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The goal of this investigation is the detmaination of contact forces 
working on leadfranes which are packaged in a mould. 
Simple l-dimxìsional modflc are used to predict the Raiil effects. 
Calculations arc executed by mans cf the finite clement prograrn I-DEAS 
o f  SDRC, Ohio. All calculacions are Based on a linear theory, so local 
yielding which might be occur in t , h ~  leadfrase, I s  not taken i n t o  
account. 
The contact between the upper and 10t.ie~ ca;-ity p l a t e  Is nodelled as a 
serie of points, which transfer only vertical forces. The points are 

taken at the intersections between t h e  &mbars and the transversal and 
longitudinal cross section of the rt:ould. The deformt ion  of the leadframe 
is oaitted. 

The results of t h e  calculations shag an irregular force distribution oxx 
the two cross sections. 111 the transversal direction there is a. big 
difference between the ~ ; ~ K I O U S  forces. Eear the plane of syilrimet~y t h e  

contact forces are m c h  smallar rhan ax the outward side of the m u l d .  

The way whereupon the load of t h e  total mould aasembiy is introduczd, 
hardly influences the distribution o f  the forces in the contact area. 

A pilot investigation to the effect of the diameter of the supportplugs 
on the force distribution shows that this diaizeter can be used as a 
design paraneter, Changing the diameter, and so  the cross sectional area, 

o f  the supportplugs strongly infiuencec the force distribution between 

inner- and outerside of the leadfrarne. 
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1. INLEIDING 

ASE FICO ontwerpt en bouwt spuitgietmachines waarmee chips die in een 
"leadframe" geassembleerd zijn, voorzien worden van een kunststof behui- 
zing. Tijdens het spuitgieten komt het in enkele gevallen voor dat de 
kunststof seggeperst wordt onder de sbuitnaden van de matrijs door en 
zodoende terecht komt op de verbindingsstripjes van de chips, Het verwij- 
deren van dit extra aangebrachte materiaal kost een nieuwe bewerkingsgang 
van het product, hetgeen zoveel ,riogelijk vermeden moet worden, 
ASH FICO heeft de verwachting dat de problemen ontstaan door vervormingen 
in de onder- en bovenmatrijs, waardoor de krachtverdeling over de sluit- 
randen niet overal. gelijk is. 

Aan de vakgroep Fundamentele ~ e r ~ ~ u i g ~ u n d e  van de Technische Universiteit 
Eindhoven is gevraagd enkele oriënterende berekeningen uit te voeren rnet 
behulp van een eindige-elementenprogramma om inzicht te verschaffen in 
het spannings- en krachtverloop in de matrijs. Tevens worden de vervor- 
mingen van de constructie in ogenschouw genomen. 

in dit verslag wordt ingegaan op de modelvorming van de matrijs en worden 
de resultaten van de berekeningen nader geanalyseerd, 
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2. HODELVORMING 

Uitgangspunt voor de modelvorming is een matrijs voor de spuitgietmachine 
ASM-280, waarbij het injectiesysteem zich aan de onderzijde van de ma- 
chine bevindt. De afnetingen worden verkregen uit tekening: 1890028001. 
Ycor het uitvoeren v m  berekeningen wordt een model van de constructie 
gemaakt, waarin de Tolgende onderdelen een rol spelen: 
- Isolatieplaat bovenzijde 
- Topplate 
- Supportplugs en supportblocks 
- Mouldplate (top) 
- Cavitystrip (top! 
- Leadframe 
- Cavitystrip (bottom) 
- Houldplate (bottom) 
- Supportpiugs en s ~ p ~ ~ r t ~ ~ o ~ k ~  
- Bottomplate 
- Isolatieplaat onderzijde 

Om relatief snel inzicht te verkrijgen in het spannings- en krachtverloop 
in de matrijs wordt een zeer sterke vereenvoudiging van de constructie 
nagestreefd. In de eerste plaats worden twee-dimensionale modellen toege- 
past: een representatieve dwars- en langsdoorsnede van de matrijs moet 
uitsluitsel geven over de heofdeEfecten van de k ~ a c ~ t d o o r l e ~ d ~ n g ~  Ver- 
warmingsspiralen, koelgaten, uitwerppinnen en dergelijke worden in de 
modelvorming niet ~eegeno~en- 
Tenperatuureffecten worden niet verrekend. B i j  de berekening wordt er 
vanuit gegaan dat zich een stationaire toestand heeft ingesteld: de elas- 
ticiteitsmoduli van de verschillende materialen worden genomen bij de 
gemiddelde werktemperatuur van de matrijs. 

In fig. 1 is aangegeven op welke plaats de dwars- en langsdoorsnede in de 
matrijs is genomen. In fig. 2 zijn deze doorsnedes nader beschreven, Op 
grond van symmetrie-overwegingen is telkens maar een helft van de door- 
snede in beeld gebracht. 
De onderste isolatieplaat rust op een star frame; punten van het contact- 
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vlak Iiunnen niet in verticale richting verplaatsen, wel in horizontale 
richting met uitzondering van het punt op de symmetrielijn. 
Het "leadframe" wordt niet gernodelleerd. in de rekenmodellen wordt er 
vanuit gegaan dat de krachtdoorleiding zich direct afspeeld tussen onder- 
ste en bovenste cavitystrip. De verplaatsingen van de contactpunten van 
onder- en bovenzijde worden gelijk gesteld (zie figuur 3 ) .  

De verschillende onderdelen van onder- en bovenmatrijs worden als één 
geheel gezien. Dit heeft als consequentie dat er in de overgang tussen 
topplate en supportblock trekspanningen kunnen optreden. In werkelijkheid 
zal het voorkomen van trekspanningen verhinderd worden, doordat de delen 
onder voorspanning tegen elkaar gebout worden- In de modellering worden 
deze voorspankrachten niet meegenomen. 

Voor de belasting op het model wordt er eeal aantal situaties onderzocht: 
- voor de dwarsdoorsnede is in eerste instantie uitgegaan van een ge- 

lijkmatig verdeelde belasting over de breedte van de bovenste aan 
strip, In tweede instantie wordt het effect nagegaan van een lineair 
op- resp. aflopende belasting en wordt ook nagegaan wat het effect is 
als niet de kracht worden voorgeschreven, maar de vervorming, Daarbij 
wordt er verondersteld dat het bovendeed. van de pers zo stijf is dat 
alle punten in het bovenste contactvlak eenzelfde verplaatsing ondeä- 
gaan. 

- voor de langsdoorsnede geldt dat er over de gehele lengte van de 

bovenste isolatieplaat een gelijkmatig verdeelde belasting aangrijpt. 
De totale belasting op de matrijs bedraagt 600 kPJe 

De dikte van het model 

De berekening van het model wordt gebaseerd op de aanname dat er in de 
doorsnedes een vlakspanningstoestand heerst. In de drie-dimensionele con- 
structie zal dat niet het geval zijn, maar de fout die daardoor ontstaat 
is naar verhouding klein, De elementen die bij de schematisering en de 
mesh-generatie worden gebruikt, kunnen ook alleen een vlakspanningstoe- 
stand beschrijven. 
Als representatieve dikte van de doorsnede wordt uitgegaan van een dikte 
van 54 m: deze maat is opgevat als een soort 'steek' voor de matrijs. 



Het oppervlak van de supportplugs binnen deze dikte wordt bepaald, en 
vergeleken met het oppervlak van de massieve doorsnede. Een zekere toere- 
kening van de omringende plugs wordt in de diktebepaling van de plugs 
verdisconteerd, zodat in de dwarsdoorsnede geldt: 

met 1v = 0.65 wordt dit 

en in de langsdoorsnede: 

Hateriaalkarakteristieken 

De e l a ~ t ~ ~ i t ~ i ~ s ~ ~ d u ~ ~  zijn al5 volgt genomen: 

- 2 , 1  * 1ûe5 N/mm voor de stalen onrlerdelen 

- 1 , 2  * 1ûe4 N / ~ E ~  voor de isolatiepiaten 

2 

De dwarscontractie coëfficiënt is voor alle materialen gelijk aan 0 , 3 .  

De elementkeuze 

De schematisering van de constructie tot een eindig-elementennetwerk ge- 
beurt met behulp van vierknoopsschaal-elementen, die een bi-lineair ver- 
plaatsingsveld representeren en waarbij de spanningen in een element tel- 
kens in één richting lineair verlopen. Het element wordt binnen het pro- 

gramma I-DEAS aangeduid ais een "linear quadrilateral thin shell". 
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Fig. 1. Plaats van dwars- en langsdoorsnede. 
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Fig. 3. Details van de contactpunten tussen onderste en bovenste 
cavityplate, 
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3 .  BEREKENIMGEM 

De berekeningen aan de rnodellen van de matrijs worden uitgevoerd met het 
eindige-elementenprogramma I-DEAS van SDRC, Ohio. Het programma is ge- 
schikt voor het doen van berekeningen aan lineaire constructies, dat wil 
zeggen dat de verplaatsingen klein moeten zijn en dat er geen plastische 
vervormingen mogen optreden. Een gevolg van het lineair zijn van het pro- 
gramma is dat de relatie tussen belasting en vervorming resp, spanning 
ook een lineaire relatie is. Vergroting van de belasting met een factor 
twee zorgt er voor dat alle verplaatsingen en spanningen met eenzelfde 
factor vergroot worden. 
De berekeningen worden uitgevoerd op een HP-workstation, type HP 4 3 3 8 ,  

Als eerste stap wordt de geometrie van de constructie ingevoerd. Vervol- 
gens wordt met de "mapped mesh"-methode een elementverde~ing gegenereerd, 
Het rekenmodel wordt gecompleteerd door het aanbrengen van de kinema- 
tische randvoorwaarden en door het voorschrijven van de belasting. 

Het prograirma berekent de onbekende knooppuntsverplaatsingen, waarmee het 
vervor~~ingspatroon van de constructie bekend is. Vervolgens worden uit 
die Verplaatsingen, per element, de spanningen berekend en de steunpuntc- 
reacties o f  contactkrachten, 

De volgende reeks berekeningen is uitgevoerd: 

- voor de dwarsdoorsnede: 
load0 : constante verplaatsing: grootte 0,1 ma 
load1 : constante belasting; grootte resultante 67,50 Bi4 

load2 : oplopende belasting; grootte resultante 6 7 , 5 0  kH 
load3 : aflopende belasting: grootte resultante 67,50 kM 



In onderstaande figuur z i j n  deze belactingsgeyallen in beeld gebracht. 

1 I 

n+opi 

- voor de langsdoorsnede: 
load4 : met Constante belasting; grootte resultante: I50 kN 
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4. RESULTATEN 

4.1 Vervormingen 

In fig. 4 is het globale vervormingspatroon weergegeven van dwars- en 
langsdoorsnede als gevolg van een constante verdeelde belasting. Uit deze 
figuur blijkt dat de grootste verplaatsing optreedt in de punten waar de 
belasting aangrijpt. In het scheidingsvlak tussen onder- en bovenmatrijs 
lijkt zich een onregelmatigheid voor te doen: doordat de twee helften van 
de matrijs alleen gekoppeld zijn via de contactpunten kunnen deze hellten 
schijnbaar door elkaar bewegen. in werkelijkheid is er voor gezorgd dat 
er zoveel ruimte is tussen de onderzijde van de bovenmatrijs en de boven- 
zijde van de ondermatrijs dat metalliek contact vermeden wordt. In fig, 5 

is de verplaatsing van deze twee vlakken uitgezet voor de dwarsdoorsnede. 
Hieruit blijkt dat door de vervorming deze vlakken elkaar aaximaal 33 prn 

naderen. 

4.2 Contactkrachten 

In tabel 1 is de eontactkracht tussen onder- en bovenmatrijs vermeld voor 
de dwarsdoorsnede. Voor de situatie inet de voorgeschreven verplaatsing 
wordt een correctie doorgevoerd. Bij een verplaatsing van 0,1 mm is name- 
lijk een kracht nodig van 76,99 kN, terwijl in de andere belastings- 
situaties de resultante van de belasting gelijk is aan S7,50  kN, In tabel. 
2 zijn de waarden voor de langsdoorsnede verzameld. 

Tabel 1: Contactkrachten in de dwarsdoorsnede, waarden in [kg] 

2.78 3.84 8.22 
2.44 3.37 7.40 
2.67 3.49 7.35 
2.02 3.10 6,90 

15.90 15.42 31.08 
13.94 13-52 27.52 
13.93 13.42 26.96 
14.00 13.76 26.01 
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12.08 10.46 13.01 13.03 10.51 11.50 
chip 

Tabel 2: Contactkrachten [kE] in de langsdoorsnede bij constante verdeel- 
de belasting. 

Binnenste 

I j  11.63 10.78 13.60 1 Buit ens te 

i 
14.40 1 2 . 9 2  16-08 I 

In de figuren 6 en 7 is k e t  verloop van de grootte viin de contactkrachten 
aeergegeven, Vooral in de dwarsdoorsnefk 3ial.t het :ierschil op tussen bin- 
nen- en buitenzijde. Verder biijkt telkens dat de kracht OF de n i d d e l s t e  

darn kleiner of gelijk is aan de kracht op een van de mast gelegen d a w  

men. 
De verschillende belastingsgevailen voor de dwarsdoorsnede geven slechts 
geringe onderling verschillen te zien- 

Het kan zijn dat de grootste contactkracht aanleiding geeft tot locale 
vloeiverschijnselen in het leadframe. Dit niet-lineaire effect kon in 
deze berekening niet worden meegenomm. Het gevolg van. locale vloei is 
dat de eontactkracht aan een m a x i m m  is gebonden en dat naast liggende 
contactpunten dan een hogere belasting moeten doorleiden. 

4.3 Spanningsverdeling 

In figuur 8 is het verloop van de Von %isesspanning weergegwen voor zo- 
wel de dwars- als de langsdoorsnede als gevolg van een constante verdeel- 
de belasting. Ook in deze figuren blijkt dat de verdeling m e r  de m.trijs 
niet uniform is. 
Het contactvlak tussen topplate en supportstrip is nader onderzocht, In 
figuur 9 is het verloop van de normaalspanning in verticale richting uit- 
gezet. Over de doorsnede werkt een niet-lineaire spannings-verdeling als 
gevolg van een drukkracht en een buigend moment. De grootste trekspanning 
bereikt een waarde van circa 15 N/mm*. Door middel van voorspanbouten 
moet er voor gezorgd worden dat er bij het aanbrengen van de belasting op 
de matrijs geen trekkrachten in het contactvlak optredea. 
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Fig. 4 ,  Globaal vervormingspatroon van dwars- en langsdoorsnede 
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Vervorming op de plaats van het 
'leadframe' in de dwarsdoorsnede 



Fig. 6. Verloop van de contactkrachten bij een constante verdeelde 
belasting in dwars- en langsdoorsnede 
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Verloop van de contaetkrachten in de dwarsdoorsnede als functie 
van de belastingsgevallen. 
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5. CONCLUSIES 

Uit de berekeningen aan een dwars-.en een langsdoorsnede van een spuit- 
gietmatrijs blijkt, bij de hier gehanteerde modelvorming; dat de kracht- 
verdeling in het contactvlak tussen onderste en bovenste 'cavity plate' 
slechts in geringe mate afhankelijk is van de manier waarop de belasting 
op de matrijs wordt ingeleid. 

Opvallend is dat de contactkracht niet voor elke dam gelijk is, Vooral 
bij de dwarsdoorsnede blijkt dat de krachten klein zijn in de buurt van 
het symmetrie-vlak van de matrijs. Daar zou dan ook als eerste lekkage 
van de kunststof kunnen plaatsvinden. 
Over de langsdoorsnede gezien is het verloop van de c o n ~ a ~ t ~ r a c ~ t ~ ~  meer 
gelijkmatig, aaar ook hierbij geldt dat-aan de buitenzijde van de matrijs 
de kracht het grootst is. 

In de appendix is de invloed nagegaan van het oppervlak van de support- 
plugs op de verdeling van de contactkrachten, Uit deze berekeningen volgt 
dat de verdeling van de contactkrachten beïnvloed kan worden door de 
grootte van het oppervlak van de supportplugs. 

Het blijkt niet zo te zijn dat krachten die door de supportplugs worden 
doorgeleid, gelijk zijn voor alle plugs in de matrijs, Evenmin is het zo 
dat de contactkrachten, d i e  werken op de dammen van een leaddrame, onder- 
ling gelijk zijn als de supportplugs zich recht boven de datnixen bevinden, 

Door het aanbrengen van een voldoend hoge voorspankracht kan er voor gr- 
zorgd worden dat de verschillende matrijsonderdelen steeds onder druk 
blijven en dat er tijdens het spuitgietproces geen spleetvorming 
opt reed t. 



22 

APPENDIX 

Het oppervlak van de cupportplugs als ontwerpparameter 

In de berekening van de matrijs is op vrij arbitraire wijze gekozen voor 
een toekenning van dikte aan de supportpfugs, In een serie oriënterende 
berekeningen is nagegaan wat de invloed van het oppervlak is op de span- 
ning in de supportplugs en op de sluitkrachten van de matrijs. Daartoe is 
gebruik gemaakt van een eenvoudig elementenpakket -GIFTS- dat op een PC 
gelnstalleerd is. De modelvorming is een stuk simpeler dan die voor de 
voorafgaande berekeningen met I-DEAS. Er is alleen gekeken naar de dwars- 
doorsnede en in die dwarsdoorsnede wordt slechts de bovenmatrijs gemodel- 
leerd. Het contact met het leadframe gordt geschematiseerd door slechts 
twee punten. In die punten worden de reactiekrachten berekend. De sup- 
portplugs worden gemodelleerd door middel van staafelementen. 
Opnieuw is een lineaire berekening uitgevoerd voor een doorsnede die zich 
in een vlakspanningssituatie bevindt. 

De uitsparing, waarin zich onder meer de supportplugs bevinden, heeft in 
het hier gebruikte model een dwarsdoorsnede van 78 * 5 = 390 nm2. A l s  aan 
elke supportplug een doorsnede van 195 mm2 wordt toegekend, dan wordt het 
oppervlak van de uitsparing volledig geconcentreerd in de beide staafele- 
menten. 

In figuur A l  is het rekenmodel weergegeven. De resultante van de gelijk- 
matig verdeelde belasting heeft een waarde van 45QQ N e  In onderstaande 
tabel is de grootte van de reactiekrachten -Ri resp. Ru- en van de krach- 
ten in de plugs -Fi resp. Fu- uitgezet als functie van Bet oppervlak van 
de supportplugs. In de figuren AS en A 3  zijn deze relaties grafisch in 
beeld gebracht- 



23 

Tabel 3 :  Relatie tussen contactkrachten en het oppervlak van 

Oppervlakte [mmal 1 1  Krachten in [NI 
Ai Au 

O O 

1 0  1 0  

20 20 

50 50 

100 100 

200 200 
- 50 

50 - 

Ri Ru 
240 4260 

1870 2630 

2070 2-30 

2216 2290 

2258 2242 

2285 2215 

2150 2340 

1540 2960 

Fi Fu 

2117 1204 

2360 I360 

2532 1487 

2591 1541 

2520 1572 
3220 - 

- - 

- 4275 

Ter illustratie zijn nog enkele grafieken toegevoegd die een 

de plugs 

beeld geven 
van de vervorming en de spanningsverdeling in het aodel; de grootte van 
het oppervlak van de plugs bedraagt hierbij 50 am2. 

Conclusies 

Uit het verloop .;pan de grafieken blijkt de grote invloed van de keuze vanz 
het oppervìak voor de krachtdoorleiding in het sterk vereenvoudigde model 
van de matrijs. Vooral bij relatief kleine waarden van het oppenlak is 
de verdeling van de belasting over de twee aanlegpunten sterk ongelijk. 
Pas bij grotere waarden van de oppervlakte worden beide reactiekrachten 
nagenoeg geli j k. 
Be krachten in de supportplugs blijken eveneens af te hangen van de op- 
pervlakte van de plugs. Hun onderlinge verhouding blijft nagenoeg con- 
stant. De supportplug die zich het dichtst bij de supportstrip bevindt 
draagt steeds de kleinste kracht. 
Het weglaten van de buitenste supportplug heeft slechts een geringe in- 
vloed op de verdeling van de reactiekrachten, in tegenstelling tot het 
weglaten van de binnenste supportplug. 

Op grond van deze resultaten lijkt het mogelijk de grootte van de sluit- 
krachten op het leadframe te beïnvloeden door de grootte van de plugdia- 
meter; onder de conditie dat de gehanteerde veronderstellingen bij het 
modelleren niet al te grote fouten introduceren. 
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Fig. A2:  Reactiekrachten, als functie van het plugoppervlak 
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Fig, A3: Krachten in de plugs, a l s  functie van het plug oppervlak, 



YODEL 
1 

BEF j 

3 1 . .-. . - .  

I 

Fig. A$: Globale vervorming: oppervlak plugs = 50 m m 2  



I . . - -  , . . .  
I , . *  

I . . *  

, . - e  

* \  
i ..< 

I 
a 

- - . . .  . . . . .  , , . . .  
C e - . .  

f l - . - - .  

---- 

Fig. A5: Verloop van hoofdspanningen en 'bon Mises-spanning; oppervlak 
plugs = 50 nm2 



!k80 O E 

VODEL 

I 

I I 

Pig. A l :  Rekenmodel voor GIFTS 


