dempingscanstante in tangentiële richting
Botsingstijd

dn = 2.3 · 10- 6 Ns/m
dt = 0 Ns/m
6
tbots = 2.2 · 10- S

Tabel 3.4: parameters uit het botsingsmodel

3.5.2

Botsingsverloop in normale richting

In het algemeen liggen op het moment van het begin van de botsing de snelheden
van de deeltjes niet in de richting van de normaal van het botsingsoppervlak (zie
hiervoor figuur 3.6). De botsingsinteractie kan daarom gesplitst worden in een

nonnale richting

tangentiële richting

Figuur 3.6: voorbeeld van de richting van de snelheden van twee botsende deeltjes
bij het begin van de botsing.
normale component en een tangentiële component.
Voor de component in de normaalrichting wordt het krachtmodel gebruikt dat
besproken is in paragraaf 3.5.1 (zie ook figuur 3.5):
(3.27)
Hierin is Xn de overlap in normale richting, Xn het snelheidsverschil tussen de
deeltjes, kn de veerconstante en dn de dempingscanstante in normale richting.
De overlap in normale richting wordt berekend met vergelijking 3.13 en het snelheidsverschil met:

-

. = (-) · n
V I - V2

Xn

(3.28)

Karakteristieke indrukkingen in de simulaties zijn van de orde 1·10- 7 m. Gemiddelde relatieve snelheden zijn van de orde x = 0.01 mjs. Zie hiervoor appendix
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A. Hierin staan statistische verdelingen weergegeven, gebaseerd op simulatieresultaten, voor de botsingskracht in normale richting, voor de indrukking en voor
de relatieve snelheid in normale richting, voor zowel Crest=0.8 als Crest = 0.9.

3.5.3

Botsingsverloop in tangentiële richting

De kracht in tangentiële richting wordt verondersteld aan te grijpen op het contactoppervlak tussen de twee deeltjes. Hiermee kan deze kracht tezamen met de
andere krachten een koppel vormen. Dit koppel veroorzaakt een rotatie van de
deeltjes. Naast deze rotatie kan ook slip optreden. Bij toenemende tangentiële
botsingskracht zullen de deeltjes eerst vervormen en daarna zullen ze gaan slippen. Schematisch is dit weergegeven in figuur 3.7 [13]. Voor het modelleren van

j
(a) onbelaste toestand

(b) belasting-nog geen slip

j

1
(c) slip

Figuur 3.7: schematische weergave van twee tegen elkaar geperste oppervlakken.
In figuur (a) wordt nog geen tangentiële kracht uitgeoefend. In figuur (b) vervormt het oppervlak onder invloed van de uitgeoefende tangentiële kracht. In
figuur (c) is de tangentiële kracht zo groot dat er slip optreedt.
de slip wordt een frictie-element gebruikt. Dit element, getekend in figuur 3.8,
heeft een constante lengte als er een kracht kleiner dan Fslip wordt uitgeoefend.
Als de uitgeoefende kracht gelijk is aan Fslip kunnen de uiteinden ten opzichte
van elkaar bewegen. Hierbij kan de uitgeoefende kracht nooit groter worden dan
Fslip· De waarde van de tangentiaalkracht waarbij slip gaat optreden is gelijk
aan de maximale wrijvingskracht tussen die deeltjes. Voor deze wrijvingskracht
wordt het Coulombse wrijvingsmodel van paragraaf 3.3 gehanteerd.

Fslip

Figuur 3.8: slipelement.

Het vervormen van het oppervlak kan met het krachtmodel van vergelijking 3.12
beschreven worden. Omdat er echter slip op kan treden is de absolute grootte
van de overlap in tangentiaalrichting niet bekend. Daarom wordt er, per tijdstap,
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gerekend met een toe- of afname van de overlap en daarmee van de tangentiaalkracht. Het model voor de tangentiële botsingskracht ziet er als volgt uit:
Ft = { -ktXt- dt±t Fb,t ~ J.LFb,n
Fstip
Fb,t > J.LFb,n

(3.29)

waarbij:
(3.30)
en:

In deze vergelijkingen is Xt de overlap in tangentiële richting, Xt het snelheidsverschil tussen de deeltjes, kt de veerconstante en dt de dempingscanstante in
tangentiële richting.
Voor component van de relatieve snelheid in tangentiële richting wordt de volgende vergelijking gebruikt:
(3.32)
Hierin is ook de rotatiesnelheid Wi van de deeltjes meegenomen. De tangentiële
indrukking wordt (in het geval van contact) dan:
Xt = Xt. l.lt

(3.33)

met l.lt de tijdstap van de simulatie (zie ook vergelijking 2.1).
Schematisch kan het model worden weergegeven als in figuur 3.9.

Figuur 3.9: schematische voorstelling van het botsingsmodel in tangentiële richting.

3.6

Printkracht

De elektrische kracht die het printen van de tonerdeeltjes tot gevolg heeft wordt
de printkracht genoemd. Als er een spanning wordt aangelegd tussen de drum
en de huls kunnen de tonerdeeltjes die zich tegen de drum aan bevinden geprint
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worden. Voorwaarde is wel dat deze deeltjes, door middel van geleidende paden
gevormd door tonerdeeltjes in het rolletje, met de huls contact maken. Voor de
printkracht wordt een empirische relatie gebruikt:

pe

= Ke V 2 R

(3.34)

Hierin is Ke een constante, V de spanning over het contactvlak tussen tonerdeeltje en drum, en R de straal van een tonerdeeltje. De formule is gebaseerd op
experimentele resultaten [5] die een lineair verband tussen printkracht en straal
van de tonerdeeltjes aantonen, en een kwadratisch verband tussen printkracht
en spanning V. Er wordt aangenomen dat er geen spanningsverlies optreedt
over zowel het geleidend tonerdeeltjespad (weerstand wordt verwaarloosd) als de
diëlektrische toplaag van de drum. De spanning V over het contactvlak is dan
gelijk aan de spanning die wordt aangelegd tussen drum en huls. In het model
wordt aangenomen dat de kracht aangrijpt in het massamiddelpunt van het te
printen tonerdeeltje en loodrecht op het drumoppervlak staat.
Door voor de elektrische constante een waarde van Ke = 1 · 10- 5 N/V 2 m te
kiezen wordt, voor een printspanning van 80V (waarbij een volledige bedekking
van de drum bereikt wordt), een schattingswaarde van pe = 5 · 10- 7 N voor de
printkracht gevonden.

3. 7

Krachtenbalans

Een overzicht van de groottes van de verschillende krachten is weergegeven m
tabel 3.5. Om deeltjes te kunnen printen moet op de drum gelden dat de printmagnetische veldkracht
dipool-dipoolkracht
maximale wrijvingskracht

adhesieve kracht
cohesieve kracht
botsingskracht
elektrische printkracht

nabij drum
nabij huls
met drum
met huls
onderling
statisch
dynamisch
statisch
dynamisch
40 V
60 V
80 V
100 V

pm = 6.2 · 10 ·I:S N
pm = 1.5 · 10- 7 N
pd = 5. 7 · 10- 9 N
pw ~ 0.5 · 10- 7 N
pw ~ 1.5 · 10- 7 N
pw ~ 1.5 · 10- 7 N
pa = 7.5 · 10- 8 N
pa = 7.5 · 10- 9 N
pc = 3.8 · 10- 8 N
pc = 3.8 · 10- 9 N
pb = 5.2 · 10- 7 N
pe = 1.2 · 10 7 N
pe = 2.7 · 10- 7 N
pe = 4.8 · 10- 7 N
pe = 7.5 · 10- 7 N

Tabel 3.5: schattingen voor de krachten uit het model
kracht pe ~ p~ot. De normaalkracht wordt hierbij in hoofdzaak gevormd door
de botsingskracht. Aan de hand van de gegevens uit de tabellijkt het er in eerste
instantie op dat de botsingskracht groter is dan de printkracht (volledige bedekking bij 80 V). De botsingskracht zou daarmee het printen van de deeltjes kunnen
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verhinderen. In het algemeen staat echter de botsingskracht niet loodrecht op de
drum en is de normaalcomponent kleiner dan de elektrische kracht.
Nabij de huls is vooral de kracht ten gevolge van de magneet in de dipwals de
bepalende factor; deze trekt de deeltjes naar de huls toe. De wrijvingskracht en
adhesieve kracht verzorgen de afvoer van de deeltjes. De waarde van de wrijvingskracht is relatief hoog. Dit houdt in dat de kans dat deeltjes in een slip
geraken relatief klein is (hiervoor moet de tangentiële kracht de maximale wrijving overschrijden).
De cohesiekracht en de dipool-dipoolkracht wekken de indruk niet van beduidend belang te zijn. Ze liggen ordes lager dan de overige krachten. Dit is echter
misleidend. Ze zijn wel degelijk van invloed op het stromingsgedrag van het rolletje. In het rolletje is een duidelijke haarvorming waar te nemen ten gevolge van
de dipool-dipool wisselwerking en de cohesiekracht veroorzaakt in enige mate een
klontering van de deeltjes.
Een overzicht van de richtingen en de groottes van de krachten is schematisch
weergegeven in figuur 3.10.

F

e
Fb

Fb

a

b

eB
Fm()
c

Figuur 3.10: krachten die op de tonerdeeltjes in het rolletje werken a: ten gevolge van interactie met de huls, b: ten gevolge van interactie met de drum,
c: ten gevolge van onderlinge interactie, met pb de magnetische kracht, pd de
dipool-dipool kracht, pa de adhesieve kracht, pc de cohesieve kracht, pw de
wrijvingskracht , pb de botsingskracht, en pe de printkracht.
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Hoofdstuk 4

Botsingsmodel en
printkwaliteit
4.1

Inleiding

De verschillende krachtmodellen, beschreven in hoofdstuk 3, bevatten uiteenlopende parameters, die bepaalde grootheden, zoals bijvoorbeeld materiaaleigenschappen, verdisconteren. Voor een deel van deze parameters is een realistische
waarde nog onbekend. Daarom zijn er arbitraire waardes gekozen of afschattingen
uit andere toepassingsgebieden gebruikt. Het is tot op heden niet helemaal duidelijk wat de invloed is van dergelijke parameters op macroscopische grootheden
zoals printkwaliteit. Om inzicht te krijgen in het effect van deze microscopische
variabelen is daarom een uitgebreid parameteronderzoek noodzakelijk.
In dit hoofdstuk wordt dit concreet bekeken voor het botsingsmodel. Parameters
die het botsingsmodel beïnvloeden zijn onder meer de veerconstante en dempingscanstante (en de daaraan gerelateerde restitutiecoëfficiënt) in normale en
tangentiële richting.

4.1.1

Invloed veerconstante op stabiliteit tonerrolletje

In het verleden is reeds onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de veerconstanten kn en kt op de stabiliteit van het stromingsgedrag van het tonerrolletje
[5). Met behulp van het botsingsmodel van Hertz is een schattingswaarde voor
de veerconstante gevonden: k = 754 N/m (zie vergelijking 3.26). Deze waarde
is echter zodanig groot dat de rekentijd, die een gevolg is van deze parameterinstelling, als te groot wordt ervaren (simulatie van 15 ms van een rolletje met
circa 2000 deeltjes heeft in dit geval een rekentijd in de orde van 100 uur). De
rekentijd van een simulatie is afhankelijk van de botsingstijd tussen de deeltjes;
bij een grotere botsingstijd kunnen de tijdstappen in de simulatie groter gekozen
worden zonder dat de simulaties numeriek instabiel worden (numerieke instabiliteit uit zich in het uit elkaar spatten van het rolletje). Volgens formule 3.19 is
de botsingtijd omgekeerd evenredig met ..;k. Een zo laag mogelijke waarde van
de veerconstante is daarom gewenst.
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Uit onderzoek naar de invloed van kn is gebleken dat deze verlaagd kan worden
tot een minimale waarde van 5 Njm zonder dat de simulaties numeriek instabiel
worden. In het gebied van kn = 5 tot kn = 50 N/m is wel een verschuiving van
het tonerrolletje geconstateerd (circa 20 p,m). Bij variatie in kt is geen enkel effect
waargenomen. Om zo snel mogelijk te kunnen simuleren is daarom gekozen voor
kn =kt= 5 Njm.
In bovengenoemd onderzoek is niet gekeken naar de invloed van variatie in kn en
kt op het printgedrag van het tonerrolletje. Dit is echter uitermate belangrijk;
het hoofddoel van de simulaties is het karakteriseren van het printgedrag van een
rolletje voor verschillende parameterinstellingen en randcondities van kopieerapparaat en toner. Numerieke stabiliteit en stabiliteit van het stromingsgedrag zijn
geen doel op zich.

4.1.2

Invloed dempingsconstante op stabiliteit tonerrolletje

In de simulaties wordt de dempingscanstante zowel in normale als in tangentiële
richting ingesteld door middel van de restitutiecoëfficiënt. Het verband tussen
deze twee grootheden is gegeven in formule 3.22. De invloed van de restitutiecoëfficiënt Crest is in het verleden gedeeltelijk onderzocht [5]. Er is gekeken
naar de invloed van variatie van de restitutiecoëfficiënt in normale richting op
de totale energieinhoud van het systeem (alle tonerdeeltjes tezamen) en naar de
invloed op de grootte van en spreiding in de kinetische energie, rotatie energie
en veerenergie. Dit levert informatie op over de numerieke stabiliteit van het
systeem; het optreden hiervan uit zich in een sterke toename in en het ontstaan
van een grote spreiding op de diverse energiesoorten.
In het bereik Crest,n = 0.1 tot 0.8 is geen verandering waargenomen in de totale energieinhoud en in de grootte van en spreiding in de kinetische, rotatie- en
veerenergie. Hieruit blijkt dat het stromingsgedrag van het tonerrolletje numeriek stabiel blijft. Uit dit bereik is gekozen voor een waarde van Crest,n = 0.3. Uit
valproeven met balletjes samengeperste tonerdeeltjes is deze waarde naar voren
gekomen. Of een tonerballetje behandeld kan worden als een opschaling van een
tonerdeeltje, met andere woorden, of beider gedrag hetzelfde is, is nog niet onderzocht.
De restitutiecoëfficiënt in tangentiële richting hangt samen met de dempingscanstante in tangentiële richting. Deze wordt in de literatuur vaak als stuurparameter gebruikt om (semi-) statische systemen in de tijd stabiel te krijgen
(uitdempen van trillingen). Er zijn geen aanwijzingen dat dit van toepassing is
op het tonerrolletje en daarom is gekozen voor een waarde van dt = 0, dus Crest,t
=1.
In het onderzoek is, evenals voor de veerconstanten, alleen de invloed van variatie van de restitutiecoëfficiënt op de stabiliteit van het systeem geëvalueerd.
Onderzoek naar invloed op het printgedrag ontbreekt tot op heden ook hier.
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4.1.3

Restitutiecoëfficiënt en printkwaliteit

Uit bovenstaande paragrafen blijkt dat tot op heden het beeld van de invloed van
de parameters uit het botsingsmodel op printkwaliteit niet volledig is. Er is alleen
gekeken naar de stabiliteit van het systeem (stabiliteit van het stromingsgedrag
van het tonerrolletje en numerieke stabiliteit van de simulaties). Printkwaliteit
wordt echter ook bepaald door onder meer randscherpte van het geprinte beeld,
en door bedekkingsgraad van de drum met toner als functie van de aangelegde
printspanning. Dit zijn twee grootheden die ook in de praktijk als experimentele
maatstaf gebruikt worden om het DI ontwikkelsysteem te testen.
De bedekkingsgraad van de drum als functie van de printspanning kan binnen
het simulatieprogramma eenvoudig bepaald worden. Met de bedekkingsgraad
kan het printgedrag van het rolletje gekarakteriseerd worden. Het geeft informatie over het al dan niet printen van tonerdeeltjes als functie van de verschillende
parameterinstellingen.
De randscherpte is moeilijker te bepalen. Een maat hiervoor is (de fluctuatie
in) de positie van de voorflank van het tonerrolletje op de drum en de huls.
Deze posities bepalen de breedte van de voorflank. Hoe breder deze voorflank
hoe slechter de randscherpte. De hypothese is dat bij een bredere voorflank, en
daarom een minder steile voorflank, er geprinte deeltjes van de drum afgetrokken
kunnen worden doordat ze gemakkelijker contact kunnen maken met deeltjes uit
de voorflank van het rolletje. Door dit contact wordt, op het moment dat de
spanning tussen de huls en de drum uit staat, door middel van geleiding tussen
de tonerdeeltjes het toner-toplaag contactoppervlak ontladen. Daardoor wordt
de elektrische printkracht uitgeschakeld. De magneetkracht trekt deze geprinte
deeltjes weer het rolletje in, richting magneet in de dipwals.
De fluctuatie in de positie op de drum is ook een maat voor de randscherpte.
Als deze positie fluctueert, fluctueert de positie waar geprint wordt. Dit verstoort het geprinte beeld.
In het onderzoek is gekozen voor het vergroten van het inzicht in de invloed
van de restitutiecoëfficiënt op de printkwaliteit. Dit is met name gedaan omdat
uit experimenten volgt dat toner bij de heersende temperatuur in de DI ontwikkelunit (circa 40°C) nagenoeg volledig elastisch moet zijn; de temperatuur in
de DI ontwikkelunit is lager dan de glastemperatuur van toner en pas boven de
glastemperatuur zal toner visco-elastisch gedrag vertonen. De waarde van 0.3
voor de restitutiecoëfficiënt, die momenteel in het simulatieprogramma gebruikt
wordt, zou dus veel te laag zijn en het is daarom belangrijk om te weten wat de
invloed is van het gebruik van een restitutiecoëfficiënt nabij de waarde 1.
Er zijn simulaties gedaan bij restitutiecoëfficiënten van respectievelijk 0.3, 0.8,
0.9 en 0.95. De waarde 0.8 is ook meegenomen omdat, zoals beschreven in de
vorige paragraaf, gebleken is dat dit een grens is voor stabiliteit van het rolletje.
Het printgedrag van de simulaties zal gekarakteriseerd worden met behulp van
het verloop van de bedekkingsgraad als functie van de printspanning. Verder zal
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de positie van het rolletje op de drum en de huls, en de stabiliteit van het systeem
voor de verschillende restitutiecoëfficiënten onderzocht worden.

4.2

Printgedrag rolletje

In de simulaties is de printspanning gevarieerd van 30 V tot 100 V. Vervolgens
is voor al deze spanningen de bedekkingsgraad van de drum, ter plekke van de
geprinte deeltjes, als functie van de tijd bepaald. Deze in de tijd gemiddelde
bedekkingsgraad is in een grafiek uitgezet als functie van de printspanning. Het
resultaat hiervan is te vinden in figuur 4.1. Uit deze figuur kan een opmerkelijk
vergelijk crest-0.3 met 0.8, 0.9 en met 0.95
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Figuur 4.1: verloop van de bedekkingsgraad als functie van de printspanning voor
oplopende restitutiecoëfficiënt Crest (Ke = 1. w- 5 N/V 2 m).
verschil geconstateerd worden tussen het gedrag van de restitutiecoëfficiënten 0.3
en 0.8 enerzijds, en de restitutiecoëfficiënten 0.9 en 0.95 anderzijds. Het blijkt
dat deze laatste twee restitutiecoëfficiënten beduidend slechter printen. Hierbij
is het printgedrag van de restitutiecoëfficiënt 0.95 nog slechter dan dat van 0.9.
Het valt ook op dat er nauwelijks verschil is waar te nemen tussen het gedrag
van de restitutiecoëfficiënten 0.3 en 0.8 terwijl het toch een grote toename in
restitutiecoëfficiënt betreft.
Het lijkt er sterk op dat er sprake is van een zogenaamde kritische waarde in
de restitutiecoëfficiënt. Deze ligt tussen de waarden 0.8 en 0.9. Beneden de kritische waarde is de heersende printspanning, en daarmee de elektrische printkracht,
voldoende groot om de tegenwerkende krachten (met name de magneetkracht en
de botsingskracht) te overwinnen. De deeltjes blijven op de drum vastzitten en
worden geprint. Boven de kritische waarde is de printspanning onvoldoende.
Nagenoeg alle deeltjes worden van de drum af het rolletje in getrokken en er
worden nauwelijks deeltjes geprint. Dit is in figuur 4.1 duidelijk te herkennen bij
een printspanning van 70 V. Bij de restitutiecoëfficiënten 0.3 en 0.8 wordt een
bijna volledige bedekking van de drum bereikt (bedekkingsgraad van 0.9) terwijl
daarentegen bij de restitutiecoëfficiënten 0.9 en 0.95 er bijna niets geprint wordt
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(bedekkingsgraad van 0.025).
Om toch een hoge bedekking te krijgen op de drum moeten bij de restitutiecoëfficiënten 0.9 en 0.95 hogere spanningen gebruikt worden. Nu wil dit helemaal niet zeggen dat deze restitutiecoëfficiënten daarom ongeschikt zijn als numerieke parameterwaarde. Door de elektrische constante Ke te vergroten wordt
de printkracht vergroot (zie formule 3.34). De tegenwerkende krachten worden
daardoor gemakkelijker overwonnen en er worden meer tonerdeeltjes geprint; de
curven van figuur 4.1 verschuiven naar links. Een voorbeeld van de verschuiving
ten gevolge van het gebruik van een elektrische constante van Ke = 5 · 10- 5
N/V 2 m i.p.v. 1 · 10- 5 N/V 2 m is te vinden in figuur 4.2.
vergelijk kel-te-5 met kel-5e-5 bij crest-0.95
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Figuur 4.2: verschuiving van de bedekkingsgraadcurve naar links ten gevolge van
vergroting van de elektrische constante Ke van 1 · 10- 5 naar 5 · 10- 5 N jV 2 m bij
een restitutiecoëfficiënt Crest = 0.95.

Een verklaring voor het niet meer voldoende zijn van de printspanning (en daarmee van de elektrische printkracht) bij hogere waarden voor de restitutiecoëfficiënt
(0.9 en 0.95) kan onder andere gezocht worden in het feit dat de botsingskracht
bij hogere restitutiecoëfficiënt groter is. Dit blijkt uit figuur 4.3. Hierin is het
verloop van de maximale botsingskracht, berekend met de formules 3.12 en 3.17,
uitgezet als functie van de restitutiecoëfficiënt.
Na elk tijdstap worden alle krachten die op een deeltje werken gesommeerd.
Voor een deeltje dat tegen de drum aan zit zijn dit ondermeer de botsingskracht,
de magneetkracht en de elektrische printkracht (als de spanning aanstaat). De
botsingskracht die het deeltje ondervindt is hierbij altijd van de drum af gericht (maar hoeft niet persé loodrecht op de drum te staan). De loodrechte
component van deze botsingskracht levert tezamen met de magnetische kracht
een tegenwerkende kracht van de elektrische printkracht. In het geval van een
lagere restitutiecoëfficiënt (in ieder geval tot en met 0.8) wordt hierbij de printkracht niet gecompenseerd. Omdat de botsingskracht echter toeneemt met de
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Figuur 4.3: verloop van de maximale botsingskracht als functie van de restitutiecoëfficiënt bij relatieve beginsnelheden x= 0.01, 0.02 en 0.03 mjs.
restitutiecoëfficiënt treedt er een kritische waarde op in de restitutiecoëfficiënt.
Bij deze kritische waarde wordt de elektrische printkracht juist gecompenseerd
door de magnetische kracht ter plekke en de loodrechte component van de botsingskracht. Nog hogere waarden voor de restitutiecoëfficiënt zorgen ervoor dat
de printkracht overwonnen wordt en dat het deeltje losgetrokken wordt van de
drum. Dit deeltje wordt dus niet geprint en levert geen bijdrage meer aan de
bedekkingsgraad van de drum.
Een ander effect wat optreedt bij verhoging van de restitutiecoëfficiënt van 0.8
naar 0.9 is een verandering in het stromingskarakter van het tonerrolletje. Er
lijkt een overgang plaats te vinden van "laminaire" stroming naar min of meer
"turbulente" stroming. In de figuren 4.4 en 4.5 zijn de statistische verdelingen
weergegeven van de snelheid in de x-richting, respectievelijk van de snelheid in
de y-richting, voor tonerdeeltjes in het printgebied (voorin het rolletje nabij de
drum).
Uit de figuren blijkt dat voor Crest = 0.8 de y-component van de snelheid in
vergelijking met de x-component klein is; Vy = 0.003 mjs en Vx = -0.17 mjs.
In het geval dat Crest =0.9 is de y-component een factor 10 groter geworden;
Vy = -0.037 mjs. De x-component blijft nagenoeg hetzelfde; Vx = -0.14 mjs.
Voor Crest = 0.8 is de resulterende snelheid daarom evenwijdig gericht aan de bewegingsrichting van de drum terwijl voor Crest = 0.9 deze van de drum af gericht
is. Deze situatie is grafisch weergegeven in figuur 4.6.
In het geval dat

Crest

=

0.8 stroomt de toner met de bewegingsrichting van de
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restitutiecoefficient 0.8

------------------------------~ Vy

restitutiecoefficient 0.9

Figuur 4.6: vectordiagram van de resulterende snelheden behorend bij
en 0.9.
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Crest

= 0.8

drum mee, terwijl bij Crest = 0.9 de stroming van de toner duidelijk van de drum
af gericht is. In het geval van Crest = 0.8 zou men dus kunnen spreken van een
meer "laminaire" stroming in tegenstelling tot het geval Crest = 0.9 waarbij aan
een meer "turbulente" stroming gedacht kan worden. Deze verandering in stromingsgedrag is mogelijk een belangrijke oorzaak van het verslechteren van het
printgedrag bij hogere restitutiecoëfficiënt.
Het verschil in stromingssnelheden heeft ook invloed op de grootte van de botsingskracht. Omdat voor Crest = 0.8 de snelheid van de deeltjes in het printgebied
min of meer evenwijdig is aan de snelheid van de drum is de relatieve beginsnelheid bij een botsing van een deeltje met een deeltje dat tegen de drum aanzit
(en op het punt staat om geprint te worden) nagenoeg gelijk aan nul. Voor Crest
= 0.9 is de relatieve beginsnelheid aanmerkelijk groter omdat de snelheid van de
stromende deeltjes in dat geval van de drum af gericht is. Uit figuur 4.3 blijkt
dat deze stijging in relatieve beginsnelheid een extra verhoging van de maximale
botsingskracht tot gevolg heeft.
De toename in de botsingskracht met de restitutiecoëfficiënt blijkt ook uit simulatieresultaten. In appendix A is in de figuren A.1 tot en met A.3 achtereenvolgens
de verdelingsfunctie weergegeven van de indrukking van de deeltjes in normale
richting, van de relatieve snelheid en van de botsingskracht in normale richting.
Uit figuur A.3 blijkt dat de gemiddelde botsingskracht bij de waarde Crest = 0.8
gelijk is aan pb = 5.0 · 10- 7 N. Bij Crest = 0.9 is deze gelijk aan pb = 1.1 · 10- 6
N. Dit is een toename met een factor twee.
Met behulp van de gegevens van figuur 4.1 kan het verloop van de bedekkingsgraad op de drum als functie van de printkracht bepaald worden. Dit is weergegeven in figuur 4.7. Hierbij is uitgegaan van een elektrische constante Ke = 1-10- 5
N/V 2 m, en een gemiddelde straal van het tonerdeeltje R = 7.5p,m.
vergelijk crest-0.3 met 0.8, 0.9 en met 0.95
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Figuur 4. 7: verloop van de bedekking als functie van de printkracht voor verschillende restitutiecoëfficiënten (Ke = 1 . 10- 5 N/V 2 m).
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De figuur geeft een indicatie over de grootte van de tegenwerkende kracht. In principe zouden de curven stapvormig moeten zijn; als de printspanning een bepaalde
kritische waarde overschreidt wordt juist de tegenwerkende kracht overwonnen en
worden de deeltjes, in plaats van niet voor een printspanning kleiner dan deze
kritische waarde, wel geprint. Door de statistische verdeling in positie, snelheid
en kracht van de deeltjes wordt deze kritische waarde echter uitgesmeerd over
een traject ter breedte van circa 3 · 10- 7 N.
Uit figuur 4. 7 blijkt dat voor eenzelfde bedekkingsgraad de printspanning bij
restitutiecoëfficiënten van 0.9 en 0.95 een factor twee tot drie groter moet zijn.
De toegenomen botsingskracht kan hiervan inderdaad de oorzaak zijn omdat, zoals al eerder vermeld, met behulp van figuur A.3blijkt dat de botsingskracht met
een factor twee toeneemt bij een stijging in de restitutiecoëfficiënt van 0.8 naar
0.9.

4.3

Positie tonerrolletje

Bij een printspanning van 100 V is de positie van de voorflank van het rolletje
op de drum en op de huls bepaald en de positie van de achterflank op de drum.
Ook de voorflankbreedte en de breedte van het rolletje zijn bepaald. Schematisch
zijn de verschillende posities en breedtes weergegeven in figuur 4.8. Van de respositie op de drum

positie op de drum
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1

1

breedte van het rolletje
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Figuur 4.8: schematische weergave van de te meten posities van het rolletje op
de drum en de huls.
pectievelijke parameters is het gemiddelde en de variatie in de tijd bepaald. De
resultaten van de simulaties en de gevonden variaties zijn te vinden in de figuren
4.9 tot en met 4.13.
Uit figuur 4.9 blijkt dat bij een restitutiecoëfficiënt van 0.9 de plaats van de
voorflank van het rolletje op de huls iets naar links schuift (meer negatief in figuur 4.9 is meer naar links in figuur 4.8). De verschuiving bedraagt echter slechts
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Figuur 4.11: achterflankpositie van het rolletje op de drum met variatie (standaardafwijking) in de tijd.
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Figuur 4.12: breedte van het rolletje met variatie (standaardafwijking) in de tijd.
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één tonerdeeltje (gemiddelde diameter ca. 7.5 11-m) en valt binnen de variatie
in de tijd. De verschuiving van de voorflank op de drum is groter (ongeveer 5
tonerdeeltjes naar links). Hierdoor wordt de steilheid van de voorflank groter en
wordt de breedte van de voorflank kleiner. Dit laatste blijkt ook uit figuur 4.13
waarin de voorflankbreedte is uitgezet tegen de restitutiecoëfficiënt.
Figuur 4.11 laat zien dat de positie van de achterflank van het rolletje ongeveer
3 tonerdeeltjes naar links schuift. Tezamen met de verschuiving van de voorflank
levert dit een kleine toename van de breedte van het rolletje (ca. 2 tonerdeeltjes)
op. Dat de breedte van het rolletje toeneemt is eenvoudig te verklaren. Omdat
er slechter geprint wordt bij een restitutiecoëfficiënt van 0.9 blijven er namelijk
verhoudingsgewijs meer tonerdeeltjes in het rolletje achter en neemt het volume
(en breedte) van het rolletje toe.
Schematisch kan de verschuiving van het rolletje, ten gevolge van het gebruik
van een hogere restitutiecoëfficiënt in de simulaties, voorgesteld worden als in
figuur 4.14. De verschuivingen van de positie op de huls zijn naar verhouding
drum

0.9

dipwals

Figuur 4.14: verschuiving van het rolletje ten gevolge van vergroting van de
restitutiecoëfficiënt van 0.3 naar 0.9.
klein. Ook de toename in de rolletjesbreedte is ten opzichte van de grootte van
het rolletje verwaarloosbaar klein. De verschuiving van de rolletjespositie op de
drum ten gevolge van het gebruik van een hogere restitutiecoëfficiënt is echter
niet gering te noemen. De verschuiving heeft een aanzienlijke verandering in de
steilheid van de voorflank tot gevolg (de voorflank wordt circa 5 graden steiler
bij een initiële steilheid van 23 graden, dit is een toename van 22 %). Deze verandering in steilheid van de voorflank is, zoals al vermeld in paragraaf 4.1.3, van
directe invloed op de printkwaliteit. De steilheid van de voorflank bepaalt in
belangrijke mate de randscherpte van het geprinte beeld; hoe steiler de voorflank
hoe beter de randscherpte. Met behulp van figuur 4.14 kan dus geconcludeerd
worden dat Crest = 0.9 een betere randscherpte te zien zou moeten geven dan Crest
= 0.8.

4.4

Stabiliteit

De simulaties bij 100 V zijn gebruikt om de stabiliteit van het tonerrolletje na
te gaan. Voor drie restitutiecoëfficiënten, 0.3, 0.8 en 0.95, is het tijdgemiddelde
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en de bandbreedte van kinetische energie (Ukin), de gemiddelde rotatie energie
(Urot), en de gemiddelde veerenergie in normale (Uv,n) en tangentiële richting
(Uv,t) bepaald. Het betreft steeds de gesommeerde energie van alle deeltjes in
de simulatie (zowel in het rolletje als op de drum en huls). Er is gekeken naar
de verschillende soorten energieën van het systeem omdat dit informatie oplevert
over de numerieke stabiliteit (zie paragraaf 4.1.2). Tevens leveren de resultaten
van de energieberekeningen wellicht een verklaring voor het slechter printen bij
hogere restitutiecoëfficiënten.
Voor de energiëen worden in DEM de volgende formules gehanteerd.
netische energie:

De ki-

(4.1)
Hierin is N is het aantal deeltjes, mi de massa en Vi de snelheid van tonerdeeltje
i. De kinetische energie van het rolletje wordt op meerdere tijdstappen berekend
en vervolgens wordt het gemiddelde bepaald. Dit gebeurt ook voor de hierna
volgende energieën. De rotatie energie is:
(4.2)
met Ii het traagheidsmoment en
energie in normale richting:

Wi

de hoeksnelheid van tonerdeeltje i. De veer-

(4.3)
met C het aantal contacten tussen deeltjes onderling en tussen deeltjes en de
drum of de huls, kn de veerconstante in normale richting en Xn de overlap in
normale richting. De formule voor de veerenergie in tangentiële richting wijkt
hiervan af:
(4.4)

De resultaten van de berekeningen van de gemiddelde energiëen en bandbreedtes
zijn te vinden in figuren 4.15 tot en met 4.18. In de simulaties is alleen de restitutiecoëfficiënt in normale richting gevarieerd. De restitutiecoëfficiënt in tangentiële
richting is hierbij constant gehouden op een waarde van 1 (zie paragraaf 4.1.2)
om de resultaten goed met elkaar te kunnen vergelijken.
Het blijkt dat zowel de gemiddelde kinetische energie als de gemiddelde normale veerenergie toenemen wanneer de restitutiecoëfficiënt wordt vergroot van
0.8 naar 0.95 (beide vertonen een toename van 15 %). Hierbij blijft de bandbreedte voor de verschillende restitutiecoëfficiënten ongeveer gelijk. Op grond
hiervan kan geconcludeerd worden dat het systeem niet numeriek instabiel wordt
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Figuur 4.15: gemiddelde kinetische energie van het rolletje met bandbreedte als
functie van de restitutiecoëfficiënt bij een printspanning van 100 V.
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Figuur 4.16: gemiddelde rotatie energie van het rolletje met bandbreedte als
functie van de restitutiecoëfficiënt bij een printspanning van 100 V.
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bandbreedte als functie van de restitutiecoëfficiënt bij een printspanning van 100
V.
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Figuur 4.18: gemiddelde veerenergie in tangentiële richting van het rolletje met
bandbreedte als functie van de restitutiecoëfficiënt bij een printspanning van 100
V.
voor een restitutiecoëfficiënt van 0.95 (anders zouden de energie met ordes toenemen). Voor restitutiecoëfficiënten van 0.3 tot 0.8 was dit al eerder aangetoond [5].
Dat de kinetische energie toeneemt bij een stijging van de restitutiecoëfficiënt van
0.8 naar 0.95 is niet vreemd. Er gaat immers bij een hogere restitutiecoëfficiënt
minder energie verloren tijdens de botsing. Het is echter wel vreemd dat er niet
veel gebeurd tussen de restitutiecoëfficiënten 0.3 en 0.8. Omdat dit een relatief
grote toename is in de restitutiecoëfficiënt kan er verwacht worden dat er juist
hier iets met de kinetische energie moet gebeuren maar dat is niet zo. Er is pas
een toename waar te nemen tussen Crest = 0.8 en 0.95.
In paragraaf 4.2 is gebleken dat er beduidend minder deeltjes geprint worden
bij een restitutiecoëfficiënt van 0.95 in vergelijking met 0.3 en 0.8 (bij deze twee
restitutiecoëfficiënten is het aantal geprinte deeltjes nagenoeg hetzelfde). De niet
geprinte deeltjes, die bij de restitutiecoëfficiënten 0.3 en 0.8 wel geprint zouden
worden, blijven in het rolletje achter. In het rolletje is de snelheid van de deeltjes gemiddeld hoger dan de snelheid van de geprinte deeltjes tegen de drum (=
drumsnelheid). Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de snelheid van de huls
ongeveer drie keer zo hoog is als de snelheid van de drum. De deeltjes die niet
geprint worden trekken dus de totale kinetische energie van alle deeltjes tezamen
omhoog.
De toename in de veerenergie kan ook door het verschil in printgedrag verklaard
worden. In het rolletje is de overlap tussen de deeltjes in het algemeen groter dan
de overlap tussen de geprinte deeltjes en de drum. Dit wordt veroorzaakt door
de hoge dichtheid in het rolletje. De veerenergie is evenredig met de overlap in
het kwadraat. Daarom wordt bij een restitutiecoëfficiënt van 0.95 de veerenergie
groter.
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4.5

Conclusies

In dit hoofdstuk is één aspect van het parameteronderzoek bij het botsingsmodel
besproken, te weten de invloed van de restitutiecoëfficiënt op de printkwaliteit
van het tonerrolletje. Er zijn simulaties gedaan voor de restitutiecoëfficiënten
0.3, 0.8, 0.9 en 0.95. Hiermee is de invloed nagegaan op het printgedrag , op de
positie van het tonerrolletje op de drum en de huls, en op de stabiliteit.
Uit de simulaties die gedaan zijn voor de verschillende restitutiecoëfficiënten is
gebleken dat de simulaties niet numeriek instabiel worden bij het gebruik van
hogere restitutiecoëfficiënten (hoger dan 0.8). Stabiliteit is dus geen reden om
niet voor een hoge restitutiecoëfficiënt te kiezen.
Uit de resultaten van de posities van het rolletje op de drum en de huls is gebleken dat het vergroten van de restitutiecoëfficiënt nauwelijks van invloed is op
zowel de positie van de voorflank op de huls als op de breedte van het rolletje.
De verschuivingen in de positie van de voorflank op de drum zijn aanmerkelijk
groter. Bij een hogere restitutiecoëfficiënt verschuift het rolletje op de drum weg
ten opzichte van de magneet in de dipwals. Tezamen met het feit dat de positie
op de huls nagenoeg niet verandert heeft dit een aanzienlijke vergroting van de
steilheid van de voorflank tot gevolg.
Het gebruik van een hogere restitutiecoëfficiënt heeft tevens een opmerkelijke invloed op het printgedrag van het rolletje. Het blijkt dat de restitutiecoëfficiënten
0.9 en 0.95 bij gelijke printspanning een veel slechtere bedekking opleveren van
de drum dan de restitutiecoëfficiënten 0.3 en 0.8 die ongeveer dezelfde bedekkingsgraad te zien geven. Het lijkt het erop dat er een kritische waarde optreedt
in de restitutiecoëfficiënt tussen de waarden 0.8 en 0.9. Dit is echter geen reden
om in de simulaties geen gebruik te maken van de restitutiecoëfficiënten 0.9 en
0.95. Door namelijk de elektrische constante Ke te vergroten kan het printgedrag
drastisch verbeterd worden.
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Hoofdstuk 5

Elektrisch model en
printgedrag
5 .1

Inleiding

Eén van de modellen in het simulatieprogramma is het elektrische model waarmee
de elektrische kracht op een tonerdeeltje wordt beschreven. Het huidige model
(formule 3.34) is hoofdzakelijk gebaseerd op experimentele resultaten en is nog
niet theoretisch onderbouwd. Deze fundamentele onderbouwing wordt gegeven in
de volgende pargraaf Met behulp van de vergelijkingen uit die paragraaf kan een
numerieke berekening uitgevoerd worden voor de kracht. De resultaten hiervan
worden beproken in paragraaf 5.3. Daarna wordt een alternatief elektrisch model
kort besproken en in de laatste paragraaf wordt dit alternatieve model aan de
hand van simulaties vergeleken met het huidige model.

5.2

Theoretische onderbouwing van het huidige elektrische model

In het elektrische model van formule 3.34 worden de geprinte tonerdeeltjes voorgesteld als een monolaag van ronde geleidende deeltjes op een diëlektrische ondergrond (de toplaag). Deze diëlektrische laag bevindt zich op zijn beurt weer
op een geleidende drager (het spoor in de drum). Er wordt aangenomen dat de
interactie met de naburige deeltjes verwaarloosbaar is en de lading q van het tonerdeeltje wordt in het middelpunt verondersteld (feitelijk bevindt de lading zich
op het contactpunt toner-toplaag). Deze situatie is weergegeven in figuur 5.1. De
lading q induceert aan het oppervlak van de diëlektrische laag een tegengestelde
lading. Daardoor ontstaat er een aantrekkende kracht tussen de lading q van het
tonerdeeltje en de geïnduceerde lading. De aantrekkende elektrische kracht Fop
het deeltje kan berekend worden met behulp van [9]:

(5.1)
Hierin is Ë de elektrische veldsterkte ter plekke van de lading q die veroorzaakt
wordt door de geïnduceerde lading. Omdat \7 x Ë = 0 kan de elektrische veld-
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Figuur 5.1: model voor een geprint tonerdeeltje op de drum.
sterkte E geschreven worden als:
{5.2)
met <P de elektrische potentiaal. Om de kracht op het tonerdeeltje te bepalen
moet dus de potentiaal ter plekke van de lading q uitgerekend worden. Dit is,
door aanwezigheid van de diëlektrische laag en de geleidende drager, een randvoorwaarde probleem dat eenvoudig kan worden opgelost met behulp van de methode van spiegelbeeldladingen [9]. Hierbij wordt het oorspronkelijke probleem
vervangen door een equivalent probleem met spiegelbeeldladingen dat aan dezelfde randcondities voldoet.
In appendix B wordt afgeleid dat, in het geval dat zich een puntlading q boven de diëlektrische laag bevindt, de equivalente situatie gecreëerd wordt door
het plaatsen van spiegelbeeldladingen op posities en met absolute groottes zoals
weergegeven in figuur 5.2. Hierbij wordt de geleidende drager vervangen door
een medium met dezelfde diëlektrische constante als het medium waarin zich de
oorspronkelijke lading q bevindt (in dit geval Eo). De grootheden f3 en 1 worden
respectievelijk gegeven door:
E - EQ

/3=--,

{5.3)

+ /3)

{5.4)

E

+ EQ

en
I= {1

De lading q ondervindt ten gevolge van al de spiegelbeeldladingen afzonderlijk
een elektrostatische kracht. In appendix B wordt afgeleid dat de totale kracht op
de lading q gelijk is aan:
-

q2

F- 47rEo

(

-/3
(2R)2

-~

2

00
(-f3)k
)
{; (2R + (k + 1)2d)2
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(5.5)

•q

/

z--2d-R

Ii
I

+z=-4d-R

I
+z=-6d-R

I'

''
+z--Sd-R
'

I

!'

Figuur 5.2: spiegelbeeldladingen ten behoeve van potentiaalberekening voor het
gebied waarin zich de lading q bevindt.
Er bevindt zich echter geen puntlading boven het diëlectricum maar een geleidende bol (met in het middelpunt een lading q). In dat geval moeten er meer
spiegelingen uitgevoerd worden. Door de spiegelbeeldladingen ten gevolge van
de lading q verandert namelijk de potentiaal van de bol. Om deze constant te
houden moeten de gespiegelde ladingen teruggespiegeld worden in de bol.
Stel dat de potentiaal van de bol (straal R) de waarde V0 heeft. Dit komt overeen met het geval dat zich een lading q = 41l"EoRV0 in het middelpunt van de
bol bevindt. Als er een lading Q op een afstand a van het middelpunt van de
bol geplaatst wordt (bijvoorbeeld de eerste spiegelbeeldlading -12 q) moet deze
teruggespiegeld worden in de bol op een afstand R 2 ja van het middelpunt. De
waarde van de gespiegelde lading bedraagt hierbij -QRja. Deze situatie is weergegeven in figuur 5.3. Dat de potentiaal op de bol hierdoor constant blijft kan
worden aangetoond door de afzonderlijke potentialen van de puntladingen op de
bol uit te rekenen. De potentiaal op de bol ten gevolge van de puntlading Q
wordt:
V(a -R) =

Q

(5.6)

41l"Eo(a- R)

en die ten gevolge van de gespiegelde lading:

R2

V(R- - )
a

-QR

=

a
2

41l"Eo(R- ~ )

-Q
47rEo(a- R)

(5.7)

Deze twee potentialen heffen elkaar precies op en daardoor blijft de potentiaal van
de bol Vo. Op deze wijze moeten alle gespiegelde ladingen van figuur 5.2 terug49
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Figuur 5.3: terugspiegeling in de bol van een lading Q om de potentiaal van de
bol constant te houden.
gespiegeld worden in de bol. Er ontstaan hierdoor echter weer nieuwe ladingen
boven de diëlektrische laag en deze moeten, net zoals de oorspronkelijke lading
q, gespiegeld worden in de diëlektrische laag. Deze nieuwe spiegelbeeldladingen
moeten ook weer teruggespiegeld worden in de bol, enz., enz.
Al de spiegelbeeldladingen die op deze manier ontstaan leveren een bijdrage aan
de elektrische kracht. Als al deze bijdragen worden opgeteld kan de elektrische
kracht op een tonerdeeltje uitgerekend worden. Dit is een oneindige reeks van
wisselwerkingstermen en daardoor zal de kracht numeriek berekend moeten worden.

5.3

Numerieke berekening van de elektrische kracht

Als we aannemen dat de printspanning V, die wordt aangelegd tussen de drum
en de dipwals, geheel over het toner-toplaag contact staat bedraagt de potentiaal
van het tonerdeeltje V. Deze hangt, zoals besproken in de vorige paragraaf,
samen met een lading q volgens:
q=

41rE 0 RV

(5.8)

Als deze waarde van q wordt ingevuld in formule 5.5 en alle overige spiegelbeeldladingen worden meegenomen dan wordt de elektrische kracht op een tonerdeeltje
gelijk aan:
2

F' = R V

2

[ 4n<o

c~ 2

-

2

-y

~

(

2R

+((;~kk)2d)' + .........)

l

(5.9)

met d de dikte van de diëlektrische toplaag. In figuur 5.4 is Fe/47rEo uitgezet tegen
de verhouding Rjd bij een printspanning van lV en een relatieve diëlektrische
constante variërend tussen Er = 1 en 6. Voor een vaste waarde van de dikte van
de toplaag d wordt hiermee een lineair verband aangetoond tussen de elektrische
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Figuur 5.4: elektrische kracht Fe/47rEo als functie van de verhouding R/d bij een
printspanning V = 1V en een relatieve diëlektrische constante variërend tussen
Er = 1 en 6 [5].
printkracht en de straal R van een tonerdeeltje. Uit formule 5.9 zelf volgt een
kwadratisch verband tussen de printkracht en de printspanning. Als deze twee
resultaten gecombineerd worden levert dit de formule voor de kracht van het
elektrische model op; vergelijking 3.34.
Met de resultaten van de numerieke berekeningen kan tevens een waarde gevonden worden voor de elektrische constante Ke. Voorheen werd deze arbitrair
gekozen. Typische waarden voor de dikte van de diëlektrische toplaag en voor
de relatieve diëlektrische constante zijn d = 800 nm, respectievelijk Er = 3. Dit
leidt tot een elektrische constante van Ke = 5 · 10- 5 N /V 2 m. Deze is een factor 5
groter dan de waarde die momenteel in de simulaties gebruikt wordt. De keuze
voor de elektrische constante is dus zo slecht nog niet geweest.
In bovenstaande afleiding wordt uitgegaan van één enkel tonerdeeltje op de
diëlektrische laag. Hierdoor is het mogelijk dat het huidige elektrische model
de werkelijke situatie niet goed beschrijft. In werkelijkheid wordt dit tonerdeeltje omgeven door andere tonerdeeltjes. Deze situatie zou ook met behulp van
de spiegelbeeldmethode opgelost kunnen worden maar dat is tot op heden nog
niet gebeurt. Het verschil met de hiervoor beschreven situatie is dat er nu ook
zijdelingse interacties optreden; ook de ladingen en de spiegelbeeldladingen van
de buurdeeltjes veroorzaken spiegelbeeldladingen bij het centrale tonerdeeltje.
De methode is hierdoor rekenintensiever maar zal de werkelijkheid van volledige
bedekking van de drum beter benaderen.
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5.4

Alternatief elektrisch model: het plaatmodel

Binnen Océ is er een alternatief model ontwikkeld voor de elektrische kracht op
een tonerdeeltje waarbij de volledige bedekking van de drum wel wordt meegenomen, het zogenaamde plaatmodeL Ten behoeve van dit model worden de tonerdeeltjes voorgesteld als aaneengesloten, ronde geleidende deeltjes (met straal R)
op een diëlekrische laag (met dikte d). Deze situatie is weergegeven in figuur 5.5.
In het plaatmodel worden de tonerdeeltjes benaderd door een vlakke elektrode op

~

dielektriscbe laag

t

d

Figuur 5.5: voorstelling van tonerdeeltjes die geprint zijn op de drum t.b.v. het
plaatmodeL
een afstand h van de diëlektrische laag. Zie hiervoor figuur 5.6 Om de elektrische
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Figuur 5.6: benadering van de situatie van figuur 5.5 d.m.v. een elektrode op
een afstand h van de diëlektrische laag.
kracht op het tonerdeeltje uit te kunnen rekenen wordt gebruik gemaakt van het
rekenmodel van figuur 5.7. Hierbij wordt de diëlektrische laag met dikte d en
relatieve diëlektrische constante Er vervangen door een medium met dikte dj Er
en diëlektrische constante Eo (hierbij blijft de capaciteit hetzelfde). In deze figuur
is oppervlak 1 het oppervlak van de fotogeleider met daarop een oppervlakte
ladingsdichtheid ao. Oppervlak 2 ligt op een afstand d/E hier vandaan en heeft
een oppervlakteladingsdichtheid -ao + a 1 . Oppervlak 3 ligt op de nog onbekende
afstand x boven oppervlak 1 en is de vlakke elektrode waarmee de laag tonerdeeltjes wordt benaderd. Op dit oppervlak bevindt zich een ladingsdichtheid -a1 . In
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2

-0 + 0
0

Figuur 5.7: rekenmodel voor de elektrische kracht op een tonerdeeltje.
het model is een cirkel geplaatst op het oppervlak van de fotogeleider. Dit is het
tonerdeeltje waarop de elektrische kracht berekend wordt. Het oppervlak van de
cirkel is gelijk aan het gemiddeld ingenomen oppervlak per tonerdeeltje, A. Deze
gemiddelde oppervlakte is afhankelijk van de ordening van de tonerdeeltjes. Zo
is in het geval van grootste vlakvulling (zie figuur 5.8a) A gelijk aan 2VJR2 . In

b: ordening in de vorm van vierkanten

a: grootste vlakvulling

Figuur 5.8: bedekking van de drum door toner in het geval van a: grootste
vlakvulling en b: ordening in de vorm van vierkanten.
het geval van een ordening in de vorm van vierkanten (figuur 5.8b) is A= 4R2 •
De praktijkwaarde zal tussen deze grenzen liggen. Algemeen nemen we daarom
A= aR 2 .
Om de kracht op een tonerdeeltje te berekenen wordt opnieuw de spiegelbeeldmethode toegepast. Hierbij wordt de spiegelbeeldlading van de ladingen op de lagen
1, 2 en 3 in de geleidende bol berekend. Deze moet om het geheel consistent te
maken gelijk zijn aan -0" 1 maal het gemiddeld ingenomen oppervlak per deeltje.
Het verschil met de spiegelbeeldmethode van paragraaf 5.2 is dat we nu niet te
maken hebben met puntladingen maar met vlakke, egale ladingsverdelingen van
de lagen 1, 2 en 3. Een beschrijving van deze manier van spiegelen in te vinden
in [5]. Op deze manier kan onder andere de afstand h berekend worden en kan de
capaciteit per tonerdeeltje C ten opzichte van de geleidende drager bepaald worden. Met behulp van de standaard formules voor vlakke condensatoren Q =CV,
pe = ~QE enE= V/dp (dp =afstand tussen de platen) kan dan de elektrische
kracht op een tonerdeeltje uitgerekend worden:
pe

= ~ Eo V 2 aR2
2 ( ..4_
Er
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+ h)2

(5.10)

met:

h= aR
47!"

(5.11)

Als het tonerdeeltje zich nu niet op de fotogeleider bevindt, maar op een afstand
b daarvan, is de elektrische kracht:
(5.12)
In figuur 5.9 is deze, voor verschillende stralen van het tonerdeeltje bij een printspanning van 30V, uitgezet als functie van de afstand van het deeltje tot de drum.
In figuur 5.10 is, voor verschillende afstanden van het tonerdeeltje tot de drum
elektrische kracht volgens het plaatmodel (V = 30V)
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Figuur 5.9: printkracht volgens het plaatmodel als functie van de afstand van het
deeltje tot de drum (V= 30V).
bij een printspanning van 30V, de elektrische kracht uitgezet als functie van de
straal van het tonerdeeltje.
Uit deze figuren blijkt dat de kracht exponentieel afneemt met de afstand tot
de drum; de afname bedraagt 68 % van b = 0 tot b = 2.5J.tm bij een straal
r = 7.5J.tm. De afhankelijkheid van de straal van het deeltje is ook niet gering;
een toename van 20 % van r = 5 tot r = lOJ.tm als b = 0.
Het enige verschil tussen formule 5.12 en formule 5.10 is het aanwezig zijn van de
afstand b van het tonerdeeltje tot de diëlektrische laag in de noemer. Dit komt
overeen met het vergroten van de afstand tussen de condensatorplaten met een
waarde b. Een tonerdeeltje hoeft in dit geval niet persé contact te hebben met
de drum om geprint te kunnen worden.
Een dergelijke formule zou ook afgeleid kunnen worden voor het eerder besproken
elektrisch model (het model van paragraaf 3.6 en 5.2). De numerieke berekeningen moeten dan opnieuw uitgevoerd worden omdat de spiegelbeeldladingen zich
in dat geval op andere afstanden bevinden.
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elektrische kracht volgens het plaatmodel (V = 30V)
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Figuur 5.10: printkracht volgens het plaatmodel als functie van de straal van het
tonerdeeltje (V = 30V).

5.5

Vergelijking van het huidige elektrische model met
het alternatieve model

Omdat niet duidelijk is wat het effect is van het printen op afstand van het model van formule 5.12 in vergelijking met het huidige printmodel (formule 3.34)
zijn deze modellen met elkaar vergeleken. In eerste instantie is gekeken naar de
verschillen in verloop van de kracht als functie van zowel de straal van de tonerdeeltjes als van de printspanning. Hierbij is b = 0 genomen om de modellen
zinvol met elkaar te kunnen vergelijken. Het resultaat is te vinden in figuur 5.11.
Bij de berekeningen is, om de verschillen tussen de twee modellen zo goed mogelijk zichtbaar te maken, als fit de waarde van de elektrische constante Ke uit
het huidige model zodanig gekozen dat de krachten van beide modellen in het
minimum (R = 5.5f..Lm, V = 30V) aan elkaar gelijk zijn. De waarde van Ke is
in dat geval gelijk aan Ke = 2.5 · w- 5 N jV 2 m. Uit de figuur blijkt dat het verloop van de elektrische kracht voor beide modellen weinig verschilt. Het huidige
model vertoont voor tonerdeeltjes met een naar verhouding grote straal (10 f..Lm)
een sterkere stijging bij toenemende printspanning (in het maximum (R = 10f..Lm,
V = 100V) is de elekrische kracht volgens het huidige model 50% hoger dan volgens het plaatmodel). Voor kleinere stralen en lagere printspanningen zijn de
verschillen geringer.
Met figuur 5.11 is nog niet het eventuele verschil van beide modellen in printgedrag in de tijd bekeken. Met behulp van simulaties is daarom voor beide
modellen de relatie tussen printspanning en bedekkingsgraad berekend en zijn de
posities van het rolletje op de drum en de huls vergeleken, op dezelfde manier
als besproken in hoofdstuk 4. Voor de elektrische constante Ke uit het huidige
model is hierbij dezelfde waarde aangehouden als die van de fit van figuur 5.11;
Ke = 2.5 · w- 5 N/V2 m.
Het verloop van de in de tijd gemiddelde bedekkingsgraad als functie van de
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Figuur 5.11: verloop van de printkracht volgens het huidige model, in vergelijking
met het plaatmodel, als functie van zowel de printspanning V als van de straal
van de tonerdeeltjes R (Ke = 2.5 · 10- 5 NjV 2 m).
printspanning is weergegeven in figuur 5.12. Uit deze figuur blijkt dat het ver0.9
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Figuur 5.12: verloop van de in de tijd gemiddelde bedekkingsgraad als functie van de printspanning voor zowel het huidige elektrische model als voor het
plaatmodeL
loop van de bedekkingsgraad voor beide modellen nagenoeg identiek is. De bedekkingsgraad in het huidige model is voor de hele curve zelfs iets hoger. Dit
laatste kan verklaard worden met de resultaten van figuur 5.11. De printkrachten
van het huidige model zijn namelijk iets groter dan voor het plaatmodeL
De resultaten van de in de tijd gemiddelde posities van het rolletje op de huls en
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de drum zijn te vinden in tabel 5.1. Ook uit deze tabel blijkt dat er geen signimodel

positie op huls (J.tm)

positie op drum (J.tm)

huidig
plaat

-161 ± 19
-167 ± 34

108 ± 25
93 ± 24

verschil

6

15

Tabel 5.1: posities van het tonerrolletje op de huls en de drum met standaardafwijkingen voor zowel het huidige elektrische model als voor het plaatmodeL
ficant verschil optreedt in de modellen, ondanks het feit dat het plaatmodel ook
op afstand kan printen. De posities op de huls zijn nagenoeg hetzelfde (verschil
van 6J.tm) en dit geldt ook voor de posities op de drum (verschil van circa 15J.tm).

5.6

Conclusies

Voor het printen van tonerdeeltjes op de drum zijn momenteel twee elektrische
modellen beschikbaar; het huidige model dat inDEMis geïmplementeerd en het
plaatmodeL Het wezenlijke verschil tussen deze twee is dat bij het plaatmodel de
tonerdeeltjes zich niet tegen de drum hoeven te bevinden om geprint te kunnen
worden. Tevens wordt bij het plaatmodel een volledige bedekking van de drum
meegenomen terwijl in het huidige model de geprinte tonerdeeltjes gemodelleerd
door één enkel deeltje op de diëlektrische laag. Uit vergelijking van het printgedrag van de twee modellen blijkt echter dat de modellen nagenoeg uitwisselbaar
zijn. Het printen op afstand heeft geen noemenswaardig effect op de bedekkingsgraad van de drum en ook verandert de positie van het rolletje op de huls en de
drum niet.
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Hoofdstuk 6

Alternatief botsingsmodel
6.1

Inleiding

In DEM worden de tonerdeeltjes benaderd door "zachte bollen" die inveren (ongeveer 1 %) tijdens de botsing met andere deeltjes of met de drum of de huls.
Deze invering wordt beschreven met een gedempt lineair massa-veer systeem (zie
paragraaf 3.5.1):
pb

=

-kx-

dx

(6.1)

Het is een eenvoudig lineair model voor de botsingskracht, dat tot op heden niet
met behulp van experimenten geverifieerd kan worden. Het wordt ook wel het
Kelvin model genoemd.
Een nadeel van het model is dat de kracht, door het aanwezig zijn van de dempingsterm dx, op het moment van het begin van de botsing t = 0 een waarde
ongelijk aan 0 bezit. Ook wordt de kracht al voor het einde van de botsing weer
attractief. Een voorbeeld van het verloop van de botsingskracht is weergegeven
in figuur 6.1. Hierbij is uitgegaan van een relatieve beginsnelheid van 0.1 mfs en
een restitutiecoëfficiënt van 0.3. Dit is verloop van de kracht is niet realistisch.
Met behulp van experimenten is aangetoond dat de normale botsingskracht in
eerste instantie toeneemt vanaf 0 tot een maximum, en daarna weer afneemt tot
0 aan het einde van de botsing [14].
Een ander nadeel van het model is dat de beginsnelheid van de deeltjes de waarde
van de restitutiecoëfficiënt niet beïnvloedt. Dit is niet realistisch omdat met behulp van experimentele studies is aangetoond dat de restitutiecoëfficiënt monotoon afneemt met toenemende beginsnelheid [15, 16, 17, 18]:

(1- Crest,n)

"'x;/4 (0)

(6.2)

In het tonerrolletje hebben we echter te maken hebben met een ensemble van
deeltjes. Daardoor is het mogelijk dat het niet zoveel uitmaakt wat voor botsingsmadel er gekozen wordt. Het is daarom noodzaak te zoeken naar alternatieve modellen en deze te vergelijken met het huidige model om te controleren
of het inderdaad niets uitmaakt welk botsingsmodel er geïmplementeerd wordt.
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Figuur 6.1: verloop van de botsingskracht als functie van de tijd volgens het
gedempte lineaire massa-veer systeem, bij een relatieve beginsnelheid x = 0.1
mjs, een veerconstante k = 5 N/m en een restitutiecoëfficiënt Crest = 0.3.
Als blijkt dat er wel significante verschillen optreden is een volgende stap een
mogelijke vervanging van het huidige model door een beter geschikt model.
In 1882 heeft Hertz de vergelijkingen opgelost voor de krachtsverdeling in normale richting bij elastisch contact tussen twee bollen [12]. Voor het geval dat
er ook wrijving optreedt op het contactoppervlak is tot op heden nog geen complete oplossing gevonden. Door het optreden van wrijving ontstaat rotatie van de
deeltjes en kan tangentiële slip optreden. Mindlin heeft formules afgeleid voor de
tangentiële krachtsverdeling als functie van de tangentiële indrukking [19]. Als
er echter tangentiële slip optreedt beschrijft dit model de tangentiële kracht niet
goed.
Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden worden diverse, min of meer
versimplificeerde, modellen gebruikt in simulaties. Een summier overzicht hiervan, voor zowel de normale botsingsrichting als voor de tangentiële botsingsrichting, wordt gegeven in appendix C. In deze appendix staan botsingmodellen
beschreven voor onder meer het geval van niet-lineair elastisch contact, voor nietlineair visco-elastisch contact, voor lineair visco-elastisch contact met plastische
deformatie en voor lineair en niet-lineair elastisch contact met hysterese. Tevens
worden er nog enkele modellen voor botsingen in tangentiële richting besproken.
Er wordt verwacht dat de normale botsingskracht bepalender is voor het verloop van de botsingen tussen de deeltjes dan de tangentiële botsingskracht. Om
na te gaan wat de invloed is van het botsingsmodel op de printkwaliteit is daarom
gekozen voor het in eerste instantie onderzoeken van de normale botsingskracht.
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6.2

Gewijzigde Kelvin model

Als alternatief model voor het beschrijven van de botsingen in normale richting
binnen DEM is gekozen voor het gewijzigde Kelvin model van Dallimore [20]:
(6.3)
In dit model wordt de veerkracht evenredig verondersteld met het volume van
overlap van de deeltjes b"V, en de dempingskracht evenredig met zowel het snelheidsverschil tussen de deeltjes Xn als met het botsingsoppervlak b"A. Door het
meenemen van het zowel het volume van overlap als het botsingsoppervlak wordt,
in tegenstelling tot in het huidige model en alle andere botsingsmodellen besproken in appendix C, de sferische geometrie van de deeltjes in rekening gebracht.
Het model kan opgevat worden als een systeem van concentrisch gepaarde parallele veren met dempers (zie figuur 6.2).

Figuur 6.2: botsingmodel volgens Dallimore [20].

Het volume van overlap b"V kan voorgesteld worden door het gearceerde oppervlak in figuur 6.3. Het is het volume van twee op elkaar gestapelde bolsegmenten
van botsend deeltje 1 respectievelijk deeltje 2. Dit volume is in formulevorm
weergegeven in vergelijking 6.4:
(6.4)
Het botsingsoppervlak b"A is het doorsnijdingsoppervlak van de twee bollen en is
gelijk aan:

(6.5)
Om een duidelijker beeld te krijgen van de afhankelijkheid van de kracht van
grootheden zoals indrukking, relatieve beginsnelheid en straal van de deeltjes
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Figuur 6.3: verloop van de botsingskracht als functie van de tijd volgens het
gedempte lineaire massa-veer systeem.
wordt uitgegaan van de situatie dat R1
h « R kan afgeleid worden dat:

=

R2

=

Ren h1

=

h2

=

h. Als hierbij

(6.6)
en

(6.7)

b"A = 1rRx

De botsingskracht wordt dan:
pb
n

=

-kn '!!..Rx 2

-

=

-k' Rx 2

d' Rxx

2

-

dn 1rRxx

(6.8)

Hieruit blijkt dat de veerkracht evenredig is met zowel het kwadraat van de
indrukking als met de straal van de tonerdeeltjes. In het huidige model is de
veerkracht enkel evenredig met de indrukking. De dempingsterm vertoont een
evenredigheid met de indrukking, met x en met de straal van de deeltjes. In het
huidige model is er alleen een evenredigheid met x.
Een voordeel van het model, naast het meenemen van de sferische geometrie
van de deeltjes, is dat de botsingskracht op t = 0 de waarde nul bezit. Dit wordt
veroorzaakt door het feit dat het botsingsoppervlak op t = 0 gelijk is aan nul.
De dempingsterm levert daardoor op t = 0 geen bijdrage tot de botsingskracht,
in tegenstelling tot de dempingsterm in het huidige model. Hetzelfde geldt voor
de veerkracht; ook het volume van overlap op t = 0 is gelijk aan nul.
Een ander voordeel van het model is dat de restitutiecoëfficiënt afneemt met
de beginsnelheid. Dit komt, in vergelijking met het huidige model, beter overeen
met experimentele resultaten.
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6.3

Huidig model versus gewijzigde Kelvin model

Door Dallimore zijn met behulp van de valexperimenten de waarden van de inputparameters bepaald. Met tonerdeeltjes kunnen echter, wegens de kleine omvang
van de deeltjes, niet eenvoudig valproeven uitgevoerd worden. Tot op heden is er
geen methode beschikbaar om de botsingstijd, het verloop van de botsingskracht
als functie van de tijd en de restitutiecoëfficiënt als functie van de beginsnelheid
te meten. Daardoor is het onmogelijk om via experimenten de waarde van de
veerconstante k en de dempingscanstante d te bepalen.
Om toch het huidige model en het gewijzigde Kelvin model te kunnen vergelijken is een zo goed mogelijke fit van het alternatieve model aan het huidige
model noodzakelijk. Hiertoe zijn simulaties uitgevoerd van twee-deeltjes botsingen van een tonerdeeltje tegen een vaste wand. Dit is gedaan om zo goed mogelijk
het effect van variatie in parameters op het verloop van een botsing te kunnen
bekijken. De simulaties zijn gedaan voor zowel het huidige model als voor het
gewijzigde Kelvin model.
Het fitten van de veerconstante en de dempingscanstante van het alternatieve
model is gebeurd aan de hand van de volgende vier grootheden:
• Maximale botsingskracht.
• Maximale indrukking.
• Restitutiecoëfficiënt.
• Botsingstijd.
Voor maximale botsingskracht is gekozen omdat voor een zinvolle simulatie de
botsingskracht, ten opzichte van de andere krachten in het rolletje, niet te groot
mag zijn. Maximale indrukking is als fitgrootheid genomen omdat de gemiddelde maximale indrukkingen in het rolletje van de orde 0.01R moeten zijn omdat anders niet meer aan de hoofdaanname van DEM wordt voldaan. Restitutiecoëfficiënt wordt gebruikt omdat in hoofdstuk 4 is aangetoond dat deze
parameter een grote invloed heeft op het printgedrag van het rolletje en voor
botsingstijd is gekozen omdat de botsingstijd een karakteristieke parameter is
van het botsingsmodel.
De grootheden zijn onderzocht op hun gedrag als functie van de relatieve snelheid
van de deeltjes aan het begin van de botsing. Dit is gedaan omdat gebleken is dat
voor bepaalde parameterinstellingen de maximale botsingskracht en de maximale
indrukking ordes toenemen met de beginsnelheid. Dit heeft instabiele simulaties
tot gevolg. Maximaal voorkomende snelheden in het rolletje bedragen circa 10
mjs. Om instabiele simulaties te voorkomen is daarom gekozen voor een range
van ±{0) = 0.1 tot 15 mjs. Binnen de beginsnelheidsrange moeten de parameterinstellingen zodanig zijn dat de vier grootheden zo dicht mogelijk bij die van
het huidige model liggen.
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Voor de fit is een afschatting van de veerconstante en de dempingscanstante
gebruikt die berekend is met vergelijking 6.8. Hiertoe is de botsingskracht volgens deze vergelijking gelijk gesteld aan de botsingskracht volgens het huidige
model (vergelijking 6.1):
-kx- dx = -kn~Rx 2 - dn7rRxx
2

(6.9)

Als we uitgaan van een gemiddelde straal van de deeltjes R = 7.5 · 10- 6 m en
een gemiddelde indrukking x= 1 · 10- 7 m (zie hoofdstuk 3), dan worden voor de
veerconstante en de dempingscanstante achtereenvolgens de volgende waarden
gevonden: kn = 4 · 10 12 Njm 3 respectievelijk dn = 1 · 106 Nsjm 3 •
De veerconstante is gevarieerd van k = 1·10 10 tot en met k = 1·10 16 Njm 3 . De
dempingscanstante is gevarieerd van d = 1 · 105 tot en met d = 1 · 108 Nsjm 3 .
Hierbij is gebleken dat alleen veerconstanten in de orde van k = 1·101l en 1·10 12
Njm 3 resultaten te zien geven die in de buurt liggen van het huidige model. Voor
de dempingscanstante liggen deze waarden in de orde van d = 1 · 104 tot 1 · 10 5
Nsjm 3 . De eindresulaten van de parameterfit zijn te vinden in de figuren 6.4 tot
en met 6.7.
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Figuur 6.4: Verloop van de maximale botsingskracht als functie van de relatieve
beginsnelheid op t = 0 voor diverse parameterinstellingen.

Uit deze figuren blijkt dat bij toenemende veerconstante k:
• de maximale kracht toeneemt,
• de maximale indrukking afneemt,
• de botsingstijd bij lagere beginsnelheden toeneemt maar bij hogere snelheden juist afneemt, en
• de restitutiecoëfficiënt toeneemt.
Bij toenemende dempingscanstante d:
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beginsnelheid op t = 0 voor diverse parameterinstellingen.
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Figuur 6. 7: verloop van de restitutiecoëfficiënt als functie van de relatieve beginsnelheid op t = 0 voor diverse parameterinstellingen.
• de maximale kracht afneemt,
• de maximale indrukking afneemt,
• de botsingtijd toeneemt, en
• de restitutiecoëfficiënt afneemt.
Deze resultaten kunnen als volgt verklaard worden:
Als de veerconstante toeneemt hebben we te maken met stuggere veren. Hierdoor wordt het moeilijker de veer in te drukken. De tegenwerkende kracht wordt
groter en dientengevolge neemt de maximale indrukking af ten opzichte van een
slappere veer met kleinere veerconstante (bij gelijk blijvende relatieve beginsnelheid van invering). Omdat de indrukking kleiner is kan de botsingstijd kleiner
worden maar dit hoeft niet perse omdat bij stuggere veer het inveren moeilijker
gaat en daardoor meer tijd kan kosten. Het blijkt uit figuur 6.6 dat slechts bij
hogere initiële beginsnelheden de botsingstijd afneemt bij hogere veerconstante,
bij lagere beginsnelheden neemt de botsingstijd juist toe. Bij gelijke indrukking
wordt de dempingsterm bij een grotere veerconstante naar verhouding kleiner en
daardoor wordt de restitutiecoëfficiënt groter in het geval van een grotere veerconstante.
Als de dempingscanstante toeneemt wordt er meer gedempt tijdens het botsingsproces. Er blijft dus minder energie over om ver in te veren. De indrukkingen
worden daardoor kleiner. Doordat de indrukkingen kleiner zijn zal, omdat bij grotere demping de snelheid van invering sneller afneemt gedurende het botsingsproces, de maximale botsingskracht afnemen. Door de sterkere demping heeft
het twee-deeltjes systeem meer moeite met in- en uitveren. Het botsingsproces
kan daarom langer duren. Uit figuur 6.5 blijkt echter dat bij grotere dempingscanstante de indrukkingen kleiner worden. De botsingstijd zou daardoor juist
kleiner kunnen worden. In het geval van een grotere dempingscanstante is het
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effect van het meer moeite kosten van het inveren groter dan het effect van afname in de indrukking; uit figuur 6.6 blijkt dat de botsingstijd toeneemt. Door
grotere demping wordt meer energie verloren tijdens het botsingsproces. Daarom
zal de relatieve snelheid na botsing kleiner zijn bij gelijke initiële beginsnelheid.
Hierdoor neemt de restitutiecoëfficiënt af bij grotere dempingsconstante.
Als beste parameterfit is gekozen voor de combinatie k
Nsjm 3 . Hiervoor is gekozen om de volgende redenen:

= 1·10 11 N jm 3 , d = 1·105

• Het verloop van de maximale kracht als functie van de beginsnelheid ligt,
in vergelijking met de andere parameterinstellingen, het dichtst bij die van
het huidige model.
• De maximale indrukkingen zijn kleiner dan in het huidige model. Dit is een
voordeel omdat dan beter aan de hoofdaanname van DEM wordt voldaan;
dat de inveringen klein moeten zijn zodat er alleen naaste-buren interactie
aangenomen kan worden.
• Het verloop van de botsingstijd als functie van de beginsnelheid ligt het
dichtst bij die van het huidige model.
• De gemiddelde restitutiecoëfficiënt van deze parameterinstelling benadert
het beste de restitutiecoëfficiënt van het huidige model.

6.4

Simulatieresultaten

Met behulp van de parametercombinatie combinatie k = 1·10 11 N jm 3 , d = 1·105
Nsjm 3 is een eerste aanzet gegeven voor het nagaan van het daadwerkelijke effect van het gebruik van een ander botsingsmodel. Zoals al in de inleiding van
dit hoofdstuk vermeld bestaat de mogelijkheid dat het er allemaal niet zo toe
doet wat voor botsingsmodel er wordt gebruikt omdat we in de simulaties te maken hebben met een ensemble van deeltjes. Hierdoor zouden de microscopische
verschillen in de modellen uitgemiddeld kunnen worden en onstaat er een vergelijkbaar macroscopisch (print)gedrag van het tonerrolletje.
Er zijn simulaties uitgevoerd voor beide modellen bij verschillende printspanningen. Hiermee zijn bedekkingsgraad-spanningscurven gemaakt om het printgedrag te karakteriseren en de posities van het rolletje op de drum en de huls zijn
vergeleken. De resultaten hiervan zullen besproken worden in respectievelijk de
volgende twee paragrafen.

6.4.1

Printgedrag

De resultaten voor de bedekkingsgraad-spanningscurven staan weergegeven in
figuur 6.8. Deze figuur geeft een verrassend resultaat te zien. Uit deze figuur blijkt
dat de bedekkingsgraad voor beide modellen nagenoeg identiek is. Het verschil
in microscopisch gedrag van beide botsingsmodellen heeft dus geen invloed op de
macroscopisch grootheid bedekking van de drum door toner. In eerste instantie
lijkt het er op dat het effect van een alternatief model voor het beschrijven van
66

vergelijk oude model met nieuwe model

o.s nieuwe model

0.7

Jo.s

rs

~0.4

~

!i 0.3
"'

~~0--~~~~40~~50~~~~~70~~~~~90~~,00
spanning {V)

Figuur 6.8: verloop van de bedekkingsgraad als functie van de printspanning voor
het huidige botsingsmodel (het Kelvin model) en voor het alternatieve model (het
gewijzigde Kelvin model).
de botsingen tussen de deeltjes geen invloed heeft op het printgedrag van het
tonerrolletje.

6.4.2

Positie rolletje

Een ander aspect wat bekeken is is de positie van het rolletje op de drum en
de huls. De resultaten hiervan staan vermeld in tabel 6.1. Uit deze tabel blijkt

model

voorflank
huls
positie (J.tm)

voorflank
drum
positie (J.tm)

achterflank
drum
positie (J.tm)

voorflank
breedte (J.tm)

grootte
rolletje
breedte(J.tm)

huidig
alternatief

-176 ± 9
-173 ± 7

34 ± 9
40 ± 10

420 ± 30
440 ± 20

210 ± 10
210 ± 10

390 ± 30
400 ± 20

verschil

3

6

20

0

10

Tabel 6.1: posities van het rolletje op de drum en de huls, voorflankbreedte en
breedte van het rolletje, met standaardafwijkingen, voor het huidige model en
voor het alternatieve model.
dat ook hier de verschillen tussen het oude model en het nieuwe model mininiem
zijn. De enige grootheid waar enigszins een verschil optreedt is de positie van de
achterflank op de drum. Het betreft hier echter een positieverschil ter grootte
van slechts twee tonerdeeltjes (verschil = 20 J.t, gemiddelde straal tonerdeeltje =
10 J.t). Dit verschil uit zich in een verschil in de rolletjesbreedte (10 J.t) maar dit
verschil is verwaarloosbaar klein te noemen in verhouding tot de grootte van het
rolletje (circa 400 J.t).
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Omdat tot nu toe nog geen verschil is waargenomen in macroscopisch gedrag
van het rolletje is ook kort gekeken naar de indrukkingen van de deeltjes in de
simulaties. Een representatieve situatie is voor het oude model respectievelijk
het nieuwe model weergegeven in figuur 6.9 respectievelijk figuur 6.10.

Figuur 6.9: representatieve weergave van de indrukkingen van de tonerdeeltjes
in het rolletje volgens het oude model.

Figuur 6.10: representatieve weergave van de indrukkingen van de tonerdeeltjes
in het rolletje volgens het nieuwe model.

Uit deze figuren blijkt dat er op microscopisch niveau wel degelijk verschillen
zijn waar te nemen tussen de beide modellen. De indrukkingen van de deeltjes in
het rolletje gesimuleerd met het nieuwe model zijn aanmerkelijk hoger dan bij het
oude model. Deze uiten zich echter niet in een verschil in macroscopisch gedrag.
De verschillen worden blijkbaar, doordat we te maken hebben met een ensemble
van deeltjes, uitgemiddeld.
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6.5

Conclusie

In de literatuur is gezocht naar een alternatief model voor het beschrijven van de
botsingen tussen de tonerdeeltjes in het rolletje. Als alternatief model is gekozen
voor het gewijzigde Kelvin model van Dallimore [20]. Het belangrijkste verschil
tussen dit model en het huidige model (het Kelvin model) is dat het alternatieve
model de sferische geometrie van de deeltjes in rekening brengt.
Er is een parameterfit gedaan voor het alternatieve model aan de hand van het
huidige model. Dit is enerzijds gedaan omdat geen experimentele en theoretische
waarden bekend zijn voor de parameters uit dit model en anderzijds om demodellen zo goed mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken.
Tot nu toe lijkt het erop dat de macroscopische verschillen tussen het huidige
botsingsmodel en het alternatieve model verwaarloosbaar klein zijn, terwijl er
toch wel degelijk microscopische verschillen waar te nemen zijn. Er is gebleken
dat het printgedrag nagenoeg hetzelfde is; er is nauwelijks een verschil te constateren in het verloop van de bedekkingsgraad van de drum met toner als functie
van de printspanning. Tevens zijn de verschillen in positie van het rolletje op de
drum en de huls, en in de voorflankbreedte en rolletjesbreedte, verwaarloosbaar
klein te noemen. Er is treedt kennelijk geen verandering op in stromingsgedrag
van het rolletje (zoals wel optrad bij verandering van de restitutiecoëfficiënt in
het huidige botsingsmodel; hoofdstuk 4). Het lijkt erop alsof de microscopische
verschillen op macroscopisch niveau worden uitgemiddeld doordat we te maken
hebben met een ensemble van deeltjes. Dit is echter niet zeker omdat bepaalde
grootheden, die belangrijk zijn om de printkwaliteit van het rolletje te karakteriseren, tot op heden niet exact meetbaar zijn met het simulatieprogramma. Hierbij
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan randscherpte van het geprinte beeld. Voordat de conclusie getrokken wordt dat het niet uitmaakt wat voor botsingsmodel
er gekozen wordt zou ook nog onder andere deze grootheid vergeleken moeten
worden.
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Hoofdstuk 7

Conclusies en aanbevelingen
Dit onderzoek is gedaan in het kader van het optimaliseren van de huidige theoretische modelvorming met betrekking tot simulatie van tonerstroming in de
ontwikkelunit van een kopieerapparaat. Momenteel wordt de Discrete Elementen Methode (DEM) als simulatiemethode gebruikt. Een nadeel van de Discrete
Elementen Methode is de relatief grote rekentijd. Daarom is gezocht naar alternatieve simulatiemethoden. De Eindige Volume Methode is uitermate geschikt
voor simulatie van continue vloeistofstroming. Het voordeel van de methode is
dat deze qua rekentijd relatief snel is. Een complicatie is echter dat er equivalenten uit de vloeistofdynamica gevonden moeten worden voor de krachten die op
de tonerdeeltjes werken. Moleculaire Dynamica kan, net zoals DEM, de bewegingen van de deeltjes afzonderlijk in de tijd volgen. De krachten op de deeltjes
worden beschreven met behulp van potentialen en de botsingen tussen de deeltjes
worden gemodelleerd met een impulsuitwisseling. Ook deze methode is sneller
dan de Discrete Elementen Methode. Een nadeel is echter dat de methode niet
goed geschikt is voor het beschrijven van meerdeeltjes-botsingen. Deze komen in
de ontwikkelunit, wegens de hoge deeltjesdichtheid, veelvuldig voor. Daarom is
ervoor gekozen om door te gaan met de Discrete Elementen Methode.
Er is onderzoek gedaan naar de invloed van de parameters uit het botsingsmadel op printkwaliteit. In het onderzoek is specifiek de restitutiecoëfficiënt Crest
onderzocht. Hierbij is zowel gekeken naar bedekkingsgraad van de drum (printgedrag) als naar posities van het tonerrolletje op de drum en de huls (maat voor
randscherpte) en numerieke stabiliteit van de simulaties. Er is gebleken dat in
het elastische regime (crest > 0.8) de waarde van de restitutiecoëfficiënt een grote
invloed heeft op het printgedrag; bij hogere waarden voor de restitutiecoëfficiënt,
Crest = 0.9 en 0.95, wordt er beduidend slechter geprint dan bij Crest = 0.8.
Belangrijke oorzaken hiervan zijn de toename in de botsingskracht met de restitutiecoëfficiënt en de verandering in stromingsgedrag van de deeltjes (er treedt
een overgang op van meer "laminaire" stroming naar meer "turbulente" stroming). Hierdoor wordt de elektrische printkracht gemakkelijker overwonnen en
wordt er effectief minder toner afgedrukt. Tevens verandert bij de toename in
de restitutiecoëfficiënt de steilheid van de voorflank aanzienlijk. De invloed op
numerieke stabiliteit is relatief klein.
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Met betrekking tot het elektrische model is gezocht naar een theoretische fundering van het tot dan toe enkel empirisch bepaalde model. Ook is een vergelijk
gemaakt tussen het huidige model en een alternatief model; het plaatmodeL Het
huidige elektrische model verwaarloost de invloed van de buurdeeltjes van het te
printen tonerdeeltje. In het plaatmodel wordt deze wel in rekening gebracht. Tevens kan in het huidige model een deeltje alleen geprint worden als het zich tegen
de drum bevindt. In het alternatieve model is ook printen op afstand mogelijk.
Er is echter gebleken dat, ondanks de verschillende karakteristieke eigenschappen,
de beide modellen uitwisselbaar zijn; er zijn nagenoeg geen verschillen waargenomen in printkwaliteit. Het printen op afstand heeft geen noemenswaardig effect
op de bedekkingsgraad van de drum en tevens veranderen de posities van het
tonerrolletje op de drum en de huls nauwelijks.
Als laatste aspect is de invloed van het botsingsmodel onderzocht. Hiertoe is
het huidige botsingsmodel vergeleken met een alternatief model; het gewijzigde
Kelvin model. Een belangrijk verschil tussen het huidige model en het gewijzigde
Kelvin model is dat dit laatste model de sferische geometrie van de deeltjes in
rekening brengt. Tevens is in het alternatieve model de botsingskracht aan het
begin van de botsing gelijk aan nul, in tegenstelling tot in het huidige model.
Dit komt beter overeen met experimenten. Met behulp van simulaties is echter
gebleken dat er geen noemenswaardige verschillen optreden tussen het huidige
botsingsmodel en het alternatieve model. Er zijn nagenoeg geen verschillen geconstateerd in bedekkingsgraad van de drum en tevens treden er nauwelijks verschillen op in de posities op de drum en de huls. Er zijn duidelijk verschillen aan
te wijzen op microscopisch niveau (onder andere de verschillen in verloop van
de botsingskracht als functie van de tijd) maar deze worden op macroscopisch
niveau (printkwaliteit) uitgemiddeld. Naar alle waarschijnlijkheid omdat we te
maken hebben met een ensemble van deeltjes.
In dit onderzoek is slechts een klein gedeelte van het parameteronderzoek met
betrekking tot het botsingsmodel verwezenlijkt. Omdat hierbij gebleken is dat
de parameterkeuze van grote invloed kan zijn op de printkwaliteit van het tonerrolletje is verder parameteronderzoek daarom erg belangrijk. Hierbij kan gedacht
worden aan het nagaan van de invloed van restitutiecoëfficiënt in tangentiële botsingsrichting en van de invloed van de veerconstante in zowel de normale als in
de tangentiële botsingsrichting op printkwaliteit.
Een vervolg op het onderzoek naar de invloed van het type botsingsmodellijkt
onnodig omdat gebleken is dat de twee onderzochte modellen door macroscopische uitmiddeling nauwelijks verschillen te zien geven. Dit geldt ook voor het
type elektrisch model.
Naar adhesie en cohesie is tot op heden nog geen gefundeerd onderzoek gedaan.
Aangezien deze twee krachten in niet geringe mate het stromingsgedrag kunnen
beïnvloeden (clustering van deeltjes) is onderzoek op dit gebied nog steeds noodzakelijk.
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Factoren die eveneens een grote invloed op het stromingsgedrag kunnen hebben, en die nog niet in het programma geïmplementeerd zijn, zijn met name het
niet rond zijn van de deeltjes, het aanwezig zijn van putjes in de huls (om onder andere de afvoer van toner te bevorderen) en de relatief grote hoeveelheid
ijzerpigment afkomstig van de tonerdeeltjes in het rolletje (kan het magneetveld
afkomstig van de magneet in de dipwals beïnvloeden). Vooral deze drie factoren
vragen nog om extra onderzoek.
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Bijlage A

Verdelingsfuncties uit de
simulaties

25
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Figuur A.l: simulatieresultaten voor de verdelingsfunctie van de indrukking bij
restitutiecoëfficiënten van 0.8 en 0.9. Voor Crest = 0.8 is de gemiddelde indrukking
x= 1.0 · 10- 8 m, voor Crest = 0.9 is x= 2.2 · 10- 7 m.
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Figuur A.2: simulatieresultaten voor de verdelingsfunctie van de relatieve snelheid bij restitutiecoëfficiënten van 0.8 en 0.9. Voor Crest = 0.8 is de gemiddelde
1.6 · 10- 3 m/s, voor Crest = 0.9 is = -8.7 · 10- 4 m/s.
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Figuur Ao3: simulatieresultaten voor de verdelingsfunctie van de botsingskracht
in normale richting bij restitutiecoëfficiënten van 008 en Oo9o Voor Crest = 008 is de
gemiddelde botsingskracht pb = 500 ° w- 7 N, voor Crest = 009 is pb = 1.1 ° w- 6

No
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Bijlage B

Spiegelbeeldmethode
Met behulp van de spiegelbeeldmethode kan de elektrische kracht op een geprint
tonerdeeltje berekend worden. Hierbij wordt het tonerdeeltje opgevat als een
geleidende bol met in het middelpunt een lading q. De geleidende bol bevindt zich
op een diëlektrische laag (de toplaag), die op zijn beurt op een geleidende drager
(het spoor in de drum) is aangebracht. De kracht wordt berekend door middel
van het bepalen van de potentiaal ter plekkke het deeltje. In deze appendix
wordt de spiegelbeeldmethode gebruikt om de elektrische kracht te berekenen
op de puntlading q, in afwezigheid van de geleidende bol. De berekening kan
onderverdeeld worden in een aantal stappen.

B.l

Puntlading nabij een geleider

Om de spiegelbeeldmethode te illustreren wordt het voorbeeld van een een lading q geplaatst tegenover een geleider gebruikt. Deze situatie is weergegeven
in het linker gedeelte van figuur B.l. Bij de spiegelbeeldmethode wordt het oor-

R

<I>- 0

<I>- 0
d

geleider

Figuur B.l: illustratie van de methode van spiegelbeeldladingen om van het
randwaardeprobleem, geschetst in de linkerfiguur, de potentiaal uit te rekenen
ter plekke van de lading q, die zich op een afstand Rvaneen geleider bevindt.
spronkelijke probleem vervangen door een equivalent probleem dat aan dezelfde
randcondities voldoet. In het voorbeeld wordt hiertoe het medium, waarin zich
de lading q bevindt, naar het gebied z < 0 uitgebreid en wordt er een spiegelbeeldlading ter grootte -q, op gelijke afstand van het oorspronkelijke grensvlak,
tegenover de lading q geplaatst (zie de rechter figuur van figuur B.l). Op deze
manier is het een probleem zonder grenzen (randen) geworden dat eenvoudig
opgelost kan worden.
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Puntlading nabij een diëlektrisch medium

B.2

In werkelijkheid bevindt de lading q zich niet nabij een geleider maar bevindt
de lading zich boven een diëlektrische laag. Een schematische weergave van dit
geval van een lading q nabij een diëlektricum is te vinden in figuur B.2. Als we
z~

I

I

ql

_..._-R

z=O
dielektri cum

Figuur B.2: randvoorwaardeprobleem voor potentiaalberekening in het geval van
een lading q geplaatst tegenover een diëlektricum.
proberen de spiegelbeeldmethode te gebruiken om dit probleem op te lossen ligt
het voor de hand om een lading q' te plaatsen in het punt A' (zie figuur B.3a)
en het medium, waarin zich de lading q bevindt, uit te breiden naar het gebied
z < 0. A' ligt op gelijke afstand R van het grensvlak als q in het gebied z < 0.
De potentiaal voor z > 0 in een punt P wordt dan:
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a: situatieschets voor potentiaalberekening in Pin het gebied z>O

b: situatieschets voor potentiaalberekening in P' in het gebied z<O

Figuur B.3: spiegelbeeld-equivalent van het probleem van figuur B.2 voor a: z
en b: z < 0.
1 q
q'
<I>=-(-+-)
Eo r1

r2

>0

(B.l)

Tot zover is de situatie analoog aan die van het probleem met een geleidend
materiaal. In het diëlektricum, z < 0, bevinden zich geen netto ladingen. Het
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equivalente probleem zonder grensvlakken wordt gecreëerd door het uitbreiden
van het diëlektricum naar het gebied z > 0 waarbij een spiegelbeeldlading q" in
A wordt geplaatst. Dit is weergegeven in figuur B.3b. De potentiaal in een punt
P' in het gebied z < 0 is dan:

1 q"

(B.2)

<I>=-E

r1

Deze potentiaal voor z < 0 moet samen met de potentiaal van formule B.1 voor
z > 0 voldoen aan de randvoorwaarden op het grensvlak. Deze zijn:

E~~z
Ey

lim {
z---+0+

}

=

lim {
z---+0-

~:
Ey

(B.3)

}

Hieruit volgt dat de spiegelbeeldladingen moeten voldoen aan :
I

q

E - EQ
= -(--)q
= -(3q
E + EQ

(B.4)

en
q"

B.3

2E

= (--)q = (1 + (3)q =IQ
E + EQ

(B.5)

Puntlading nabij een diëlektrische laag met eindige dikte

Omdat het diëlektrisch medium niet oneindig uitgestrekt is in de negatieve zrichting, maar een eindige dikte D heeft (zie figuur B.4), moet er nogmaals
gespiegeld worden. Als nu eerst regio twee, de diëlektrische laag, wordt be-

z-R

q

-----------------------~-

grensvlak I

grensvlak 2

Figuur B.4: situatieschets van een lading q geplaatst tegenover een diëlektrische
laag.
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schouwd dan wordt de equivalente situatie gevonden door een spiegelbeeldlading
ter grootte 'YQ in A te plaatsen waarbij het medium van regio 2 naar regio 1 wordt
uitgebreid (volgens figuur B.3b). Hierdoor ontstaat er echter een grensvlak met
regio 3; grensvlak 2: zie figuur B.5a. De equivalente situatie van dit probleem
z

z

z
z-2D+R

z=R

----------

_lj3'2.yq

-----------ryq

regio 3

z--20-R

a: eerste spiegelbeeld

- -- --- ---- -

! j3y q

b: eerste en tweede spiegelbeeld

c: tweede en derde spiegelbeeld

Figuur B.5: spiegelbeeldladingen ten behoeve van potentiaalberekening voor gebied 2.
ontstaat door een spiegelbeeldlading f3'Yq op gelijke afstand van het grensvlak
2 te plaatsen en het medium met diëlektrische constante E uit te bereiden naar
gebied 3 (volgens figuur B.3a). Gebied 1 heeft echter een diëlektrische constante
Eo waardoor er opnieuw een grensvlak onstaat voor de lading {3"(q, zie figuur B.5b.
De equivalente situatie voor dit geval wordt gevonden door een spiegelbeeldlading {3 2 "(q te plaatsen op gelijke afstand van het grensvlak 1 en het gebied
met diëlektrische constante E uit te bereiden naar gebied 1 (volgens figuur B.3a).
Gebied 3 bezit echter niet een diëlektrische constante E maar een diëlektrische
constante Eo (zie figuur B.5c). Hierdoor ontstaat er weer een grensvlak, moet er
weer gespiegeld worden enz.
De oneindige rij ladingen die op deze manier ontstaat beschrijft de potentiaal
in de diëlektrische laag (gebied 2). Een overzicht van deze spiegelbeeldladingen
is te vinden in het eerste deel van figuur B.6.
In gebied 1 bevindt zich de echte lading q. De spiegelbeeldladingen voor potentiaalberekening in dit gebied zijn te vinden in het tweede gedeelte van figuur
B.6. Analoog aan de methode van figuur B.3a wordt, voor de berekening van de
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132-/q"

z-R+2D

-lq.

z-R

fo z-O
z--R
z--D

z--R-2D

z--R-4D
spiegelbe~ldladingen

rcg10 2

spicgclbcçldladingcn
regio I

spicgclbcçldladingcn
regio 3

I

Figuur B.6: spiegelbeeldladingen ten gevolge van een lading q die zich op afstand
Rvaneen diëlektrische laag met dikte D bevindt.
potentiaal in dit gebied, de equivalente situatie gevonden door een spiegelbeeldlading -{3q in gebied 2 te plaatsen. Hierbij wordt gebied 1 uitgebreid naar gebied 2.
De tweede spiegelbeeldlading wordt gevormd door de spiegelbeeldladingen /3"(q en
{3 2"(q van figuur B.5c. Deze zijn voor te stellen als respectievelijk een lading q en
q' van figuur B.3a voor potentiaalberekening in gebied 3. De equivalente situatie
voor de potentiaalberekening in gebied 1 wordt dan gevonden door, volgens de
methode van figuur B.3b, een lading q" te plaatsen ter hoogte van {3"(q. Hierbij
is, volgens formule B.5, q" gelijk aan 'Y. {3"(q = (3"( 2 q.
Door het combineren van volgende sets van spiegelbeeldladingen van gebied 2
worden de andere spiegeldbeeldladingen voor gebied 1 gevonden. Ook voor gebied 1 ontstaat dus een oneindige rij spiegelbeeldladingen.
De potentiaalberekening in gebied 3 verloopt analoog aan die van gebied 1. De
spiegelbeeldladingen voor dit gebied zijn te vinden in het rechtergedeelte van
figuur B.6. Omdat zich in dit gebied geen lading bevindt wordt de eerste spiegelbeeldlading gevonden door het combineren van de spiegelbeeldladingen "(q en
/3"(q van gebied 2. Deze zijn ook hier te zien als achtereenvolgens de ladingen q
en q'. De eerste spiegelbeeldlading voor potentiaalberekening in gebied 3 is dan
gelijk aan q" = "( 2 q en ligt ter hoogte van de spiegelbeeldlading "(q. Door het
combineren van de overige sets van spiegelbeeldladingen van gebied 2 worden,
net als voor gebied 1, de andere spiegelbeeldladingen voor gebied 3 gevonden.
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B.4

Puntlading nabij een diëlektrische laag op een geleider

De drum bestaat uit een diëlektrische toplaag met dikte d die zich op een geleider
bevindt: zie figuur B.7a. Deze situatie is equivalent aan die van de rechterfiguur

regio a

regio c

RI

__ j_ __.-q
a: puntlading nabij een dielektrische laag op een geleider

b: analogon

Figuur B. 7: a: puntlading nabij een diëlektricum, dat zich op een geleider bevindt, b: analogon.
van figuur B. 7 en lijkt op de situatie van figuur B.4. Het enige verschil tussen
de figuren B.4 en B.7b is de aanwezigheid van lading -q in regio c. Om de
potentiaal in regio a, waar zich de lading q bevindt, te berekenen moeten de
spiegelbeeldladingen van regio 1 en 3 uit figuur B.6 gecombineerd worden. De
spiegelbeeldladingen van regio 1 zijn nodig door het aanwezig zijn van de lading
q en die van regio 3 door het aanwezig zijn van de lading -q. Deze laatste spiegelbeeldladingen moeten dan wel vermenigvuldigd worden met -1 ( -q in plaats
van q) en moeten gespiegeld worden in het vlak z = -0.5d. Het resultaat van
de combinatie van de spiegelbeeldladingen van regio 1 en regio 3 is te vinden in
figuur B.8. In het algemeen geldt dat als <I>(oo) = 0 de potentiaal <I> in een veld
rond een puntlading Q gelijk is aan [8]:

_9_
(B.6)
47rEor
waarbij r de afstand tot de puntlading is. De wet van Coulomb voor de elektrische
aantrekkingskracht tussen twee puntladingen q en Q in vacuüm wordt dan [9]:
<I>(r) =

qQ
(B.7)
47rEor 2
De lading q ondervindt ten gevolge van al de spiegelbeeldladingen afzonderlijk
een dergelijke kracht. De totale kracht op de puntlading q wordt dus:

F(r) = -

q2

F

=

47rEo

(

-{3

(2R) 2 - I

2

~

( -{3)k

f::o (2R + (k + 1)2d)2
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)

(B. 8)
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Figuur B.8: spiegelbeeldladingen ten behoeve van potentiaalberekening voor het
gebied waarin zich de lading q bevindt.
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Bijlage C

Alternatieve botsingsmodellen
C.l

Krachtmodellen voor botsingen in normale richting

Niet-lineair elastisch contact
Met behulp van de theorie van Hertz voor elastisch contact wordt de volgende
vergelijking voor de botsingskracht gevonden [12]:
(C.1)

In dit model is de veerconstante kn afhankelijk van de elastische eigenschappen
van het materiaal:
k

_
n-

2Evfl[ïR2
3(1- a 2 )JR1 + R2

(C.2)

Hierin is E de elasticiteitsmodulus, a het Poissongetal en R 1 en R2 de stralen
van respectievelijk deeltje 1 en 2.
Omdat is aangetoond dat toner bij de heersende systeemtemperatuur nagenoeg
100 % elastisch is (zie hoofdstuk 3) is dit model als alternatief model een overweging waard.

Lineair visco-elastisch contact met plastische deformatie
In dit model wordt als uitgangspunt het gedempte lineaire massa-veer systeem
genomen:

(C.3)
Het verschil met het huidige model is het ontkoppelen van de demping op het
moment van uitvering van de botsende deeltjes [21]. Hierdoor wordt een plastische deformatie van deeltjes in rekening gebracht.
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Niet-lineair visco-elastisch contact

Kuwabara [17] neemt de theorie van Hertz als uitgangspunt maar gaat uit van
viscoelastisch gedrag in plaats van elastisch. De botsingskracht wordt in zijn
model gedefinieerd door:
(C.4)
De restitutiecoëfficiënt van dit model wordt gegeven door:
(1 -

Crest,n

)

. 1/5
"" Xn,voor

(C.S)

Deze vergelijking vertegenwoordigt een afname van de restitutiecoëfficiënt met
de beginsnelheid. Dit komt, in vergelijking met het huidige model, beter overeen
met experimentele resultaten [15, 16, 17, 18].
De dempingscanstante d uit vergelijking C.4 is afhankelijk van de radii van de
twee deeltjes en van de coëfficiënten van viscositeit in vaste stoffen, (en v, die gerelateerd zijn aan volume deformatie respectievelijk afschuiving. In het algemeen
zijn deze viscositeitscoëfficiënten niet bekend. Daarom is dit model moeilijk te
gebruiken.
Tsuji [22] neemt ook als uitgangspunt de theorie van Hertz maar gebruikt als
dempingsterm dezelfde als in het lineaire massa-veersysteem:
.
Fn-- - k nXn3/2 - dnXn

(C.6)

Uitgaande van het feit dat de restitutiecoëfficiënt een materiaaleigenschap is en
daarom onafhankelijk van m, kn en dn, vindt hij voor de dempingsconstante:
(C.7)
Hierin is a een empirische parameterconstante is die gerelateerd is aan de restitutiecoëfficiënt. Door het invoeren van de niet-lineaire dempingsterm dn±n, die
zowel afhankelijk is van de indrukking (zie formule C.7) als van de snelheid, wordt
bereikt dat de botsingskracht op t = 0, in tegenstelling tot het huidige model,
wel de waarde nul bezit. Dit geldt tevens voor het einde van de botsing; aan het
eind van de botsing is de kracht net weer nul geworden. Dit gedrag komt beter
overeen met experimenten dan het gedrag van het huidige model.

Lineair elastisch contact met hysterese

Walton [23] presenteert een empirisch model dat gebaseerd is op plastische deformatie van deeltjes. In dit model worden aparte veerconstanten gebruikt voor
86

deinvering enerzijds en de uitvering anderzijds:
(invering)
(uit vering)

(C.8)

Hierin is Xn,o die waarde van Xn waarbij de curve van Fn bij uitvering de x-as
doorsnijdt. Het verloop van de kracht wordt gegeven in figuur C.l. Invering van

Fnmax
-~----------------- b

"'
-;;;

ec
0

indrukking - - - -

xn

Figuur C.l: verloop van de normale botsingskracht als functie van de indrukking
volgens het lineair massa-veer systeem met hysterese.
het deeltje verloopt volgens de lijn a- b en uitvering via b- c-a. Het gearceerde
oppervlak is de bij de plastische deformatie verloren gegane energie.
Met behulp van de bewegingsvergelijking van dit model wordt de volgende vergelijking gevonden:
1

·2

2mxn

lk

=2

2

nXn

(C.9)

Hieruit kan de restitutiecoëfficiënt afgeleid worden:
(C.lO)

Niet-lineair elastisch contact met hysterese
Als de veerconstante kn, 2 niet lineair verondersteld wordt, zoals in het vorige
geval, maar zodanig wordt gekozen dat deze een functie is van de maximale botsingskracht Fn,max dan wordt de restitutiecoëfficiënt een dalende functie van de
beginsnelheid [23]. De functie voor de veerconstante kn, 2 wordt gegeven door:
kn,2 = kn,l

+ sFn,max
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(C.ll)

met s een empirisch vastgelegde modelparameter, en de restitutiecoëfficiënt:

(C.12)
Uit deze laatste vergelijking blijkt dat de restitutiecoëfficiënt afneemt bij toenemende beginsnelheid. Dit komt, zoals al eerder vermeld, beter overeen met
experimentele resultaten.
In plaats van een lineaire veer kan ook een Hertz veer gebruikt worden.
kracht wordt dan:

F: _ {
n-

-kn,lx~P
Xn 2: 0
-kn,2(Xn- Xn,o) 3 12 Xn < 0

(invering)
(uitvering)

De

(C.l3)

De restitutiecoëfficiënt wordt in dit geval [23]:

Crest n

'

C.2

=

3

(C.l4)

Krachtmodellen voor botsingen in tangentiële richting

Algemeen kan gesteld worden dat de tangentiaalkracht gerelateerd is aan de normaalkracht via de wrijvingscoëfficiënt p,:
(C.l5)
(C.l6)
In deze vergelijkingen zijn J-ts en p, f respectievelijk de statische en dynamische
wrijvingscoëfficiënt met f.-ts > p, f.

Coulombse wrijving
Het meest eenvoudige tangentiële botsingsmodel is gebaseerd op dynamische Coulombse wrijving [2]:
(C.l7)
Een nadeel van dit model is dat de kracht niet voor de omkering van de tangentiële
snelheid kan zorgdragen; de kracht kan alleen de snelheid tot nul terugbrengen.
Het huidige tangentiële botsingsmodel (formule 3.29) is hiertoe wel in staat.
Tevens treedt er een discontinuïteit op in Ft op het moment dat het deeltje gaat
slippen. Een ander nadeel is dat quasi-statische systemen niet met dit model
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beschreven kunnen worden omdat Ft = 0 als

±n = 0 ..

Het toenemende-slip model

Dit model is geïntroduceerd door Walton [23] en gebruikt een krachtafhankelijke tangentiële veerconstante kt, net zoals bij niet-lineair elastisch contact met
hysterese. Omdat er slip op kan treden wordt er, net zoals bij het huidige model,
per tijdstap gerekend met een toe- of afname van de overlap en daarmee van de
tangentiaalkracht:

(C.18)
met:
(invering)

(C.19)
(ui tvering)
In deze vergelijking is k? de initiële tangentiële veerconstante. De waarde van
Ft is in eerste instantie gelijk aan nul en krijgt de waarde van Ft als de snelheid
van richting omkeert. In dit model neemt de effectieve tangentiële veerconstante
af met de tangentiële indrukking totdat de veerconstante effectief gelijk aan nul
wordt als slip gaat optreden. Hierdoor onstaat er voor de tangentiaalkracht, in
tegenstelling tot het huidige model, een geleidelijke overgang van het statisch
regime naar het slipregime.
Het verloop van de tangentiële botsingskracht als functie van de indrukking is
te vinden in figuur C.2. In de figuur is aangenomen dat de normale botsings-

huidige model

/
'

'

~

toenemende-slip model

tangentiele indrukking - - -

Figuur C.2: verloop van de tangentiële botsingskracht als functie van de indrukking bij het toenemende-slip model.
kracht constant blijft. Dit is in werkelijkheid natuurlijk niet zo. Het verloop

89

van de tangentiële kracht tijdens slip is in werkelijkheid niet constant omdat de
normaalkracht continu verandert. Ook ligt daardoor het punt waarbij slip gaat
optreden niet vast.
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