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I INLEIDING 

1. Aangezien de verslaggeving over de vorige periode (1-10-57 tot 1-4-88) 
aanzienlijk was vertraagd, strekte de inhoud ervan zich feitelijk uit 
over een langere periode. In dit derde voortgangsrapport zullen we daarom 
kort zijn en kunnen we integraal terugverwijzen naar voortgangsrapport 
nr. 2. , 

2. Bij dit ver reft u het rapport van ir. Lucien Douven aan, dat een 

afsluiting is van de eerste fase van zijn onderzoek. 

de discussies gedurende de IOP-PCBP bijeen- 

komst in Amersfoor april 1988, gaven geen aanleiding cm af te 
wijken van de inge 

I1 PERSONELE BEZETTING 

happelijke- en technische 
ct uitgevoerd door de volgende den de werkz 

- ir. L.F.A. Douven - vanaf 15 mei 1987 werkzaam op deelproject 
2.4.1/TUE-I, 

- J.J.F.J. Garenfeld - vanaf 1 april 1987 werkzaam op deelproject 
2.4.2/TUE-II, 

- dr.ir. G.W.M. Peters - vanaf 1 november 1987 werkzaam op deeiproject 
2.4.3/TUE-III, 

I11 VERRICHTE WERKZAAMHEDEM IN DE PERIODE 1 APR. 1988 - 1 OCT. 1988 

IXIA Deelprojekt 2.4.1/TUE-I 

1. Allereerst werd de verslaggeving beëindigd van de in zerdere Papportages 
vermelde werkzaamheden. De titel van het rapport luidt: "Hodelvorming van 
het spuitgietproces, toepassing van visco-elastische constitutieve verge- 
iijkingen" WV-rapport nr. û û . û 4 3 i .  

1 



- 3 -  8 8  10 31 

2 .  Voorts werd literatuur bestudeerd m.b.t. modelvorming van nadruk- en af- 
koelfase. Tijdens deze op de injectie volgende fasen in de spuitgiet- 
cyclus van thermoplasten, zijn we met name geïnteresseerd in de volume- 
krimp en in de opbouw van thermische spanningen. Daarnaast is het wel- 
licht interessant om het effect van eventueel optredende kristallisatie 
in de modelvorming mee te nemen. 
Bij de modelvorming van de injectiefase wordt bij de aanspuiting ” een con- 
stante volumestroom als randvoorwaarde voorgeschreven. Als de matrijs ge- 

% 

adrukfase begint, is de volumestroom variabel. Bij de mo- 
bij de aanspuiting nu de druk als randvoorwaarde worden 

voorgeschreven 

ht werd voorts besteed aan het inventariseren van en ver- 
tware van dr.ir. C.W.M. Sitters. Dr. Sitters, die 

vaste medewerker van de TU Eindhoven dit deelproject begeleidt, heeft 
t kader van zijn promotie-onderzoek software ontwikkeld die de in- 

eperkingen zijn de eis van dunwandige matrijs-geo- 
visceuze gedrag van de polymeersmelt. 
de uitbreiding van de modelvdrming naar de be- 
en afkoelfase in deze software te implementeren, 

is het eerst noodzakelijk deze grondig te bestuderen. Er werden enkele 
modules gesignaleerd die wellicht verbeterd moeten worden. Het betreft 
hier verbetering van de kwaliteit van de berekende temperatuurvelden en 
verbetering van het analytische model dat beschrijft wat er in het, zich 
tijdens de injectiefase door de matrijs voortbewegende, vloeifront ge- 
beurt. 

IIIB Deelproject 2.4.2/TUE-II 

I. Er is een begin gemaakt met het ontwerp en de constructie van een eenvou- 
dige, goedkope doch flexibele matrijs. Deze blijkt te Kunnen iforden opge-. 
bouwd uit standaard-elementen van geslepen en geharde vlakke‘ platen, die 
direct te koop zijn. 
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2. De eerste experimenten met de koudspuitgietmachine zijn beschreven in het 
afstudeerverslag van R. Noordhoek: "Ontwikkeling van een meerlaags-spuit- 
giettechniek m.b.v. een plunjermethode", d.d. 3 juni 1988, Het verslag is 
voor geïnteresseerden ter inzage verkrijgbaar, maar zal verder niet onder 
de volledige IOP-PCBP commissie worden verspreid. 

r 

atrijs van de koudspuitgietmachine is voorzien van verwarming en koe- 

Renten worden de verschillende 
ling, zodat ook inleidende experimenten met hoog smeltende polyxieren 

plunjerruimte gescheiden door schijfjes waardoor onge- 

(tijd, temperatuur 
een begin gemaakt met 

e gemaakt uit de te onderzoeken 

t de'n Otter (KXI-TNO) om een aan- 
oorwaarden voor deze 


