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SAMENVATTING EN INLEIDING 

Dit verslag poogt een overzicht te geven van het onderzoek op het gebied van de 

modelvorming van het spuitgietproces in het kader van I.O.P. nr. 2.4.3/TUE-III. Het 

betreft in het bijzonder de m o d e h r m i ~ g  TIZE m&ria?en &e reageren tijdens het 

vormgevingsproces en die mogelijk geen volledige wandhechting vertonen. De aandacht van 

het onderzoek ligt bij de vulfase van het proces. De periode van werkzaamheden die dit 

verslag omvat loopt van november 1987 tot september 1991. 

Binnen dit onderzoek zijn de volgende doelen gesteld: 

- Beschrijving van het reactieverloop tijdens het spuitgietproces. 

- In rekening brengen van de reactiewarmte in de enerievergelijking. 

- Modelvorming van het mogelijk optredende, locaal slippen van het materiaal langs 

de matrijswand. 

- Voorspellen waar een materieël deeltje in een matrijs terecht komt, gegeven de 

plaats en de tijd van binnenkomst in de matrijs. 

- Experimentele ondersteuning van de modelvorming t.a.v. het wandslipgedrag en het 

vulgedrag in de vorm van materiaalkarakterisering en verificatie. 

- Het simuleren van best aande vormgevingsprocessen waarbij reagerende materialen 

een rol spelen. 

Achtereenvolgens komen in dit rapport aan de orde: 

Hoofdstuk 1: beknopte beschrijving van de theorie. 

Hoofdstuk 2: resultaten van numerieke simulaties 

Hoofdstuk 3: karakterisering van het chemische en reologische gedrag. 

Hoofdstuk 4: discussie. 

Bij de beschrijving van de theorie zijn afleidingen weggelaten. Waar mogelijk wordt voor 

specialistische onderwerpen naar de literatuur verwezen. Aan de numerieke oplosmet hoden 
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die worden gehanteerd wordt in dit rapport weinig of geen aandacht besteed. B i j  de 

resultaten is gestreefd naar voorbeelden die illustratief zijn voor stand van zaken. 

Experimenteel worden de volgende deelterreinen onderscheiden: 

- het opstellen van constitutieve vergelijkingen voor de reactie-kinetiek 

- het opstellen van constitutieve vergelijkingen voor de spanning 

- het opstellen van constitutieve vergelijkingen voor wandslipsnelheid 

- verificatie van numerieke simulaties 

In hoofdstuk 4 wordt vooral aandacht besteed aan de eerste twee punten. Voor punt drie 

wordt verwezen naar een ander verslag dat in het kader van dit project is verschenen 

[Peters ,911. Verificatie van de modelvorming heeft plaatsgevonden via uit de literatuur 

bekende experimentele gegevens. 

Tijdens de duur van dit project hebben ook studenten via stages en 

afstudeeropdracht en hun bijdragen geleverd. 

Er werden de nodige contacten met het bedrijfsleven gelegd die tot een vruchtbare 

samenwerking en kennisoverdracht heeft geleid. De belangrijkste samenwerking vond plaats 

met: 

ASM-Fico 

DSM, afd. OK en FAOM 

G&&r-Ferrclmatik Desma 

Philips, CFT 

ik, [ & e & 
"" 

r 

Raychem 

SDRC 

Synres-Almoco bv  
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1 THEORIE 

1.1 Algemene formulering 

Een compresslhekj warmtegeleidemk, visceuze eu reageïeïìde dûeistof wordt 

beschouwd als een continuum. Hiermee wordt de basis van de mathematische 

probleemformulering gevormd door [Castro '82, Isayev, '87, Sitters '88, Peters ,891: 

- Massabalans: 

- Impulsbalans: 

- Impulsmomentbalans: 

- Energiebalans: 

- Entropie ongelijkheid: 

- Molbalans: 

- Identiteit s behoud: 

+ - +  p + p v.v = o 

-+ + + 
v.a+ pf = pv 

C 
B= a 

+ +  
pc-pr- CD + V.q = O 

- * +  
6 = DV.(Vc) + Rc 

(1.39 

(1.4) 

(1-5) 

(1-79 

- Cmstitutieve veri;efi;hìgexì voûï spanningen ( u), warmteflux (9) , conversiesnelheid (R 1 
en de walzdslipsnekeid (v,). In plaats van een constitutieve vergeiijiting voor de 

wandslipsnelheid kan, afhankelijk van het slipgedrag, ook een constitutive vergelijking voor 

de afschuifspanning op de wand (;J worden gebruikt. Hierna zal op elk van deze 

constitutieve vergelijkingen kort worden ingegaan. Speciale aandacht zal worden besteed 

C 
+ 
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aan de laatste balansvergelijking, de identiteitsbalans. Deze balansvergelijking is hier 

geïntroduceerd ten behoeve van het traceren van materiële deeltjes. 

12 S p a d n 4  

Bi j  dit onderzoek geldt de beperking dat stromende media worden beschouwd als 

reactieve, gegeneraliseerde Newtonse vloeistoffen. Constitutieve vergelijkingen voor de 

spanning die worden gebruikt hebben dus de volgende vorm: 

Hierin is de viscositeit r] een experimenteel te  bepalen functie is van de druk, temperatuur, 

afschuifsnelheid en conversie. Een overzicht van verschillende functies voor de viscositeit, 

zoals die in de literatuur gebruikt worden, wordt gegeven in [Peters ,891. 

1.3 Warmteflux 

Voor de beschrijving van de warmteflux wordt gebruik gemaakt van de wet van 

Fourier: 

waarin de warmtegeleidingscoefficient A, net als de viscositeit, een experimenteel te  bepalen 

functie is van druk, temperatuur, deformatie (anisotropie in warmtegeleiding) en conversie. 

1.4 Conversiesnelheid 

Voor constitutieve vergelijkingen voor de conversiesnelheid zijn vele voorstellen gedaan 

[Barton '72, Enns '83, Lekakou '88, Miller '76, '78, Tajima ,831. Een opsomming van 

dergelijke vergelijkingen voor de conversiesnelheid wordt gegeven in [Peters ,891. Ter 
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illustratie wordt hier de vergelijking voor een reactie met tweede orde kinetiek en een 

Arrhenius-achtige temperatuur afhankelijkheid gegeven: 

waarin ko een constante is, E de reactieactiveringsenergie, R de universele gasconstante, 

T de absolute temperatuur en c de conversie. Afhankelijk van het beschouwde materiaal 

kan de conversiesnelheid o.a. een functie zijn van: 

-conversie 

-temperatuur 

-katalysator concent rat ie 

-4nitiele reactantconcentratie 

-inhibitietijd 

1.5 Wandslipsnelheid 

Voor een stroming met wandslip worden hier twee van de mogelijke 

beschri jvingswi jzen genoemd [Meijer, '88, Peters ,911: 

-grenslaagslip 

-wri jvingslip 

Bij grenslaagslip wordt verondersteld dat er tussen de wand en de vloeistof een laagvisceuze 

glijlaag aanwezig is waarin de snelheidsgradienten vele malen hoger zijn dan in de 

hoofdstroom. Voorbeelden uit de literatuur [Brown '82, Knappe '86, Meijer '88, Milano '88, 

Ramamurthy '861 van constitutieve modellen die dit fenomeen beschrijven kunnen worden 

samengevat in de vergelijking: 

(1.11) 
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Hierin is rs een grenswaarde voor de grootte van de wandschuifspanning die moet worden 

overschreden voordat slip optreedt. Een bijzonder geval is rs = O. 

+ 
11711 = 7 S = -PP (1.12) 

De parameters in beiden modellen kunnen een functie zijn van o.a. de temperatuur en de 

conversie. Natuurlijk zijn ook veel complexere modellen denkbaar waarin bijvoorbeeld de 

deformatiegeschiedenis een rol speelt of waarin beide beschrijvingswijzen worden 

gecombineerd. Echter, alleen wanner voldoende experimentele gegevens ter beschikking 

komen voor een gegeven materiaal/wand combinatie, bepaald onder verschillende condities, 

heeft het zin om t e  overwegen complexere modellen te  gaan gebruiken voor een meer 

realistische modellering. 

Het stelsel vergelijkingen zoals dat in het voorgaande beschreven is, kan worden 

worden vereenvoudigd door gebruik te maken van de zogenaamde "smeerfilmbenadering" 

[Castro '82, Boshouwers '88, Douven ,911. Hierbij wordt de modelvorming beperkt tot de 

beschrijving van het vulgedrag van matrijzen voor dunwandige produkten. Deze benadering 

is niet in het volledige domein van de vloeistof bruikbaar. Voor de omgeving van het 

voortschreidende vrije oppervlak van de vloeistof, het vloeifront, is extra modelvorming 

nodig indien het gewenst is dat de invloed van de frontstroming tot uiting wordt gebracht. 

Behalve analyses op basis van de modelvorming gebaseerd op de smeerfilmbenadering 

zijn ook analyses uitgevoerd met behulp van een bestaand softwarepakket (SEPRAN) voor 

numerieke simulaties van stromingsproblemen, gebaseerd op de eindige elementen met hode. 

Deze laatste simulaties betreffen stationaire problemen met wandslip. 
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De uitkomsten van analyses met behulp van de gepleegde modelvorming zijn 

benaderingen van de drukverdeling in de matrijs, het snelheids-, temperatuur- en 

conversieveld en de waarden van de verschillende constitutieve parameters als functie van 

p!aui,g tiid. J 

Dit is onderwerp van de volgende paragraaf. 

1.6 Vloeifront 

In de literatuur is op zeer verschillende wijzen getracht om de fonteinstroming die in 

het vloeifront optreedt te beschrijven. Oplossingen voor dit probleem varieren van 

eenvoudige en complexe analytische formules [Bhattacharji '65, Castro '82, Isayev '87, 

Sitters '88, Vroonhoven ,881 tot numerieke analyses m.b.v. de eindige elementen methode 

[Isayev '87, Mavridis '861. Bij de numerieke simulaties van de vulfase op basis van de hier 

gepresenteerde modelvorming is gebruik gemaakt van het vloeifrontmodel zoals voorgesteld 

door Sitters [Sitters '881. Echter, dit frontmodel houdt geen rekening met de verblijftijd en 

de deformatie van materiele deeltjes die in het frontdomein komen. 

Verbetering van de modelvorming via een nummerieke aanpak lijkt op voorhand niet 

erg verstandig; locale 2-D analyses voor het bepalen van een stationaire snelheidsveld in 

het frontdomein vergen reeds een grote hoeveelheid rekentijd. Bij 3-D transiënte 

snelheidsvelden zou de rekentijd volledig uit de hand lopen. Daarom is gekozen voor het 

gebruik van een analytisch model voor de snelheidsverdeling in het front domein. Hiermee 

kan de invloed van de verblijftijd en deformatie in het frontdomein naar verwachting 

voldoende nauwkeurig in rekening worden gebracht terwijl rekenti jden nagenoeg niet zullen 

toenemen [van der Velden '911. 
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1.7 Deeltjes traceren 

Een belangrijk deelaspect betreft het traceren van materiele deeltjes, m.a.w. het 

berekenen van de banen die materiële deeltjes afleggen in de matrijs. Het belang van dit 

aspect is meerïo?ldig: 

- Ten eerste biedt het volgen van deeltjes in de stroming de mogelijkheid om de rotatie 

van deze deeltjes te bepalen en daarmee de mogelijkheid om een voorspelling te kunnen 

doen over de orientatie in het materiaal. 

- Ten tweede kunnen de resultaten gebruikt worden in ontkoppelde transient 

visco-elastische berekeningen [Douven y91] (zie ook I.O.P. nr.2.4.3/TUE-I1). 

Ten derde wordt zo de mogelijkheid geboden om de resultaten van de numerieke 

simulaties relatief eenvoudig te verifieren. M.b.v. visualisatie van het vulgedrag van 

een matrijs kunnen namelijk de posities van deeltjes worden opgemeten en deze kunnen 

worden vergeleken met berekende posities uit de simulaties [Vos ,891. 

Ten vierde bestaat de gedachte dat genoemde visualisatie technieken geschikt zijn voor 

het experimentele onderzoek naar slipgedrag. Kleine veranderingen in de 

randvoorwaarden bij een stroming leiden tot grote veranderingen in een, zichtbaar 

gemaakte deformatiepatroon [Vos 89', Schouenberg '911. Hiermee is een goed meetbare 

grootheid voorhanden voor het opstellen van constitutieve modellen voor het 

slipgedrag. Toetsing en gevoeligheids analyses van deze modellen kan dan plaats 

vinden via berekende deformaties waarvoor het volgen van deeltjes weer noodzakelijk 

is. 

Ten slotte, het volgen van deeltjes is een eerste vereiste wanneer de wens bestaat om 

bij meer-componenten spuitgieten op voorspelbare wijze een van de componenten op 

een goed gedefinieerde plaats in de matrijs neer te leggen (zie ook I.O.P. 

- 

- 

- 

îìï. 2.4.3 / TUE-I) 

De oplossing van dit probleem kan worden omschreven als "het behoud van identiteit". 
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Wordt aan een materieel deeltje een set labels 5 toegekend, waarmee de identiteit van dit 

deeltje vastligt, dan moet gelden: 

(1.13) 

Dit levert een extra set vergelijkingen op in de modelvorming. De set labels ( bestaat uit de 

twee coordinaten die de plaats in de spuitopening definieren waar het deeltje de matrijs 

binnenkomt en een tijdslabel dat aangeeft op welk moment dat gebeurt. 

1.8 Strategie bij de modelvorming 

Op het gebied van de modelvorming worden vier deelterreinen onderscheiden die in eerste 

instantie afzonderlijk worden onderzocht. 

-Kinetiek beschrijving, inbrengen van de reactiewarmte in de energievergelijking, 

inbrengen van de conversiegraad in de functie voor de viscositeit. 

-Bestudering van constitutieve modellen voor wandslip, opstellen en testen van 

numerieke oplosmet hoden voor stroming met wandslip aan de hand van bekende 

analytische oplossingen [Peters ,911. 

-Onderzoek naar de invloed van het vloeifront op de conversie (=verblijftijd in het 

frontdomein) en op de deformatie (=orientatie van materiele deeltjes). 

-Ontwikkelen en testen van numerieke methoden voor het traceren van materiele 

deeltjes bij niet reagerende materialen. 

wanneer voi6oende Kennis en zekerheid bestaat op eik van deze deelterreinen t.a.v. de 

kwditeii Van de mGdelVGïïìî~ri& epi nümeïieke GplGSrii€thGdeIì word23 22 geCOITIbh3Xd. 

In het volgende hoofdstuk wordt aan de hand van gepresenteerde resultaten een indruk 

gegeven van wat behaald is op elk van de beschreven deelterreinen. 
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2 RESULTATEN MODELVORMING 

2.1 Simulatie van het vulproces 

De m=&&c y==r tiuetiek, rea,$ie%%rar~$e ey x I i , ~ ~ ~ ~ i $ & f  zi J iy gejq!pmpntp~rd in ppn 

bestaand programma’s [Peters ’89, Schoone ’90, van der Velden ’911 voor de simulatie van 

de vulfase bij spuitgieten van thermoplasten. Testen van deze uitbreidingen is gebeurd aan 

de hand van problemen waarvoor de oplossingen bekend zijn en bovendien experimentele 

gegevens beschikbaar zijn [Castro ’871. Het betreft het spuitgieten van polyurethanen. 

Experimenten werden uitgevoerd m.b.v. een rechthoekige matrijs met instelbare 

afmetingen. Ook procesparameters zoals injectie- en wandtemperatuur waren instelbaar. 

De experimentele condities van de vier gepresenteerde voorbeelden zijn gegeven in tabel 1. 

De gebruikte codering is overgenomen uit [Castro ’871. De constitutieve modellen voor 

reactiekinetiek en viscositeit die bij de simulatie zijn gebruikt worden gegeven door: 

respectievelijk: 

TABEL 1 

IOC] Gz G exp. no. H [mm] L[mm] W[mm] Q[cm I s ]  T. .IOC] Twand 

C/4/1 3.3 425 IC1 123.7 49.3 74.1 26.3 0.016 

3 
1nJ 

91412 1.6 710 101 145.2 52.5 65.2 9.0 0.011 

912111 3.2 505 101 33.5 55.3 82.0 5.92 0.119 

5.00 0.094 912112 3.2 487 101 27.5 54.0 70.0 
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De waarden van de parameters uit deze twee modellen, evenals die van ander belangrijke 

thermodynamische grootheden die een rol spelen, zijn gegeven in tabel 2. 

TABEL 2 

Warmt e capaciteit : 

Warmte geleidingscoefficient : 

Reactie constante: 

Reactie-activeringsenergie: 

Initiele concentratie reactieve groepen: 

Reactie warmte: 

Viscositeitsconstante: 

Vis cosi t ei t-act iveringsenergie: 

Gelpunt: 

Constanten in viscositeitsfunctie: 

Cp = 1880 

X = 0.17 

ko = 3.6 10 

E = 57.8 

co = 2.6 10 

hr = 83 

A = 4.1 10 

E = 38.3 

egel= 0.85 

A = 4  

4 

3 

-8 
7 

7 

B = -2 

[J/Kg KI 

[W/m KI 
[m 3 /mol s] 

[mol/m 31 

[KJ/mol} 

[ K J /mol] 

[Pa SI 

[ K J /mol] 

Bij de representatie is gekozen voor 3-D plots Bi j  deze 3-D representatie van resultaten 

worden geen assen gegeven. De, altijd aanwezige, symmetrie-as in deze figuren valt samen 

met de lengte-as van de rechthoekige matrijs. De randen in deze figuren die loodrecht op 

de symetrie-as staan corresponderen met de dikte-coordinaat van de matrijs. De 

inspuitzijde is in de 3-D plots herkenbaar aan het feit dat de betreffende grootheid over 

deze rand (bij de getoonde gevallen) altijd constant is. 

Voor de interpretatie van de resultaten wordt vermeld dat, bij reagerende materialen, 

het vulproces voornamelijk gekarakteriseerd wordt door twee kenget allen, namelijk: 

Graetz: warmte transport d.m.v. convect i e 
warmte transport d.m.v. geleiding Gz = 



1 4  

Gelgetal: warmte produkt ie t .  g .v. react ie 
warmte transport d.m.v. convectie G =  (2-4) 

Eet Gelgetal wm6t GGk wel het Damt6!hur I getd  geTl0emA (DzI>. In tabel 1 zijn tevens ne 

waarden van deze kengetallen voor de vier gepresenteerde voorbeelden vermeld. Bij een 

laag gelgetal (weinig reactie) en een hoog Graetz getal (Weinig warmte transport d.m.v. 

geleiding) zal de viscositeit nagenoeg constant blijven. In dat geval kan de stroming goed 

beschreven worden als een isotherme Poiseuille stroming. Hiermee volgt voor de 

inspuitdruk (met verwaarlozing van effecten van het vloeifront): 

Experiment (9/4/1) is hiervan een voorbeeld (fig. 1). De viscositeit is nagenoeg over de 

gehele matrijs constant,alleen langs de wanden is een daling t.g.v. opwarming door de 

wanden t e  zien. 

'JiSCOSi'i'ï PRûFiiE j Ç / 4 / i j  

Figuur 1 Viscositeitsverloop in de matrijs. (exp.9/4/1) 
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De volgende mogelijkheden doen zich voor t.o.v. deze situatie: 

-Gelgetal laag, Graetz getal laag, wandtemperatuur beduidend hoger dan de injectie- 

temyeratnnr geeft dat de .,nisc~siteit zd dden t.g.y. het ~pwarm-en van het m-ateriaal ~ Q O E  

warmte uit de matrijswand. Hierdoor word een lagere inspuitdruk verkregen. De reactie 

heeft weinig invloed vanwege het lage gelgetal. Experiment (9/4/2) is een voorbeeld van 

deze situatie (zie fig. 2). 

VISCOSITY PROFILE (9/4/2/) 

Figuur 2 Viscositeitsverloop in de matrijs (exp. 9/4/2) 

-@elgetal laag, Graetz getal laag, wandtemperatuur lager dan de injectietemperatuur 

geeft dat de viscositeit zal stijgen t.g.v. het afkoelen van het materiaal door warmteafgifte 

aan de matrijswand. Hierdoor word een hogere inspuitdruk verkregen. De reactie heeft 

weinig invloed vanwege het lage gelgetal. Deze situatie is weinig reëel. 

-Gelgetal hoog geeft dat de viscositeit zal stijgen t.g.v. de invloed van de hoge 

conversie op de viscositeit. Hierdoor word een hogere inspuit druk verkregen. Experiment 

(9/21/1) is hier een voorbeeld van (zie fig. 3-6). De verdeling van alle grootheden is in dit 

geval volledig anders is dan bij experiment (9/4/1) en (9/4/2). 
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TEMPERATURE PROFILE (9/21/1) 

Figuur 3 Temperatuursverloop in de matrijs (exp. 9/21/1) 

CONVERSION PROFILE (9/21/1) 

Figuur 4 Conversieverloop in de matrijs (exp. 9/21/1) 
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,.ONV~SION-RATE PROFILE (9/21/1) 

Figuur 5 Conversiesnelheidsverloop in de matrijs (exp. 9/21/1) 

VISCOSITY PROFILE (9/21/1) 

Figuur 6 Viscositeitsverloop in de matrijs (exp. 9/21/1) 

Het gevolg kan zelfs zijn dat "short shots" worden verkregen. Experiment (9/21/2) 

benadert deze situatie (zie fig. 7-9), het gelpunt is bijna bereikt en wordt snel genaderd. 

Belangrijk hierbij is de zeer hoge conversiesnelheid van het materiaal dat in het uiteinde 

van de matrijs zit (zie fig. 9). De reactie heeft veel invloed vanwege het hoge gelgetal. 
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CONVERSION PROFILE (9 /21 /2 )  

I 

Figuur 7 Conversieverloop in de matrijs (exp. 9/21/2) 

Y 

CONVERSION-RATE PROFILE [9/Zl/Z) 

Figuur 8 Conversiesnelheidsverloop in de matrijs (exp. 9/21/2) 
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VISCOSITY PROFILE (9/2l/ZZ) 

Figuur 9 Viscositeitsverloop in de matrijs (exp. 9/21/2) 

Deze resultaten van numerieke simulaties zijn, voor zover mogelijk, ook vergeleken met 

de numerieke resultaten van [Castro '871. Dit vergelijk betreft de temperatuur- verdeling 

op enkele plaatsen in de matrijs (experiment (9/4/2) en (9/21/2), fig. 10 en 11) en de 

conversie-verdeling voor experiment (9/21/2) (zie fig. 12). 

TEMPERZTURE PROFILES (9/4/2) (Castro & Macosko (+) / Peters (-1) 

w 
2 
E 
3 
e: 
O 
O o 

I N 

52 54 56 58 60 62 64 66 

TEMPERATURE [C] 

Figuur 10 Temperatuurverloop in de matrijs. Vergelijking met resultaten uit 

[Castro '861 (exp. 9/4/2) 
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Temperatuurverloop in de matrijs. Vergelijking met resultaten 

[Castro '861, (exp. 9/21/2) 

uit 

Figuur 12 Conversieverloop in de matrijs. Vergelijking met resultaten 

[Castro '861 (exp. 9/21/2) 

uit 

De overeenkomst is bevredigend waarbij echter enkele kanttekeningen horen. Voor 

experiment (9/4/2) is te zien (fig. 10) dat de temperatuurverdelingen in het uiteinde van de 
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matrijs (x'=l), in de omgeving van de wand sterk van elkaar afwijken. Dit is een gevolg 

van de keuze of het materiaal dat vanuit het front op de wand wordt gelegd de 

temperatuur heeft die het in het front had of direct de wandtemperatuur aanneemt. In de 

hier beschreven modeivorming i s  de laatste mûgelijkheid geteueu. 

De afwijkingen in de resultaten voor experiment (9/21/2) zijn voor het materiaal in het 

uiteinde van de matrijs (x'=0.92 en x'=l) groot te noemen. Dit wordt geweten aan het hier 

gebruikte vloeifront model waarin de verblijftijd van een deeltje in het frontdomein niet in 

rekening wordt gebracht. Hierdoor zal de reactie achterblijven omdat het materiaal minder 

lange tijd de hoge temperatuur in het front ondergaat (zie fig. 11); een hogere temperatuur 

versnelt de reactie en geeft in de tijd dus een hogere conversie. Tevens zal daardoor de 

temperatuur lager blijven vanwege de lagere hoeveelheid reactiewarmte die vrijkomt. 

Deze afwijkingen vormden mede een argument om nadere studie van het vloeifront model 

te maken. Een beschrijving van een beter vloeifrontmodel is te  vinden in [Peters '89, 

Schoone '90, van der Velden '911, de invloed van een andere vloeifrontmodellering op de 

gepresenteerde resultaten is te vinden in [Schoone '90, van der Velden '911. De verbetering 

is aanzienlijk en de overeenkomst met resultaten van [Castro '871 is goed (zie fig. 13). 

Figuur 13 Conversieverloop in de matrijs (uit [Schoone '901) 
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Soortgelijke simulaties zijn uitgevoerd voor het omhullingsproces van IC's (I.O.P. chip 

packaging) en voor het spuitgieten van isolatoren (i.s.m. Raychem Limited). 

2.2 Wm&fip 

Voor het bestuderen van constitutieve modellen van wandslip en het testen van de 

kwaliteit van numerieke methodes voor het oplossën van dit niet-lineaire probleem is een 

eindige elementen/ eindige differenties programma ontwikkeld, op basis van de 

smeerfilmbenadering, voor het simuleren van isotherme pijpstroming met wandslip [Peters 

'911, In dit programma zijn gemakkelijk verschillende constitutieve modellen in te  bouwen. 

Het testen van de kwaliteit van een oplossing behaald m.b.v. het programma kan voor dit 

type stroming eenvoudig worden getest omdat analytische oplossingen beschikbaar zijn 

voor enkele constitutieve modellen voor wandslip. Bovendien zijn twee slipmodellen 

geimplementeerd in een bestaand software pakket (SEPRAN) voor het simuleren van 

stromingsproblemen op basis van de eindige elementen methode [Peters ,911. 

Hier worden enkele resultaten getoond voor het geval van wrijvingslip welke zijn 

berekend met het EEM/EDM programma. 

PRESSURE DISTRIBUTION (o=analytical. -=numerical) 
18, 1 

14 

O 1 2 3  8 9 10 4 5 6 7  

Z-COORDINATE 

Figuur 14 Drukverloop bij pijpstroming met wrijvingsslip 
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Figuur 14 toont zowel het analytische als het numeriek berekende drukverloop bij 

pijpstroming met wrijvingsslip. Het punt waar de slip start is in deze figuur aangegeven. 

Analytische en numerieke resultaten vallen in deze grafiek over elkaar heen. 

AXIAL VELOCITY PROFILE IN CASE OF W A L L  SUP 

Figuur 15 Verdeling axiale snelheidscomponent bij pijpstroming met wrijvingsslip 

Figuur 15 toont de verdeling van de axiale snelheidscomponent. Duidelijk is te  zien dat, 

vanaf het punt waar de vloeistof begint met slippen langs de wand, het parabolische 

stromingsprofiel overgaat in een relatief vlak profiel t.g.v. de slip. 

W I A L  VELOCITY PROFILE IN CASE OF W A L L  SLIP 

Figuur 1 6  Verdeling radiale snelheidscomponent bij pijpstroming met wrijvingsslip 
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Deze herverdeling van de vloeistofflux geschiedt d.m.v een radiale snelheidscomponent 

waarvan het profiel is afgebeeld in figuur 16. Voor resultaten verkregen met het 

EEM-model wordt verwezen naar [Peters '911. 
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2.3 Traceren van materiële deeltjes 

Tot slot van dit hoofdstuk worden enkele resultaten getoond die betrekking hebben op 

het traceren van materiele deeltjes. 

Bi j  deze berekeningen is de reactiekinetiek buiten beschouwing gelaten. Het betreft het 

vullen van een rechthoekige matrijs. Resultaten worden getoond aan de hand van het 

voorspellen van de beginconfiguratie van twee materialen die aangeboden moet worden aan 

de ingang van de matrijs om een gekozen eindconfiguratie te verkrijgen. Figuur 17 en 18 

geven voorbeelden van dergelijke voorspellingen. Het effect van het vloeifront komt tot 

uiting door het naar binnen gekeerde haakvormige-deel aan de rechterzijde van de initiele 

configuratie. Dit deel wordt in het vloeifront naar buiten gebogen en tegen het andere deel 

van het betreffende materiaal aangelegd. 

INITIAL AND FINAL (rectangle) CONFIGURATION FOR A LAYER IN A STRIP 
1 

X-COORDINATE (normalized) 

Figuur 17  Voorspelling van de beginconfiguratie van het materiaal voor het 

verkrijgen van een gewenste gelaagde structuur 
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INITIAL AND FINAL (rectangle) CONFIGURATION FOR A LAYER IN A STRIP 

1 1 

- 

Figuur 18  Voorspelling van de beginconfiguratie van het m 

verkrijgen van een gewenste gelaagde structuur 

teriaal VOO het 

Uit de figuren kan direct worden geconcludeerd dat de nauwkeurigheid van deze 

resultaten te wensen overlaat; ze laten duidelijk zien dat er sprake is van massaverlies. De 

oorzaak ligt in de gekozen numerieke schema in het eindige differentie model voor het 

oplossen van de identiteitsbehoud-vergelijking. Dit schema, een impleciet achterwaarts 

Euler schema, vertoonde te  veel numerieke diffussie. Dit gaf aanleiding tot onderzoek naar 

meer geschikte numerieke schema's wat uitmondde in gebruik van het van Leer schema 

[Leveque '90, van der Velden ,911. Figuur 19  laat het verschil zien tussen het gebruik van 

beide schema's voor het traceren van materiële deeltjes aan de hand van de verblijftijden 

van de deeltjes. Het betreft wederom het vullen van een rechthoekige matrijs. In deze 

figuren staan, als functie van de dikte-coördinaat (z) de verbijftijden uit zoals die worden 

gevonden over de dikte op verschillende plaatsen in de matrijs. De verschillende krommen 

komen overeen met plaatsen op een toenemende afstand ten opzichte van de 

aanspuitopening. Zonder dit hier verder toe te lichten wordt vermeld dat de toppen van 

deze curves alle op een zelfde hoogte moeten liggen die overeen komt met de maximale 
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schema. 

verblijfti jd [Manas-Zloczower '871. Voor de verblijftijden berekend volgens het van Leer 

schema is dit bij zeer goede benadering het geval. De verblijftijden berekend met het 

impliciete achterwaartse schema vertonen voor dit voorbeeld maximale fouten in de orde 

van 20%. Het schema is alleen getoetst in testprogramma's en nog niet Ingebouwd in de 

21/2 versies van de software voor spuitgietssimulaties. 
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3 KARAKTERISERING: CHEMOREOLOGIE - 

3.1 Inleiding 

Dûel ra;; de k~~rakterisering v m  reigerende materialen is het experimenteel vastleggen 

van de viscositeitsfunctie als functie van de temperatuur, de afschuifsnelheid en de 

conversie. Deze gemeten viscositeitsfunctie wordt beschreven een vergelijking behorende bij 

een gegeneraliseerd Newtons model. Voor deze karakterisering is het ten eerste noodzakelijk 

om de reactiekinetiek van het materiaal te bepalen. Dit gebeurt met behulp van DSC- 

metingen (Differential Scanning Calometry). In het hierna behandelde voorbeeld wordt het 

Kamal-Sourour model gebruikt om de kinetiek te beschrijven. Voor het fitten van de data 

op dit model wordt gebruik gemaakt van niet-lineaire kleinste kwadraten methoden. 

Reologische karakterisering beperkt zich, om gegronde redenen, tot dynamische metingen 

met een in de tijd verlopende temperatuur. 

3.2 Reactiekinetiek 

Om de hier geschetste werkwijze zo algemeen mogelijk toepasbaar te houden wordt als 

uitgangspunt gekozen dat details van het reactiemechanisme van een gegeven materiaal 

niet of slecht bekend zijn. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van een commercieel verkregen 

materiaal enlof het materiaal is een mengsel van vele componenten waarvan de invloed op 

het verloop van een reactie onbekend is, moet dit standpunt worden ingenomen. De epoxy 

compounds, waarvan hier result at en worden getoond, zijn mengsels van verschillende 

epoxies, harders, smeermiddelen, lossingsmiddelen en vulstoffen. De tijdens de reactie 

vrijkomende warmte wordt als parameter gebruikt voor de mate waarin de reactie i s  

voortgeschreden (de conversiegraad). De reactiewarmte wordt gemeten met behuip van 

DSC. Deze warmte wordt direct bepaald uit de exotherme pieken van de DSC-metingen. 

Hieruit volgt de conversie en de conversiesnelheid. Wanneer de totaal vrijgekomen 

enthalpie wordt gegeven door AH volgt eenvoudig voor de conversiesnelheid c: 
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In, principe miiden de DSC-metingen onder isotherme condities kunnen worden uit gevoerd. - 

Praktisch kan dit echter zeer problematisch zijn, zeker bij snelreagerende materialen. In de 

tijd nodig om het monster op de gewenste temperatuur te brengen zal reeds een deel van de 

reactie zijn verlopen en is dus de beginwaarde van de conversie onbekend. Beter is het om 

de metingen dynamisch uit te voeren. Bij dit soort metingen wordt de temperatuur van het 

monster met een constante opwarmsnelheid verhoogd. Voor het verkrijgen van betrouwbare 

modelparameters is het noodzakelijk om over een grote range van opwarmsnelheden te 

meten. 

Voor het bepalen van de parameters uit een gekozen model is een programma 

ontwikkeld waarmee een niet-lineaire kleinste kwadraten fit kan worden uitgevoerd. Het 

programma biedt de mogelijkheid om te kiezen uit twee verschillende fitmethoden: 

- De directe methode (Nelder-Mead Simplex methode) 

- De 2e afgeleide methode (Levenberg-Marquardt methode) 

Voor een beschrijving van deze methoden wordt verwezen naar de betreffende literatuur. 

MPe meetresultaten worden bij het fitten simultaan gebruikt. Meestal verdient het Ce 

aanbeveling om eerst een eenvoudige n w r d e  reactie te fitten waarna de hieruit gevonden 

parameters kunnen worden gebruikt voor de initialisatie van het fitten van een meer 

complexe reactievergelijking . 

Ter illustratie van de geschetste werkwijze worden meet- en fitresultaten van een 

commerciële epoxy compound gepresenteerd (Hysol Mg36F-AM, Dexter Corporation). Het 

betreft een snelreagerend compound dat vooral wordt gebruikt voor het omhullen van IC’s 

op geautomatiseerde transferpersen. Deze compound heeft een zeer grote fractie vulstoffen 
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(>70%) en geleerd, volgens specificatie van de leverancier, in 14-22 [sec] bij een 

temperatuur van 177 [" C]. 

V ~ o r  de beschrijving ~m de Binetiek is in dit geval de Kamal-Sourour vergelijking - 

gekozen. Deze kinetiekvergelijking brengt het autokatalytische karakter van de reactie van 

de epoxies in rekening: 

Hierin zijn m en n reactie+rdes, ki pre-exponentiële factoren, AEi activeringsenergieën, R 

de universele gasconstante en T de absolute temperatuur. De zes parameters worden 

bepaald door het fitten van bovenstaande vergelijking op de volledige dataset van de 

gemeten variabelen T, c en c. 

Figuur 20 toont de gemeten en de gefitte conversiesnelheid. De waarden van de 

parameters worden gegeven in tabel 3. 

TABEL 3 

kl = 1.176 106 [sec] 

AEl = 70.082 [kJ/mol] 

n = 1.3843 

kf = 4.707 107 [sec] 

AE2 = 74.094 [kJ/mol] 

m = 1.2433 

Met de gevonden parameters zijn voorspellingen gedaan over het verloop van 

quasi-isotherme metingen. Bij dergelijke metingen wordt het monster met een ingestelde 

opwarmsnelheid verwarmt tot een ingestelde temperatuur en op die temperatuur gehouden. 
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Figuur 20 Warmteflux bij DSC-metingen bij constant opwarmsnelheden 

(symbolen): 5, 10, 20, 40 ['C/min]. Berekende warmteflux met behulp 

van parameters uit onderstande tabel (getrokken lijnen). 
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Figuur 21 Gemeten (symbolen) en berekende warmteflux (getrokken lijn) bij 

quasi-isotherme DSC-metingen: 110, 120, 130, 140, 150 [O C]. 

Opwarmsnelheid 20 [" C/min].. 

In figuur 21 worden deze voorspellingen met metingen vergeleken. De overeenkomst is goed 

en laat zien dat met de gevonden parameters ook reactie- geschiedenissen kransen worden 

voorspeld anders dan die waarbij de parameters zijn bepaald. 
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3.3 Reologie 

Voor het vastleggen van de viscositeitsfunctie dienen metingen te worden uitgevoerd 

over een range van afschuifsnelheden, temperaturen en conversies. In principe zouden deze 

metingen, e-~ends vis DSC-rrieSi~geu, ender isotherme condities kunnen worden uitgevoerd. 

Dit praktisch niet uitvoerbaar, en bij snelreagerende materialen leidt dit tot grote fouten. 

In de tijd nodig om het monster op de gewenste temperatuur te  brengen zal reeds een deel 

van de reactie zijn verlopen en is dus de beginwaarde van de conversie onbekend. Beter is 

het om bij dit soort metingen de temperatuur van het monster met een constante 

opwarmsnelheid te  verhogen. Voor het verkrijgen van betrouwbare modelparameters is het 

noodzakelijk om over een grote range van afschuifsnelheden en opwarmsnelheden. 

Voor de beschrijving van het niet-lineaire gedrag van de viscositeit als functie van de 

afschuifsnelheid zijn vele functies beschikbaar. De meest eenvoudige is de Power-law. 

Vanwege deze eenvoud zal, zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid, in het vervolg dit 

verband worden gebruikt. De temperatuurafhankelijkheid wordt beschreven met een 

Arrhenius verband. Voor de viscositeit volgt dan: 

De materiaalparameters 70, E en n, de pre-exponentiële factor de activeringsenergie en de 

power-law exponent, zijn voor een reagerend materiaal functie van de conversie: 
rl 

Volledig reologische karakterisering van reagerende materialen moet worden uitgevoerd 

op rotatie reometers. Buisviscosimeters (capillair viscosimeter) zijn ongeschikt omdat 

verschillende materiële deeltjes verschillende verblijftijden hebben en dus nooit sprake kan 
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zijn van een homogeen uithardend materiaal in de meetsectie. Dit maakt interpretatie van 

meetgegevens, druk en debiet, in termen van de viscositeit onmogelijk. Bovendien zal, in 

geval het materiaal aan de wand van de buis plakt en blijft plakken, de buis op den duur 

dielitgmeien tez geïdge VELE het geleren van het matriaal. Bij karakterisering van 

hooggevulde thermoharders met behulp van rotatieviscosimeters doet zich het probleem 

voor dat stationaire afschuiving in het algemeen niet mogelijk is; het benodigde moment 

voor het handhaven van de stroming is vaak vele malen groter dan de standaard 

meetapparatuur kan leveren, het materiaal slipt soms langs de wanden en wanneer dit niet 

het geval is treedt breuk van het materiaal op en wordt het tussen de platen uit gerolt. 

Daarom zijn alleen dynamische metingen (oscillerende stroming met kleine amplitude) 

geschikt voor karakterisering van hooggevulde themoharders. In dat geval geldt voor de 

dynamische viscositeit qd en de complexe viscositeit q*: 

waarin w de hoekfrequentie is waarmee de oscillerende stroming wordt uitgevoerd. 

Vertaling van dynamisch viscositeit naar de viscositeit gedefinieerd voor stationaire 

afschuifstroming gebeurt via de Cox-Merz regel: 

Controle van de geldigheid van deze empitrische regel, in geval van hooggevulde systemen 

kan op de volgende wijzen gebeuren 

- vergelijking van resultaten van dynamische metingen met resultaten verkregen met 

een capillair viscosimeter voor niet- of traag-reagerende hooggevulde materialen. 

- numerieke simulatie van een reële stroming met gebruik van dynamische viscositeit 

en vergelijking van grootheden die aan zo'n stroming kunnen worden gemeten (debiet, 
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drukval, gevisualiseerde deformatiepatronen). 

Tenslotte. Dynamische metingen zijn niet beperkt tot de vloeibare fase. Metingen kunnen 

worden opgestart terwijl het materiaal zich nog in de vaste fase bevindt. Zodoende kan het 

oijsme!te= VBE het m&rizd, maar ook het Wees terugkeren in de vaste fase ten gevolge 

van geleren, gedurende een meting worden gevolgd. Uit deze meetdata is natuurlijk alleen 

het gedeelte van de data tussen smelten en geleren van belang voor de karakterisering van 

de viscositeit van het materiaal. 

Bij een meting worden hoekfrequentie, complexe viscositeit en temperatuur als functie 

van de tijd geregistreerd. Met de gemeten temperatuurgeschiedenis en de, uit de 

DSC-metingen bepaalde, kinetiekvergeli jking kan de bij het experiment behorende 

conversie-geschiedenis worden bepaald. Hiermee kan de tijd als variabele worden 

geëlimineerd en beschikken we over meetdata waarmee de parameters uit het 

viscositeitsmodel kunnen worden bepaald. Het bepalen van de parameters verloopt als 

volgt: 

- voor één hoekfrequentie worden uit de data van verschillende opwarmsnelheden 

punten genomen van gelijke conversie. Hiermee worden dus curves gecreëerd van de 

viscositeit als functie van de temperatuur. Volgens het viscositeitsmodel zijn dit rechte 

lijnen in een log-log plot van r] tegen i /T ,  de reciproke temperatuur. 

- voor elk van deze curves worden de parametercombinatie r ] z ( ~ ) W " ( ~ )  en de parameter 

E (c) bepaald. 

- uit de result aten van metingen bij verschillende hoekfrequenties worden verschillende 

parametercombinaties q:(c)uEtL' gevonden en daaruit kunnen eenvoudig de 

parameters q:( c) en n( c) worden bepaald. 

- afhankelijk van het gekozen verband tussen de conversie c en van de grootheden 

dient een geschikte fitprocedure te worden gekozen. Wanneer bijvoorbeeld polynomen 

worden gebruikt is een standaard kleinste kwadraten methode geschikt. 

r] 

f -\ 
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De gepresenteerde resultaten hebben weer betrekking op de eerder genoemde epoxy 

compound (Hysol Mg36F-AM, Dexter Corporation). In figuur 22 staat de gemeten 

dymmkhe visc~siteit  u’s  fmctie vm de tijd, voor een opwarmsnelheid van 5 [O Clmin] en 

bij drie verschillende hoekfrequenties. Het materiaal vertoont shear-thinning gedrag. 

Figuur 22 De dynamische viscositeit als functie van de temperatuur bij een 

opwarmsnelheid van 5 [O C/min] en drie verschillende hoekfrequenties (1, 
io, 100 [ilsec]). 

Uitzetten van de viscositeit als functie van de hoekfrequentie laat zien (zie figuur 23) dat 

voor de gebruikte range van frequenties een power-law model dit shearthinning gedrag 

goed kan beschrijven. In eerste benadering wordt verondersteld dat de power-law exponent 

geen functie van de conversie is. In dat geval volgt dat n = 0.7. 

In figuur 24 is de dynamische viscositeit als functie van de reciproke temperatuur 

uit gezet voor verschillende opwarmsnelheden. Met behulp van de kinetiekvergelijking is 

berekend waar op deze curves punten van gekozen conversienivo’s liggen. 
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Figuur 23 

Figuur 24 

L i 
' ' ' ' " " '  1 8  10' 102 

Shear rate [l/sec] 

De viscositeit als functie van de hoekfrequentie bij verschillende 

conver sienivo's. 

De dynamische viscositeit als functie van de reciproke temperatuur bij 

verschillende opwarmsnelheden (2, 5, 20 ["C/min]). In deze figuur zijn 

bovendien punten van gelijke conversie aangegeven (x) en gefitte lijnen 

door deze punten. Deze lijnen beschrijven de viscositeit als functie van de 

temperatuur volgens een Arrheniusverband. 
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Door elke set van punten behorende bij een conversienivo zijn daarna fits bepaald voor het 

Arrheniusverband tussen viscositeit en temperatuur. Deze lijnen zijn ook in figuur 24 

weergegeven. De helling van deze lijnen is evenredig met de activeringsenergie, de 

&nij&ng met de -,.;,sc=&&s+s E,& & p r ~ q o u e ~ t i & ~ ~  f&Gf. 

20 X1W 
2 

10 

O 

Conversion 

Figuur 25 Activeringsenergie en pre-exponentiële factor als functie van de 

conversie. 

Uit het voorgaande volgen de activeringsenergie en de pre-exponentiële constante als 

functie van de conversie (zie figuur 25). Na een keuze te hebben gemaakt voor de vorm van 

het functionele verband tussen de conversie en activeringsenergie en pre-exponentiële 

constante kunnen via fitten weer de parameters uit deze verbanden worden bepaald. De op 

deze wijze verkregen gefitte curves, waarbij gekozen is voor polynomen, zijn ook in figuur 

25 opgenomen. Hierbij is alleen de data na smelten en voor geleren gebruikt (agel E 0.2). 

De viscositeit is hiermee als functie van temperatuur, hoekfrequentie en conversie 

volledig beschreven. Om de kwaliteit van deze beschrijving te kunnen beoordelen staan In 

figuur 26 de berekende en de gemeten curves, op basis waarvan de modelparameters zijn 

bepaald, van de dynamische viscositeit als functie van de temperatuur. 
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Figuur 26 Gemeten en gefitte dynamische viscositeit waarbij gebruik is gemaakt 

van de gefitte functies voor de activeringsenergie en pre-exponentiële 

factor. 

Tenslotte wordt ook een vergelijk gemaakt tussen een gemeten en een voorspelde curve 

voor de dynamische viscositeit (zie figuur 27). 

Figuur 27 Gemeten en voorspelde dynamische viscositeit voor een opwarmsnelheid 

van io [ O  Clmin]. 
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De getoonde resultaten laten zien dat de kinetiek van een epoxy compound kan worden 

beschreven met een vergelijking voor een autokatalytische reactie. Wanneer voor een 

cvmpounc! de co~stit.utie-ve para~~&,,ers l i t  deze vergelijking hekend --a-- ai in knn ----- voor elke 

willekeurige temperat uurgeschiedenis het conversieverloop bepaald worden. 

Het verloop van de viscositeit als functie van temperatuur en afschuifsnelheid kan, in dit 

geval, worden beschreven met een Arrheniusverband en een power-law vergelijking. De 

conversieafhankelijkheid wordt in rekening gebracht door de parameters in de eerder 

genoemde verbanden functies van de conversie te  maken. Hier zijn voor deze functies 

polynomen gekozen. Hoewel op deze manier geen enkel fysisch verband tussen de vernetting 

en de verandering van de parameters uit het viscositeitsmodel wordt gegegeven is dat niet 

belangrijk in geval de meetdata vooral bedoeld is als invoer voor numerieke simulaties. Een 

zo goed mogelijke fit van de meetdata is in dat geval het belangrijkste. Het is dan wel zaak 

om alleen viscositeitswaarden te  gebruiken die in range liggen van temperaturen, 

afschuifsnelheden en conversies waarbinnen gemeten en/of gefit is. 
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4 DISCUSSIE 

In dit rapport is verslag gedaan van de werkzaamheden binnen het I.O.P. nr. 

2.4.3./TUE-'JJ'J' dat & m&l$r=rming :ray de :n$fzse vati het spuitri Ptnrnwn van 

reagerende materialen omvat. De getoonde resultaten laten de volgende zaken zien: 

- Berekeningen aan het vullen van een rechthoekige matrijs met polyurethaan tonen 

een goede overeenkomst met eerder gevonden resultaten [Castro ,871. Een uitzondering op 

deze conclusie wordt gevonden bij situaties waarbij het gelgetal hoog is voor het materiaal 

dat zich in het uiteinde van de matrijs bevindt.-In dat geval zijn de temperaturen en 

conversies op deze plaats, berekend volgens de geschetste modelvorming, lager dan de 

resultaten uit de literatuur. De oorzaak lag in de modellering van het vloeifront. 

- Voorgaande conclusie wordt ondersteund wanneer men de verbijftijd van materiele 

deeltjes mede in beschouwing neemt. Om die reden werd nadere bestudering van het 

vloeifront noodzakelijk geacht. 

- Een verbeterde modellering van het vloeifront is geimplementeerd en getest met als 

resultaat dat de uitkomsten wel overeenstemmen met die uit de literatuur. 

- Wandslip is bestudeerd aan de hand van de relatief eenvoudige situatie van 

isotherme pijpstroming. Dit heeft als voordelen dat numerieke result aten kunnen worden 

vergeleken met resultaten van analytische oplossingen en is het gemakkelijk om 

verschillende constitutieve modellen voor wandslip -te implementeren. Bovendien geldt dat 

vergelijkbare experimenten voor pijpstroming relatief eenvoudig zijn. 

Behalve een modelvorming die aansluit bij de gebruikelijke werkwijze bij het 

beschrijven van het spuitgietproces, de smeerfilmbenadering, is wandslip ook getest m.b.v 

een eindige elementen formulering. Beide met hoden geven bevredigende result at en. 

Voor het karakteriseren van wandslip zijn enkele voorstellen gedaan [Peters ,911. De 

voorgestelde meetmethoden dienen echter nog nadere uitgewerkt en getest te worden. 
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Het traceren van materiele deeltjes bij de berekeningen is van meervoudig belang. Het 

is noodzakelijk voor orientatie en transient visco-elastische berekeningen. Het biedt de 

mogelijkheid voor verificatie van numerieke simulaties d.m.v. visualisatie van 

& f ~ r ~ a t i q ~ t , r ~ c e ~ .  VerKaCht w^r& dat hef ppn l&sf&,nd hldpjjri,&l is hij h& ^pst&n 

en toetsen van constitutieve modellen voor wandslip. En, ten slotte, het is noodzakelijk 

voor het kunnen voorspellen van eindconfiguraties bij meer-componenten spuitgieten. 

Voor het chemisch (conversie) en reologisch karakteriseren van reagerende materialen 

zijn meetmethoden en databewerkingsprocedures gegeven. Deze methoden zijn 

gedemonstreerd aan de hand van metingen aan een commercieël epoxy compound. 
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