
 Eindhoven University of Technology

MASTER

De zichtbaarheid van vloeinaden bij spuitgietproducten

Gubbels, R.A.

Award date:
1990

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/cca325c4-8098-4552-9f4f-c325be4759cc


Technische Universiteit Eindhoven. 
Faculteit Technische Natuurkunde. 
Vakgroep Transportfysica. 
Afstudeeronderzoek uitgevoerd bij CFT Philips, 
vakgebied Mechanica! Production Technology. 
Begeleiders CFT Philips: ir. M.A. Smits en ir. A.R.C. Schout. 
afstudeer-/contactdocent: dr. ir. M.E.H. van Dongen. 

De zichtbaarheid van vloeinaden 
bij spuitgietproducten 

R.A. Gubbels R-1091-A 

Afstudeerverslag december 1990. 
Dit verslag is in het Philips archief opgeslagen als Technica! Note onder 
nummer 048/90 NE. 



Samenvatting 

Bij het spuitgieten van kunststof producten kunnen vloeinaden ontstaan. 
Vloeinaden zijn vaak zichtbaar als strepen die het uiterlijk van het pro
duct ontsieren en daarom ongewenst zijn. In dit afstudeerrapport wordt 
verslag gedaan van een oriënterend onderzoek naar de zichtbaarheid van 
v loeinaden. 

Met ABS zijn proefproducten gespoten waarbij een vloeinaad ontstond. 
Bij de experimenten is gebleken dat in de vloeinaad een groef, dat wil 
zeggen een hoogteverschil, aanwezig is. De groefdiepte neemt over de hele 
breedte van de vloeinaad af naarmate de nadruk hoger en langer wordt, 
de injectietemperatuur toeneemt en de matrijstemperatuur in de buurt 
van de glasovergangstemperatuur komt. De injectiesnelheid heeft alleen 
waarneembare invloed op de plaats waar de vloeifronten bij de vorming 
van de vloeinaad vrijwelloodrecht botsen. Bij toenemende injectiesnelheid 
neemt de diepte van de groef hier af. 

Aan de hand van de invloeden van deze procescondities lijkt het erop 
dat de deformatie van de kunststof bij het vormen van de vloeinaad de 
grootste invloed heeft op de diepte van de groef. 

Verder is aan de hand van het bovengrens theorema een model opgesteld 
waarbij de deformatie bij de vorming van de vloeinaad plastisch beschreven 
wordt. Vergelijking van dit model met de werkelijkheid is niet goed mo
gelijk door het ontbreken van meetwaarden voor de vloeispanning in het 
glastransitiegebied. 

Het verschil in lichtverstrooiingspatroon tussen vloeinaad en het opper
vlak naast de vloeinaad is onderzocht met behulp van een scat terometer. 
Bij de vloeinaad blijkt de karakteristieke reflectiepiek te ontbreken. Hier
door tekent de vloeinaad onder de reflectiehoek donker af tegen de rest van 
het product. 

Om de diepte van de groef in de vloeinaad, en daarmee ook de zicht
baarheid van de vloeinaad zo klein mogelijk te maken moet gezorgd wor
den dat de temperatuur van de kunststof en de hoogte van de druk bij de 
vloeinaad voldoende hoog zijn. 
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HOOFDSTUK 1 

Inleiding 

1.1 Het spuitgietproces 

Spuitgieten is een veel toegepast proces voor het vervaardigen van kunststof 
producten. Een aantal redenen voor de populariteit van het spuitgietproces 
zijn: 

• Het leent zich uitstekend voor massafabricage. 
• Er kunnen producten van haast willekeurige vorm mee gemaakt wor

den. 
• Er is een hoge mate van integratie van onderdelen mogelijk. Dit heeft 

enorme voordelen bij het assemblage proces. 

1.1.1 De grondstof 

De grondstof bij het spuitgietproces is kunststof1• Kunststoffen zijn poly
meren, soms combinaties van polymeren, waaraan al of niet hulpstoffen 
zoals weekmakers, vulstoffen en kleurstoffen zijn toegevoegd. Een overzicht 
van bij polymeren gebruikte toevoegingen is te vinden in [MAS73]. 

De uitgangsstoffen voor het maken van polymeren zijn monomeren. 
Een monomeer is een laag moleculaire, veelal organische stof waarvan de 
moleculen onderling, of opgemengd met moleculen van een ander monomeer 
kunnen reageren tot grote moleculen: polymeermoleculen of macromoleculen. 

Polymeren kunnen in 3 grote groepen verdeeld worden: 
• thermoplasten 
• thermoharders 
• rubbers 

10ok aluminium kan met spuitgieten verwerkt worden. Hieraan zal in dit verslag echter 
geen aandacht besteed worden. 
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c : cilinder r m 
: injectiekamer 

k : kunststof 
kl : klep 
m : matrijs 
mh : matrijsholte 
r : runnersysteem 
s : schroef 
V : vultrechter 
vw : verwarmingselementen 

Figuur 1.1: Schematische weergave van spuitgietproces. 

In dit verslag zullen alleen thermoplasten bekeken worden. Thermoplasten 
zijn taaie of harde materialen die bij verwarmen verweken en in een smelt 
overgaan. Dit laat zich herhalen nadat de thermoplast weer afgekoeld en 
vast geworden is. Wordt de temperatuur bij het verwarmen te hoog dan 
gaat het polymeer degenereren. Degenereren wil zeggen dat de lange poly
meerketens uiteen vallen in kortere ketens. Wordt de temperatuur nog 
hoger dan zal de kunststof verbranden. 

De thermoplasten zijn in 2 groepen onder te verdelen: amorfe thermo
plasten en semi-kristallijne thermoplasten. Bij amorfe thermoplasten liggen 
de polymeerketens willekeurig door elkaar heen. Semi-kristallijne thermo
plasten bezitten naast ongeordende gebieden ook geordende gebieden. 

Meer eigenschappen van kunststoffen zijn terug te vinden in [DAL88] 
en [BLE84]. 

1.1.2 De procescyclus 

Thermoplasten worden meestal geleverd in korrelvorm. Om de grondstof 
om te zetten in het product van de gewenste vorm wordt het volgende 
cyclische proces doorlopen: (zie figuur 1.1) 

• Plastificatie fase 
Het kunststof-granulaat komt de cilinder binnen via een vultrechter. 
Met een ronddraaiende schroef wordt de kunststof richting spuitneus 
getransporteerd. In de cilinder vindt verwarming van de kunststof 
plaats door zowel wrijving van de schroef als door verwarmingsele
menten. Door de verhitting (200- 350°C) wordt de kunststof vloei
baar. De schroef beweegt zich zover terug in de cilinder totdat zich 
genoeg materiaal in de injectiekamer bevindt om het product te kun
nen spuiten. 

2 

k 

mh 



• Vul fase 
De rotatie van de schroef stopt en een hydraulisch systeem beweegt de 
schroef in de richting van de spuitneus. De kunststof wordt via een 
runnersysteem in de matrijsholte geïnjecteerd. Een klep voorkomt 
dat kunststof langs de schroef kan terugstromen. Door de enorm 
hoge viscositeit van de kunststof zijn voor de injectie hoge drukken 
{10- 100 MPa) nodig. Onder procescondities is de viscositeit van de 
kunststof vaak orde-grootte 103 Pa s. Ter vergelijking: bij water is 
de viscositeit slechts to-s Pa s. Het vullen van de matrijsholte neemt 
tussen de 1 en 5 s in beslag. Omdat de matrijs relatief koud is {50 
- 120°C) begint de kunststof op het moment dat het de matrijsholte 
binnenstroomt onmiddellijk af te koelen. 

• Nadruk fase 
Wanneer de hele matrijsholte gevuld is, is de vulfase afgelopen. Het 
afkoelproces gaat echter gewoon door. Om de thermische krimp op 
te vangen wordt de matrijs onder druk gehouden, waardoor meer 
materiaal de matrijsholte kan binnenstromen. Dit heet navullen. 

• Koel fase 
Zelfs nadat de kunststof zodanig afgekoeld is dat geen materiaal de 
holte meer kan binnentreden moet nog gewacht worden tot het pro
duct zover afgekoeld is dat het voldoende stevigheid bezit om te kun
nen worden uitgeworpen. 

• Uitwerpen 
Wanneer het product voldoende stijfheid bezit wordt de matrijs ge
opend en het product uitgeworpen. Dit uitstoten gebeurt met een 
aantal uitwerppennen. Het product is nu klaar en de cyclus kan op
nieuw beginnen. Karakteristieke waarden voor de cyclustijd liggen 
tussen de 10 s en de 1 minuut. 

1.2 Probleemstelling 

Een veel voorkomend probleem bij het spuitgieten is het ontstaan van 
vloeinaden. Vloeinaden ontstaan op plaatsen waar meerdere vloeifronten 
samenkomen. Bij aanspuiting van een product op meerdere plaatsen of 
wanneer de stroming door een obstakel, bijvoorbeeld een holte, gesplitst 
wordt en later weer recombineert zijn vloeinaden onvermijdelijk. 

Behalve dat vloeinaden de mechanische sterkte verminderen zijn ze ook 
vaak zichtbaar als strepen op het product. Omdat de consument eisen stelt 
aan het uiterlijk van het product zijn lelijke strepen ongewenst. 
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Er zijn een aantal mogelijkheden om te voorkomen dat vloeinaden het 
uiterlijk van een product ontsieren. De eerste mogelijkheid is om het pro
duct na te bewerken, bijvoorbeeld te lakken. Nabewerken brengt echter 
extra kosten mee en zal daarom alleen worden toegepast als het echt niet 
anders kan. Een andere mogelijkheid is het product op een andere plaats 
aan te spuiten waarmee geprobeerd kan worden de vloeinaden te verplaat
sen naar een plaats waar ze minder in het oog vallen. Dit is echter niet 
altijd mogelijk. De laatste mogelijkheid is de vloeinaden gewoon te laten 
ontstaan maar de procescondities zo te veranderen dat de vloeinaad minder 
zichtbaar wordt. Deze laatste mogelijkheid zal in dit verslag nader onder
zocht worden. 

Er zal getracht worden om antwoorden te vinden op de volgende 3 vra
gen: 

1. Waarom zie je een streep in de vloeinaad? 

2. Welk proces tijdens de vorming van de vloeinaad heeft tot gevolg dat 
de vloeinaad zichtbaar wordt. 

3. Wat is de invloed van de procescondities op de zichtbaarheid van de 
vloeinaad. 

1.3 Opzet van het verslag 

De opbouw van dit verslag is als volgt: In hoofdstuk 2 zullen een aantal 
mogelijke oorzaken gegeven worden voor de zichtbaarheid van de vloeinaad. 
Na een korte inleiding in §2.1 zal in §2.2 uitgelegd worden wat het principe is 
van zien. In §2.3 wordt de wisselwerking van licht met kunststof beschreven. 
De vloeinaad wordt in §2.4 behandeld. In deze paragraaf zal een kort 
overzicht gegeven worden van een literatuuronderzoek naar de sterkte (§2.4.1) 
en de zichtbaarheid {§2.4.2) van de vloeinaad. In deze literatuur wordt on
der andere vermeld dat in de vloeinaad een groef aanwezig kan zijn. In 
§2.4.2 worden een aantal mogelijke oorzaken genoemd waarom een groef 
zou kunnen ontstaan. Ook wordt een aantal factoren genoemd waardoor 
de vloeinaad zichtbaar zou kunnen zijn als er geen groef aanwezig is. 

Een van de mogelijke oorzaken voor het ontstaan van een groef in de 
vloeinaad is het optreden van grote rekken bij het stromen van materiaal 
in een rechte hoek. In hoofdstuk 3 zal een model worden opgesteld waarbij 
het samenkomen van 2 vloeifronten vergeleken wordt met de plastische 
deformatie die een vaste stof ondergaat bij stroming in een rechte hoek. 
Dit plastische model levert een relatie tussen de locale druk en de kromte
straal van het materiaal in de hoek. Aan de hand van dit model is ook een 
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benadering voor het stromingsveld van de kunststof tijdens de deformatie 
bepaald. Aan de hand van enkele experimenten wordt in § 3.5 gekeken in 
hoeverre het model bij vaste stoffen met de werkelijkheid overeenkomt. 

Om te zien of in de vloeinaad een groef ontstaat, zijn producten met een 
vloeinaad gespoten. In de vloeinaad blijkt inderdaad een groef aanwezig te 
zijn. De invloed van de procescondities op de diepte van deze groef wordt 
gegeven in hoofdstuk 4. 

De invloed van de groef op het verstrooiingspatroon van licht zal in 
hoofdstuk 5 behandeld worden. Dit zal gedaan worden aan de hand van 
een aantal metingen met een scat terometer. Wat een scatterometer is en 
wat hiermee gemeten kan worden staat beschreven in §5.2. De resultaten 
van de metingen worden in §5.3 gegeven. 

In hoofdstuk 6 worden aan de hand van de invloed van de procescon
dities conclusies getrokken welke processen tijdens en vlak na de vorming 
van de vloeinaad belangrijk en minder belangrijk zijn voor vorming van de 
groef. In dit hoofdstuk zullen ook een aantal aanbevelingen gedaan worden 
voor verder onderzoek naar vloeinaden. 
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HOOFDSTUK 2 

De zichtbaarheid van de vloeinaad 

2.1 Inleiding 

Om iets te kunnen zeggen over de zichtbaarheid van vloeinaden zal eerst 
bekend moeten zijn welk principe het de mens mogelijk maakt voorwerpen 
te zien. Daarom zal in paragraaf 2.2 kort verteld worden waardoor de mens 
kan zien. In paragraaf 2.3 wordt de wisselwerking van licht met kunststof 
beschreven. In deze paragraaf zal ook worden uitgelegd waardoor de opti
sche eigenschappen kleur en glans bepaald worden. De vloeinaad wordt in 
paragraaf 2.4 besproken. In deze paragraaf zal kort verteld worden waarom 
de vloeinaad anders is dan de rest van het product. Verder zal in deze 
paragraaf een overzicht gegeven worden van een literatuuronderzoek naar 
vloeinaden en zullen een aantal mogelijkheden genoemd worden waarom de 
optische eigenschappen van de vloeinaad anders kunnen zijn dan die van 
de rest van het product. 

2.2 Het waarnemen van voorwerpen 

In het kort gezegd komt het zien van voorwerpen op het volgende neer: 
Allereerst moet er licht zijn. Licht is elektro-magnetische straling met een 
golflengte tussen de 380 en 780 nm. Het licht valt op een voorwerp en 
wisselwerkt daar met de aanwezige materie. Vervolgens verlaat het licht 
het voorwerp en valt op het menselijk oog [ROU80]. In het oog wordt 
de omgeving gereconstrueerd aan de hand van informatie verkregen uit 
het licht. Het reconstrueren gaat aan de hand van de volgende processen 
[IP090]: 
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reflectie 

kunststof 

absorbtie 

verstrooiing 

Figuur 2.1: Schèmatische weergave van de interactie van licht met kunststof. 

• waarnemen van structuur door helderheidsverschillen bij overgangen 
aan de randen van voorwerpen; 

• het toekennen van kleur aan voorwerpen; 
• het berekenen van diepte; 
• het berekenen van beweging. 

Door het samenvoegen van deze 4 processen wordt de omgeving terugge
construeerd. 

De randen van voorwerpen worden bepaald aan de hand van inten
siteitsverschillen. Daarom is het oog erg gevoelig voor verschillen. Het 
menselijk oog is minder geschikt om absolute intensiteitsniveau's te meten. 
Het oog heeft namelijk last van gewenning d.w.z. bij een gelijkblijvend 
signaal wordt de gewaarwording naar verloop van tijd minder. Als gevolg 
hiervan is de voorgeschiedenis van invloed op de gewaarwording. 

Kleur is geen fysische grootheid maar een gewaarwording. De kleurge
waarwording wordt bepaald door de spektrale energieverdeling van het licht 
dat op het oog valt. De vertaling van spektrale energieverdeling naar kleur 
is complex. Zo is het bevoorbeeld mogelijk dat 2 geheel verschillende spek
trale energieverdelingen toch een zelfde kleurgewaarwording opleveren. 

2.3 De interactie van licht met kunststof 

In figuur 2.1 zijn schematisch de verschijnselen reflectie, verstrooiing en ab
sorptie weergegeven die optreden wanneer een lichtbundel op een kunststof 
product valt. Van het invallende licht zal een fractie R gereflecteerd wor
den onder een hoek die gelijk is aan de hoek van inval. R hangt af van de 
brekingsindex n van de kunststof en van de invalshoek van het licht. De 
brekingsindex n is een materiaalparameter. Het deel van het licht dat niet 
gereflecteerd wordt zal de kunststof binnentreden. 
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105 

Partiele size/wavelength 

Figuur 2.2: Verstrooiing als functie van de deeltjesgrootte voor Ti02 
[MIT58]. 

Kleur 
Kunststoffen krijgen kleur door selectieve absorbtie van licht door pig
menten of verfstoffen die toegevoegd zijn aan het polymeer (zie appendix A). 
De kleur wordt bepaald door de spektrale energieverdeling van het licht dat 
het oppervlak verlaat. Wanneer alleen een deel van het licht wordt geab
sorbeerd en er geen licht verstrooit, is een voorwerp gekleurd en transparant. 
Wordt het licht wel verstrooid dan wordt het voorwerp gekleurd en on
doorzichtig. 

Verstrooiing1 treedt op wanneer zich in de kunststof deeltjes met een van 
het polymeer verschillende brekingsindex bevinden. De verstrooiing hangt 
af van de brekingsindex en van de grootte van de strooicentra. Wanneer 
de deeltjesgrootte gelijk is aan ongeveer de helft van de golflengte van het 
licht blijkt de verstrooiing maximaal te zijn. Als de afmetingen van de 
strooideeltjes kleiner worden dan de halve golflengte van het licht neemt de 
verstrooiing fors af [MAS73]. In figuur 2.2 is dit schematisch weergegeven. 

Om kunststoffen kleur te geven zonder dat de transparantheid wordt 
aangetast is het noodzakelijk dat toevoegingen gebruikt worden die zo klein 
verdeeld kunnen worden dat ze niet als strooicentra optreden. Zulke sub
stanties worden verfstoffen genoemd en zijn normaal gesproken organische 
materialen met een brekingsindex welke niet zo erg veel van die van de 
kunststof verschilt. Dit maakt de werkelijke deeltjesgrootte wanneer de 

1 Met verstrooüng wordt in deze paragraaf diffuse reftectie bedoeld. Dit is niet hetzelfde 
als de verstrooiing op atomaire schaal zoals beschreven in appendix A. 
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verfstof niet in het polymeer oplosbaar is niet zo kritisch voor de licht
transmissie. 

Om ondoorzichtige kunststoffen te krijgen is een belangrijke voorwaarde 
voor de toevoegingen dat de deeltjes groter moeten zijn dan de golflengte 
van het licht en dat hun brekingsindex veel hoger is dan die van het poly
meer. Zulke toevoegingen worden pigmenten genoemd en kunnen in orga
nisch en organisch van oorsprong zijn. 

Glans 

Glans kan gedefinieerd worden als de verhouding van de intensiteit van 
het gereflecteerde licht (Ir) binnen een zekere ruimtehoek Wr rond de geo
metrische reflectierichting tot de intensiteit van het invallende licht (~) 

[MAS73]. 

G = lrWr 

I, 

Wat betreft de glansgraad van oppervlakken zijn er 2 limiet gevallen: 

(2.1) 

Bij een zuiver spiegelend oppervlak wordt een invallende lichtbundel 
volledig weerkaatst onder een hoek gelijk aan de hoek van inval. Hierbij is 
de intensiteit van het gereflecteerde licht gelijk aan die van het invallende 
licht. G is in dit geval dus gelijk aan 1. 

Bij een ideaal mat oppervlak wordt opvallend licht in alle richtingen 
weerkaatst waarbij de intensiteit van het licht loodrecht op het oppervlak 
het grootst is. 

In werkelijkheid zijn oppervlakken nooit volledig spiegelend of ideaal 
mat, maar liggen hier ergens tussenin. In figuur 2.3 is het verstrooiingspa
troon van een spiegelend, een ideaal mat en een glanzend oppervlak schema
tisch weergegeven. Uit de definitie van het begrip glans in formule 2.1 volgt 
dat de glans toeneemt naarmate de spiegelende component groter wordt. 

perfect spiegelend ideaal mat glanzend 

Figuur 2.3: Verstrooiingspatroon bij een perfect spiegelend, ideaal mat en 
glanzend oppervlak. 
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meebewegend assenstelsel stilstaand assenstelsel 

•• 1 .. J..l '·' 1.4 ~... '·' ,., , •• , ........ J.l J •• 

Figuur 2.4: Numerieke simulatie van de stroming in het vloeifront [MAV86]. 

De glansgraad van een product is sterk afhankelijk van de oppervlakte
ruwheid. Bij een ruw oppervlak zal de hoek tussen de invallende lichtbun
del en het oppervlak op microscopische schaal niet overal hetzelfde zijn. 
Aangezien geldt dat de hoek van reflectie gelijk is aan de hoek van inval 
zal het verstrooide licht alle kanten op stralen. Onder de macroscopische 
reflectiehoek zal de intensiteit van het verstrooide licht nauwelijks groter 
zijn dan onder de andere hoeken. De glansgraad G zal laag zijn en het 
oppervlak zal er dof uitzien. 

Om bij kunststofoppervlakken extra glans te verkrijgen kunnen grote 
deeltjes met gladde oppervlakken (plaatjes) worden toegevoegd aan het 
polymeer. Deze plaatjes geven aanleiding tot inwendige reflecties waardoor 
het product er glanzender uitziet. 

2.4 De vloeinaad 

De kunststofstroming in de matrijsholte kan bij het vloeifront beschreven 
worden met de fonteinstroming. De fonteinstroming is weergegeven in 
figuur 2.4. Door deze stroming worden de polymeerketens aan de ma
trijswand evenwijdig aan de hoofdstroomrichting georiënteerd2• Bij de 
vloeinaad waar 2 vloeifronten samenkomen wordt de kunststofstroming 
anders. In figuur 2.5 is te zien dat de stroomlijnen veranderen van vrij
wel evenwijdig aan het oppervlak naar loodrecht op het oppervlak. Hier
door zullen de polymeerketens in de vloeinaad loodrecht op het oppervlak 
georiënteerd worden. Door dit verschil in oriëntatie zullen de materiaal 

2 0riëntatie wil zeggen dat de ketens gemiddeld in een bepaalde voorkeursrichting liggen. 
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Figuur 2.5: Verandering van de stroming bij de vorming van de vloeinaad 
[MAV88]. 

eigenschappen in de vloeinaad anders zijn dan in de rest van het product. 
Een vloeinaad kan de volgende problemen veroorzaken: Ten eerste is 

de vloeinaad zwakker dan de rest van het product. Het is daarom van 
belang om te voorkomen dat vloeinaden ontstaan op plaatsen die aan hoge 
belastingen blootstaan. De oorzaken waardoor de vloeinaad zwakker is 
worden in in § 2.4.1 genoemd. 

Een tweede probleem is de zichtbaarheid. Een vloeinaad kan op het 
product zichtbaar zijn als een ongewenste streep. Het zien van een streep 
wil zeggen dat er een intensiteitsverschil is tussen het licht afkomstig van 
de vloeinaad en het licht afkomstig van het oppervlak naast de vloeinaad. 
In § 2.4.2 zal een overzicht gegeven worden van een aantal factoren die dit 
intensiteitsverschil zouden kunnen veroorzaken. 

2.4.1 De sterkte van de vloeinaad 

Volgens Hagerman [HAG73] is de vloeinaad zwakker dan de rest van het 
product als gevolg van de volgende 3 factoren: 

1. geringe menging bij het samenkomen van de vloeifronten 
De polymeer-vloeistof is voor te stellen als een spaghetti-kluwen. De 
kunststof dankt zijn stevigheid aan de verstrengeling van molecuul
ketens. Bij het contactvlak van de vloeifronten zijn slechts weinig 
molecuulketens met elkaar verstrengeld. 
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2. oriëntatie loodrecht op de hoofdstroomrichting 
Doordat de polymeermoleculen evenwijdig aan de vloeinaad liggen 
zorgt alleen een zwakke intermoleculaire kracht voor binding. 

3. de aanwezigheid van een groef in de vloeinaad 
Volgens Hagerman worden restspanningen geconcentreerd bij een groef, 
waardoor het product reeds bij mindere belasting breekt. 

Malguerna [MAL81] heeft experimenteel de invloed van de procespa
rameters op de sterkte van de vloeinaad bepaald. De bepaling van de 
sterkte is gedaan aan de hand van trekproeven. Bij een general purpose 
polystyreen bleek de vloeinaad sterker te worden bij toenemende matrijs
en injectietemperatuur. De injectiesnelheid en de injectiedruk hadden geen 
waarneembare invloed. 

Hamada [HAM88] heeft bij experimenten met vezel-versterkte poly
meren geconstateerd dat de sterkte van de vloeinaad aanzienlijk toeneemt 
in het geval dat er doorstroming optreedt. Als gevolg van de doorstro
mingkomen de vezels die oorspronkelijk evenwijdig georiënteerd lagen aan 
de vloeinaad, en daardoor nauwelijks bijdroegen aan de sterkte van het 
product, loodrecht op de vloeinaad te liggen. Dit leidt tot een sterkere 
vloeinaad. 

2.4.2 De zichtbaarheid van de vloeinaad 

Literatuur over de zichtbaarheid van vloeinaden is er maar weinig. Hobbs 
[HOB74] heeft de invloed van de matrijstemperatuur op de vloeinaad bij 
het semi-kristallijne polypropyleen onderzocht. Dit is gedaan aan de hand 
van het product zoals weergegeven in figuur 2.6. Hobbs vond dat naarmate 
de matrijstemperatuur hoger werd de groef in de vloeinaad minder diep en 
minder lang werd. Bij matrijstemperaturen van 180°C en hoger3 was de 
groef verdwenen. 

Piccarolo [PIC87] onderzocht de invloed van matrijstemperatuur, injec
tietemperatuur, hoogte van de nadruk en nadruktijd op de vloeinaad bij 
semi-kristallijn nylon-6. Piccarolo constateerde dat de matrijstemperatuur 
de grootste invloed had. Bij verhoging van de matrijstemperatuur van 30°C 
naar 130°C veranderde de groef in de vloeinaad in een aantal kleine groefjes 
of zelfs in een lokale verdikking. Bij toenemende injectietemperatuur nam 
de breedte van de groef af. Bij toename van de hoogte van de nadruk of 
nadruktijd veranderden de kleine groefjes in een plaatselijke verdikking. 

3 Dit is gedaan door de hele matrijs in een oven te verwarmen, 1 product te spuiten en 
dit product samen met de matrijs te laten afkoelen. 
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aanspuiting O vloei
naad 

1 x b x h 

2! x 21 x ! inch 
2 2 8 

Figuur 2.6: De vorm van het door Hobbs gespoten product. 

Een aantal mogelijke verklaringen voor het ontstaan van een groef in de 
vloeinaad zijn: 

• Luchtinsluiting 
Op plaatsen waar lucht ingesloten wordt zal door de druk van de 
sterk gecomprimeerde lucht de kunststofstroming tot stilstaan worden 
gebracht. Hierdoor zal een kleine holte ontstaan. 

• Thermische krimp 
In de vloeinaad liggen de polymeerketens loodrecht op het oppervlak 
georiënteerd. Door deze oriëntatie zal de uitzettingscoefficiënt van de 
kunststof in de vloeinaad verschillen van de uitzettingscoefficiënt van 
de kunststof naast de vloeinaad. De thermische krimp in en naast de 
vloeinaad zal daarom niet even groot zijn. Als gevolg hiervan kan een 
hoogteverschil ontstaan. 

• Trekspanningen 
Als door de thermische voorgeschiedenis aan het oppervlak trekspan
ningen ontstaan kan het product op de zwakste plaats openscheuren. 
De zwakste plek is de vloeinaad. Schennink [SCH90] heeft bij metin
gen inderdaad trekspanningen waargenomen aan het oppervlak. 

• Het ontstaan van grote rekken bij het stromen in een hoek 
van een elastisch of plastisch materiaal 
Om de kromtestraal van de kunststof in de hoek (zie figuur 2. 7) 

klein te maken zullen grote deformatiekrachten overwonnen moeten 
worden. Als de druk locaal bij de vloeinaad niet hoog genoeg is kan 
de kunststof niet geheel tegen de matrijswand worden aangedrukt en 
zal een groefje ontstaan. Deze mogelijkheid zal uitvoerig besproken 
worden in hoofdstuk 3 voor het geval de kunststof zich zuiver plastisch 
gedraagt. 
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kunststof 

Figuur 2.7: Het in een hoek stromen van kunststof bij de vloeinaad. 

In de literatuur wordt alleen maar over groeven bij semi-kristallijne kunst
stoffen gesproken. Het is echter maar de vraag of de groef in de vloeinaad 
de enige oorzaak is dat de vloeinaad als streep zichtbaar is. 

Een vloeinaad is zichtbaar wanneer er een intensiteitsverschil is tussen 
het licht afkomstig van de vloeinaad en het oppervlak naast de vloeinaad. 
Wanneer in de vloeinaad een groef aanwezig is zie je dit doordat aan de 
overgang oppervlak-holte een intensiteitsverschil is. Het verschil is het 
duidelijkst wanneer onder de reflectiehoek gekeken wordt. Aangezien het 
oppervlak in de groef niet evenwijdig loopt met het oppervlak van de rest 
van het product zal reflectie onder verschillende hoeken optreden met een 
fors intensiteitsverschil als gevolg. 

Ook wanneer geen diepteverschil aanwezig is kan er een intensiteitsver
schil zijn. Een aantal factoren waardoor een intensiteitsverschil veroorzaakt 
kan worden zonder dat een groef aanwezig is zijn: 

• Verschil in oppervlakte-ruwheid. 
Hierdoor kan de spiegelende reflectie plaatselijk verschillen en kan een 
doffe plek zichtbaar zijn. 

• Verschil in pigment concentratie. 
Dit veroorzaakt een lichtere of donkerderekleur 

• Verschil in oriëntatie van de polymeerketens. 
Door de andere oriëntatie in de vloeinaad zal een verschil in dichtheid 
ontstaan. Dit dichtheidsverschil veroorzaakt een andere brekingsin
dex bij de vloeinaad. De brekingsindex heeft invloed op de reflec
tiecoefficiënt R. 

Bij pigmenten waarbij reflecterende micaplaatjes zijn toegevoegd, dit wor
den wel metallic pigmenten genoemd, is er nog een extra mogelijkheid: 

• Verschil in oriëntatie van de plaatjes. 
Wanneer de plaatjes evenwijdig aan het oppervlak liggen zorgen ze 
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voor extra glans door inwendige reflecties. Wanneer de plaatjes lood
recht op het oppervlak staan reflecteren ze zo goed als niet. Verschil 
in oriëntatie heeft zo invloed op de reflectie. 

Metallic pigmenten zullen in de rest van dit verslag buiten beschouwing 
worden gelaten. 
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HOOFDSTUK 3 

Plastische deformatie bij de 
vorming van de vloeinaad 

3.1 Inleiding 

Bij stroming van materiaal in een rechte hoek ontstaan oneindige rekken. 
Bij een zuiver visceuse stroming levert dit geen problemen op. De kunst
stof bij het spuitgieten is visco-elastisch. Visco-elastisch materiaal gedrag 
is moeilijk te beschrijven. Daarom zal volstaan worden met een zuiver 
plastisch model. 

In dit hoofdstuk zal worden aangenomen dat de vorming van de vloei
naad beschreven kan worden als het in de hoek drukken van kunststof door 
een stempel zoals weergegeven is in figuur 3.1. De stempel wordt met con
stante snelheid Uo naar onder bewogen. Het materiaal onder de stempel 
wordt hierdoor plastisch gedeformeerd. Het verschil tussen elastische en 
plastische deformatie is dat bij elastische deformatie het materiaal na ver
wijdering van de belasting in de onvervormde toestand terugveert en bij 
plastische deformatie niet. De druk p nodig om de stempel naar onder te 
bewegen hangt af van de energie die nodig is voor de plastische deformatie 
en van de wrijving aan de wanden. Een bovengrens voor de benodigde 
stempeldruk kan berekend worden met behulp van het zogenaamde boven
grens theorema. De theorie van het bovengrens theorema wordt beschreven 
in paragraaf 3.2. 

3.2 Het bovengrens theorema 

De in deze paragraaf beschreven theorie over plastische deformatie en het 
bovengrens theorema is afkomstig uit het vakgebied spaanloze vormgeving. 
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stempel 

kunststof 

Figuur 3.1: In de hoek drukken van kunststof. 

plastisch gebied 

elastisch gebied 

-g 

Figuur 3.2: Relatie tussen spanning en rek bij een trekproef. 

De theorie is onder andere terug te vinden in [AVI77] [HOS83] [VEE76] en 
[PRA51]. 

In de rest van dit hoofdstuk zal van de volgende aannames uitgegaan wor
den: 

• Het materiaal in kwestie is isotroop en homogeen. Homogeen wil 
zeggen dat de eigenschappen, bijvoorbeeld vloeispanning, niet plaats
afhankelijk zijn. Isotroop wil zeggen dat de eigenschappen richtings
onafhankelijk zijn. 

• Er wordt van de spanning-rek relatie uitgegaan zoals weergegeven is 
in figuur 3.2. 

• Er wordt van uitgegaan dat het materiaal zich te allen tijde zuiver 
plastisch gedraagt. 
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• Aan de wanden mag slip voorkomen. De wrijving wordt beschreven 
met een constante afschuifspanning. 

• Het materiaal is incompressibel. 
Om het schrijfwerk te beperken wordt in dit hoofdstuk de Einstein som
matie conventie toegepast. Dat wil zeggen dat wanneer in een formule 
indices dubbel voorkomen over deze indices gesommeerd moet worden. 
siisii wil dus zeggen Ei Ei siisii· 

Het vermogen J toegevoerd door de stempel (zie figuur 3.1) aan de kunst
stof is gelijk aan: 

J =! TiuidA 
As 

(3.1) 

Hierbij is As het gemeenschappelijk oppervlak van de kunststof en de stem
pel. Voor de kunststof onder de stempel kan impulsbehoud als volgt gefor
muleerd worden: 

au .. 
___!}_ = 0 
axi 

(3.2) 

g is de Cauchy spanningstensor. Deze tensor is symmetrisch. Wanneer 
formule 3.2 inwendig vermenigvuldigd wordt met snelheid y_ en geïntegreerd 
wordt over het volume V ontstaat de volgende relatie: 

h au·· h a h au· u ·-'-1 dV = -(u ·ui ·)dV- ui· - 1 dV = 0 
V 

1 axi V axi 1 1 
V 

1 axi 
(3.3) 

I II 

Definieer een spanningsvector X. als volgt: 

(3.4) 

Hierbij is n de buitennormaal van het oppervlak waarop X. werkt. Met 
behulp van de stelling van Gauss en formule 3.4 kan integraal I herschreven 
worden tot: 

{ ~ (u·ui·) dV = f T·u·dA Jv axi 1 1 
A 

1 1 (3.5) 

In appendix B.1 wordt de reksnelheidstensor '- ingevoerd. Deze tensor is 

symmetrisch. De componenten ëii van de tenso; zijn gelijk aan ! ( ~ + ~). 
Integraal II blijkt als volgt herschreven te kunnen worden: 

r Uij aaui dV = r UijëiidV lv Xi lv (3.6) 
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In appendix B.1 wordt formule 3.6 aangetoond. Substitutie van formule 3.5 
en 3.6 in formule 3.3 leidt tot: 

[ ui;ii; dV = L T;u; dA (3. 7) 

Als het oppervlak A gesplitst wordt in stempeloppervlak As en de overige 
wanden Au kan formule 3. 7 als volgt herschreven worden: 

J = r Uijiii dV-! T;u; dA (3.8) Jv A,. .___. ....._____. 
I 11 

Integraal I uit formule 3.8 geeft het vermogen weer benodigd voor de plas
tische deformatie van het materiaal in volume V. Integraal II geeft het ver
mogen weer dat aan volume V wordt toegevoerd middels vlakken waarop 
de spanning voorgeschreven is; 

Het plastische materiaalgedrag wordt beschreven met het von Mises vloei
criterium en de von Mises spanning-reksnelheid relaties. 

In het bijzondere geval van een trekproef houdt het von Mises vloei
criterium in dat de trekspanning in het plastische gebied gelijk is aan de 
vloeispanning u0 (zie figuur 3.2). De vloeispanning is een materiaalpara
meter. Wat het von Mises vloeicriterium precies inhoudt staat beschreven 
in appendix B.3. In deze appendix wordt ook de volgende formule voor de 
spanningscomponenten afgeleid: 

(3.9) 

Si; is een component van de deviatorische spanningstensor S. Deze hangt 
samen met de Cauchy spanningstensor volgens: 

(3.10) 

p is de hydrostatische druk en is gelijk aan luii· 
In appendix B.4 wordt afgeleid dat de relatie tussen de reksnelheid en 

de spanning gelijk is aan: 

. Jl/2i~ezi~cz 
êïi = k Si; (3.11) 

k is de maximale afschuifspanning die in het materiaal kan optreden. De 
maximale afschuifspanning hangt met de vloeispanning samen volgens: 
k = uo/VJ (zie appendix B.5). 
Verder geldt vanwege incompressibiliteit: 

(3.12) 
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Wanneer formule 3.9, 3.11 en 3.12 worden ingevuld in integraal I van for
mule 3.8, dan gaat deze over in: 

r . r ~ 
1v u,;ëï; dV = 1v u0y ~ dV (3.13) 

Door de wanden Au vindt geen stroming plaats. Als bovendien veron
dersteld wordt dat de wanden niet vervormen heeft dit tot gevolg dat de 
normaal component van de snelheid aan de wand gelijk aan 0 moet zijn. 

De slip aan de wanden wordt beschreven met een constante wrijvinga
spanning T. De grootte van 'I. wordt gelijk verondersteld aan een fractie m 
van de maximale afschuifspanning bij plastische deformatie: T = m u0 / .JS. 
m is een materiaalparameter. T is de spanning die de stilstaande wand 
uitoefend op de met snelheid Y. stromende kunststof. I. en Y. zijn daarom 
tegengesteld gericht. Integraal 11 uit formule 3.8 kan als volgt herschreven 
worden: 

r T.· u . dA = - r muo Iu ·I dA 1 Au ] ] 1 Au V3 ] (3.14) 

Om het vermogen J te kunnen berekenen is een snelheidsveld nodig. 
Wanneer het werkelijke snelheidsveld Y. niet bekend is dient een snelheida
veld Y. * gepostuleerd worden. Dit snelheidsveld moet kinematisch toelaat
baar zijn. Dat houdt in dat het snelheidsveld aan de volgende eisen moet 
voldoen: 

• u; = u, op de vlakken waar de snelheid voorgeschreven is. 
• er moet voldaan zijn aan massabehoud. 
• u; moet continu zijn als functie van de coördinaten en minimaal 

1 maal di:fferentieërbaar zijn. 

Het kan voordelig zijn om een complexe geometrie in een aantal eenvoudi
gere gebieden te verdelen. In ieder afzonderlijk gebied moeten het snel
heidaveld en het reksnelheidsveld continu zijn. Wel mag de snelheidsvector 
in ieder deelgebied verschillend worden beschreven. Vanwege massabehoud 
moet de normaal-component van de snelheid aan de grensvlakken r, tussen 
de diverse gebieden continu zijn. 

De component van de snelheid parallel aan de grensvlakken mag dis
continu zijn. Deze snelheida-discontinuïteit geeft aanleiding tot extra de
formatievermogen. Dit kan als volgt worden ingezien: Zie figuur 3.3. In 
het geval dat het grensvlak r, niet oneindig dun is maar een zekere dikte d 
heeft kan de snelheid in gebied k continu verlopen naar de snelheid in ge
bied l. Het vermogen nodig voor de plastische deformatie in het grensvlak 
r, is volgens formule 3.8 gelijk aan: 
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gebied k 

Uj: A~: 

ri --_u, Az -
gebied I 

Figuur 3.3: De snelheids-discontinuïteit tussen 2 gebieden. 

(3.15) 

Op oppervlak A~: werkt een afschuifspanning in de richting van de snelheid 
u~:. Op oppervlak A1 werkt een afschuifspanning tegengesteld aan de rich
ting van uz. Het materiaal gedraagt zich plastisch. De absolute waarde van 
beide afschuifspanningen zal daarom gelijk zijn aan k = u0f y3. In de limiet 
d--+0 kan de oppervlakte-integraal uit formule 3.15 als volgt herschreven 
worden: 

(3.16) 

Formule 3.16 geeft het deformatievermogen weer veroorzaakt door de snel
heidadiscontinuïteit over het r -vlak. Deze formule geldt ook wanneer u~: en 
Uz tegengesteld gericht zijn. 

Invullen van formule 3.13, 3.14 en 3.16 in formule 3.8 levert op: 

2ëi;ëi;dV + L { .1~YA;1 IdA + L { mlu*idA) (3.17) 
i Jr, 1 }Au 

J* is het vermogen dat door de stempel moet worden toegevoerd om de 
kunststof met een snelheideveld u • te kunnen laten deformeren De on
derverdeling van gebied V in deelgebieden V~:, ri en wanden Au en A" 
is schematisch weergegeven in figuur 3.4. 

Het bovengrens theorema zegt nu onder andere het volgende [VEE76]: 
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stempel 

Figuur 3.4: Overzicht van de verschillende deelgebieden. 

1. Van alle kinematisch toelaatbare snelheidsvelden minimaliseert het 
werkelijke snelheidsveld het vermogen J* uit formule 3.17. Dit mini
mum is gelijk aan J. 

2. Van alle kinematisch toelaatbare snelheidsvelden is dát snelheidsveld 
dat het verschil J*-J zo klein mogelijk maakt het "beste" snelheids
veld. 

In appendix B.6 en [PRA51] wordt bewering 1 van het bovengrens-theorema 
mathematisch bewezen. 

3.3 Geponeerde snelheidsvelden 

Om het vermogen te kunnen berekenen dat door de stempel aan de kunst
stof wordt toegevoerd moet het snelheidsveld y bekend zijn als functie van 
de plaats. Wanneer het werkelijke snelheideveld y niet bekend is zal een set 
snelheidsvelden geponeerd moeten worden. Het snelheidsveld y* uit deze 
set dat het vermogen J* minimaliseert zal het echte snelheideveld het beste 
benaderen. 

De stroming bij de vorming van een vloeinaad wordt eenvoudigheids
halve 2 dimensionaal beschreven. Deze benadering is alleen toegestaan 
wanneer de breedte van het product veel groter is dan de dikte. Spuit
gietproducten zijn veelal dunwandig1 zodat meestal aan deze voorwaarde 
is voldaan. 

In figuur 3.5 zijn 2 vloeifronten op een tijdstip kort na de botsing 
weergegeven. Uit symmetrie overwegingen kan volstaan worden met het 

1 Kunststof is een slechte warmtegeleider. Bij dikke producten zou het afkoelen te 
lang duren met als gevolg inefficiënte productie. Ook is voor het vervaardigen van dunne 
producten minder grondstof nodig. 
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Figuur 3.5: Botsende vloeifronten bij de vloeinaad. 

snelheidsveld in gebied I te beschrijven. 
De randvoorwaarden die aan het snelheidsveld moeten worden opgelegd 
zijn: 
rand a: Uz=O, immers geen stroming door de wand; 
rand b: U11 =U0 , snelheid kunststof gelijk aan snelheid stempel; 
rand c: Uz=O, uit symmetrie overweging; 
rand d: U11 =0, uit symmetrie overweging; 
Bovendien wordt op rand b de volgende aanname gedaan: 
rand b: Uz=O. 
Deze laatste aanname is niet noodzakelijk maar heeft het voordeel dat op 
rand b geen afschuifterm ontstaat. 

Het snelheidsveld is met polynomen beschreven. De reden hiervan is 
dat bij polynomen wiskundige berekeningen zoals integreren het minst be
werkelijk zijn. Om het snelheidsveld met eenvoudige polynomen te kunnen 
beschrijven is gebied I in 3 deelgebieden verdeeld. Zie figuur 3.6. 

Voor gebied 1 is het volgende snelheidsveld geponeerd: 

(3.18) 

Dit snelheidsveld voldoet aan de randvoorwaarden op rand a en c en aan 
Uz=O op y1=0. Omdat de kunststof incompressibel wordt verondersteld 
moet gelden dat div .Y. = 0 ofwel éJUz/éJx = -éJU11 jéJy. Hieruit kan snel
heidsveld U11 afgeleid worden. 
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Figuur 3.6: De deelgebieden van gebied I 

(3.19) 

a1 is een variabele waarnaar het vermogen J* geminimaliseerd kan worden. 
Voor gebied 2 wordt als snelheidsveld geponeerd: 

(3.20) 

Dit snelheidsveld voldoet aan de randvoorwaarde op rand d. Ook voldoet 
dit veld aan de eis dat de normaal component van de snelheid op rand f 
continu is als geldt: 

1 2 
bo = Uo- 2a1RoR1 

De uitdrukking voor de snelheid in formule 3.20 is niet de meest eenvoudige 
die aan de randvoorwaarden voldoet. De term (R+a2y2 ) is niet noodzakelijk 
maar blijkt een gunstige invloed op de x-component van de snelheid in 
gebied 2 te hebben. Uz volgt uit div y=O en is gelijk aan: 

U _ (box+ ~b1x~)(2a2Y2 + (1- a2)R) 
Z2- R2 (3.21) 

Door het invoeren van a2 heeft Uz een y-afhankelijkheid gekregen. Dit heeft 
het volgende voordeel (zie figuur 3.7): Het debiet dat door rand f gebied 2 
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a2 = 0 a2 > 0 - -- - -- -- - -- -- - --
Y2 - -- Y2 - -- -- • -X2 f X2 f 

Figuur 3.7: De invloed van de term (R + a2y2) op de x-component van de 
snelheid in gebied 2. 

Door het invoeren van a2 heeft Uz een y-afhankelijkheid gekregen. Dit heeft 
het volgende voordeel (zie figuur 3.7): Het debiet dat door rand f gebied 2 
binnenstroomt moet door rand h weer naar buiten stromen. Naarmate 
R kleiner wordt zal rand f steeds groter en rand h steeds kleiner worden. 
Hierdoor ontstaan hoge Uz snelheden in gebied 2. Als Uz onafhankelijk van 
Y2 is, zal Uz op de rand y2=0 zeer groot zijn. In gebied 1 zal Uz aanzienlijk 
kleiner zijn. Als gevolg hiervan ontstaat een hoge afschuifspanning over 
oppervlak f. Een afschuifspanning over een kunstmatig ingevoerd oppervlak 
heeft weinig met fysica te maken. Deze term dient zo klein mogelijk te zijn. 
Door Uz evenredig met y2 te laten toenemen wordt Uz op rand f kleiner 
bij gelijk blijvend debiet door rand h. a2 is hiermee de tweede variabele 
waarnaar het vermogen J+ geminimaliseerd kan worden. 

In gebied 3 wordt voor het snelheidsveld een polynoom van de orde 3 
geponeerd. Dit is de hoogste macht waarbij op 1 na alle coeffi.ciënten met 
zinvolle randvoorwaarden geëlimineerd kunnen worden. Het in gebied 3 
geponeerde snelheidsveld heeft de volgende vorm: 

UI/a = Co + C1X3 + C2Ys + CsXsYs + C4Y~ + CsXiYs + CsXsY~ + C1Y: (3.22) 

co en c1 worden bepaald door de eis dat U11 op rand g continu moet zijn. 
Hieraan is voldaan als geldt: 

1 2 ( ) 2 co = Uo - 2a1RoR1 + a1 Ro - R R1 

c1 = a1R: 

Uz kan berekend worden aan de hand van div 1&. =0. 

12 13 2 2() U za = Cs+ cgys- c2xs- 2csx3- 2c4XsYs- 3csx3- csysx3- 3c7y3xs 3.23 

cg en c9 volgen uit de eis dat de snelheid Uz op rand h continu moet zijn. 

_ (1- a2)(bo(Ro- R) + ~b1(Ro- R) 2) 
Cg- R 
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Verder moet het snelheidsveld voldoen aan de volgende randvoorwaarden: 
Ys = 0, Xs=R : Uz = 0 en IJ~s = 0. 

Ys = R, Xs = 0 : U11 = 0 en 8J: = 0. 
Hieruit volgt: c8 - c2R - ~c3R2 - lc5R 3 = 0 

cg - 2c4R - ceR2 = 0 
co+ c2R + c4R2 + c1R3 = 0 
Ct + csR + c6R2 = 0 

Dit zijn 4 vergelijkingen voor 6 onbekenden. Om slechts 1 variabele in 
gebied 3 over te houden wordt nog een vijfde randvoorwaarde opgelegd en 

1 lflUII • 0 R • l""k lJ2Us • R 0 we : lJz2 m Xs = , Ys = 1s ge lJ aan 8112 m Xs = , Ys = . 
Deze voorwaarde is ontstaan door symmetrie overweging en leidt tot de 
volgende vergelijking: 2c5R = -6c1R. 

Als variabele in gebied 3 is c4 genomen. De overige coefficiënten kunnen 
in c4 worden uitgedrukt. 

3.4 Resultaten 

Het vermogen toegevoerd door de stempel aan de kunststof is gelijk aan: 

J = f T;u; dA = p Uo Ro 
As 

Deze uitdrukking wordt zo eenvoudig door de keuze van het snelheidsveld 
in gebied 1. Om het vermogen nodig voor de plastische deformatie en 
de wrijving aan de matrijswand te kunnen bepalen moeten 7 integralen 
worden uitgerekend. Zie figuur 3.6. Dit zijn drie volume-integralen over 
gebied 1, 2 en 3, drie oppervlakte-integralen over de r-vlakken /, g en 
h, en een oppervlakte-integraal over de matrijswand a. De integralen zijn 
uitgerekend met de trapeziumregel. De lijn-integralen zijn opgesplitst in 
100 stukken. Bij de oppervlakte-integralen is een mesh aangelegd van 10 
bij 10. 

Bij de integralen over gebied 1 en wand a is rekening gehouden met de 
verplaatsing t::..l van de stempel. Voor de stempelverplaatsing t::..l geldt: 

R1 is gelijk genomen aan Ro- R -t::..l. 
In het programma zijn alle grootheden als volgt dimensieloos geschreven: 
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Figuur 3.8: De relatie tussen de druk en de kromtestraaL 

Xi = X1/ Ro Yi = Yd.Ro u;= U11 /Uo u;= Uz/Uo 
x;= x2/Ro Yi = Y2/R a~= a1RgjUo *-a2- a2 
x;= xs/R Ys = Ys/R R* = R/Ro Ri = RI/Ro 
bó = bo/Uo bi= b1Ro/Uo có = co/Uo c~ = c1R/Uo 
c; = c2R/Uo c; = csR2 /Uo c~ = c4R2 /Uo c5 = csR3 /Uo 
c~ = c6R3 /Uo c; = c7R3/Uo c8 = cs/Uo c9 = cgRfUo 
p* = pjk 

Het dimensieloos schrijven heeft de volgende voordelen: Alle grootheden 
zijn nu onafhankelijk van de grootte van de afmetingen van de matrijs 
en de snelheid van de kunststof. Bovendien zijn de parameters ai, a; en 
c~ orde-grootte 1. Door het dimensieloos schrijven is bovendien goed te 
zien dat de stempeldruk p* alleen afhangt van de kromtestraal R* en de 
wrijvingsfactor m. 

Het minimum van de stempeldruk wordt bepaald door de 3 parameters 
ai, a; en c~ te variëren. Het programma is zo geschreven dat voor iedere 
parameter een minimale en een maximale waarde kan worden ingevoerd. 
In het programma wordt iedere parameter in 10 stappen opgehoogd van 
de minimale tot de maximale waarde. In totaal zijn er 1000 combinaties. 
Voor iedere combinatie van parameters worden de 7 integralen uitgerekend 
en opgeteld. Bij de combinatie waarbij de som van de integralen minimaal is 
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Figuur 3.9: Snelheidsvelden bij R*=0.6 en R*= 0.2. 

worden de waarden van de parameters, de stempeldruk, het vermogen van 
ieder deelgebied afzonderlijk en het benodigde totale vermogen uitgevoerd. 
Door de intervallen waarin de parameters moeten liggen steeds kleiner te 
kiezen kan het minimale deformatievermogen bepaald worden. 

In figuur 3.8 is de met het programma berekende stempeldruk grafisch 
uitgezet tegen de kromtestraal voor het geval dat m gelijk is aan 0.2. Er is 
duidelijk te zien dat naarmate de kromtestraal naar 0 nadert de benodigde 
drukken asymptotisch omhoog schieten. 

In figuur 3.9 zijn de snelheidsvelden gegeven met R*=0.6 en R*=0.2 
waarbij het vermogen J* minimaal is. De dimensieloze parameters hebben 
de volgende waarden: 

R*=0.6: a;:= 0.0; a;= 0.83; c: = -0.94. 
R*=0.2: ai= 3.3; a;= 0.31; c: = +1.58. 

In tabel 3.1 zijn voor deze 2 kromtestralen de vermogens van de afzon
derlijke deelgebieden gegeven. Wat opvalt bij de vergelijking van de de
formatievermogens bij R*=0.6 en R*=0.2 is dat het vermogen als gevolg 
van de afschuifspanningen over de f-vlakken f en g aanzienlijk toeneemt 
bij afnemende kromtestraaL Het geponeerde snelheidsveld kan de stroming 
bij de kleinere kromtestraal kennelijk minder goed beschrijven dan bij de 
grotere kromtestraaL De afname van het vermogen in gebied 3 is het gevolg 
van het kleiner wordende oppervlak. Bij R*=0.2 is gebied namelijk een fac
tor 9 kleiner dan bij R*=0.6. Per oppervlakte-eenheid neemt het deformatie 
vermogen wel fors toe bij kleiner wordende kromtestraaL 
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Uo = 0.1 mjs, m = 0.2, Ro = 2·10-s m. 

deelgebied vermogen bij R*=0.6 vermogen bij R*=0.2 
oppervlak 1 0 1.74967. w-4 J 
oppervlak 2 1. 1oo25 . 1o-4 J 3.33494 . w-4 J 
oppervlak 3 2.82213 . w-4 J 2.58924 . 1o-• J 

r-vlak f 4.53333 . w-6 J 1.04166 . w-• J 
r-vlak g 4.10021 . w-6 J 7.14150 . 1o-6 J 
r-vlak h 2.24513 . w- 6 J 3.71475 . 10-6 J 
wand a 1.05062 . w- 6 J 2.83139 . 10-5 J 

J* 4.94429 . 1o-4 J 9.74994 . 10 "4 J 
pjk 2.47214 4.87497 

Tabel 3.1: Deformatievermogens van de afzonderlijke gebieden. 
10mm 

Figuur 3.10: Vorm van de gebruikte ABS en aluminium blokjes. 

3.5 Experimentele controle van de theorie 
bij vaste stoffen 

Om het plastische model te controleren zijn met een Zwick trekbank een 
aantal experimenten op ABS en aluminium T -633 blokjes uitgevoerd. Blok
jes met een vorm zoals weergegeven in figuur 3.10 worden in een houder 
geplaatst. Op de blokjes komt een stempel te staan. Dit is schematisch 
weergegeven in figuur 3.1. Met de trekbank zijn vervolgens krachten van 
maximaal van 105N op de stempel uitgeoefend. In tabel 3.2 wordt het ver
band gegeven tussen de perskracht en de kromtestraal van de blokjes na de 
deformatie. De blokjes hebben een bovenoppervlak van 2 cm2

• Dit houdt 
in dat een kracht van lkN overeenkomt met 5MPa stempeldruk. 

De kromtestraal R is met een radius mal bepaald. De meetfout van 
de radius is ongeveer 0.5 mm. De meetfout is zo groot omdat de krom
ming geen perfecte cirkelboog blijkt te zijn. De kromtestraal moet daarom 
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Al ABS 

R R/Ro F(kN) p(MPa) R R/Ro F(kN) p(MPa) 
3.5 0.9 50 250 3.5 0.7 10 50 
3 0.7 70 350 2 0.4 20 100 

2.5 0.5 100 500 1.25 0.25 50 250 

Tabel 3.2: Het experimentele verband tussen de druk en de kromtestraaL 

worden geschat. 
Het 2-dimensionale programma voor de numerieke simulatie moet wor

den aangepast om de stroming in het 3-dimensionale blokje te kunnen 
beschrijven. Er komen nu namelijk 3 integralen aan wanden Au bij. Dit 
zijn de 2 zijvlakken van de derde dimensie van het blokje en het opper
vlak d uit figuur 3.6. Bij de uitgevoerde experimenten is vlak d immers 
geen symmetrievlak maar een metalen wand waarlangs slip optreedt. Als 
wordt aangenomen dat geen stroming in de lengterichting (z-richting in 
figuur 3.10) van het blokje plaatsvindt kan het programma met deze kleine 
aanpassingen de stempeldruk berekenen. 

Om de numeriek berekende drukken met de experimenteel opgelegde 
drukken te kunnen vergelijken moeten eerst de volgende 2 vragen worden 
beantwoord: 

1. Hoe groot is de vloeispanning? 
In figuur 3.11 is voor ABS de relatie tussen spanning en rek bij een 
trekproef bij een aantal verschillende temperaturen gegeven. De re
latie blijkt niet zo eenvoudig te zijn als in figuur 3.2 wordt aangenomen. 
Een redelijke schatting voor de vloeispanning bij kamertemperatuur 
is 35MPa. Dit houdt in dat k gelijk is aan 20MPa. 

De relatie tussen rek en spanning voor aluminium is schematisch 
weergegeven in figuur 3.12. Bij aluminium treedt vloeiversteviging 
op. De spanning bij 0.2% blijvende vervorming is volgens [PHI85] 
gelijk aan ongeveer 250 MPa. Deze spanning is als vloeispanning uo 
gekozen. Dit houdt in dat k gelijk is aan 144 MPa. 

2. Hoe groot is m? 
Om een indruk te krijgen van de invloed van deze coefficiënt is in 
figuur 3.13 voor het geval dat R/Ro = 0.7 de dimensieloze druk p* 
uitgezet als functie van m. Voor m wordt meestal een waarde tussen 
0.1 en 0.3 genomen [DON90]. Bij gebrek aan betere informatie is m 
zowel bij de ABS als de aluminium blokjes gelijk aan 0.2 gekozen. 
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Figuur 3.11: De relatie tussen spanning en rek voor ABS [DOM76]. 

In tabel 3.3 zijn voor een aantal kromtestralen de stempeldrukken gegeven 
berekend met het aangepaste programma. In tabel 3.4 worden de experi
mentele en numerieke drukken met elkaar vergeleken. Bij het ABS blokje 
komt bij een genormeerde kromtestraal van 0. 7 theorie en experiment heel 
aardig overeen. Wanneer de kromtestralen kleiner ontstaan steeds grotere 
afwijkingen. Een mogelijke verklaring hiervoor is het materiaalgedrag van 
de kunststof. In figuur 3.14 is schematisch weergegeven welke vorm het 
ABS blokje belast met een stempeldruk van 250 MPa na afloop had. Na 
ontlasting veert de kunststof gedeeltelijk weer terug in de oorspronkelijke 
vorm. De deformatie van de kunststof is kennelijk niet geheel plastisch 
maar ook gedeeltelijk elastisch. Als de kunststof in de hoek ook terugveert 
zal de kromtestraal na verwijdering van de belasting groter zijn dan tijdens 
de belasting. Hierdoor wordt de stempeldruk in het programma bij een te 
grote kromtestraal berekend. De berekende druk zal daardoor lager worden 
dan de werkelijk aangebrachte druk. 

Bij de Al blokjes komen theorie en experiment redelijk overeen. Alleen 

u 

t 

-ë 

Figuur 3.12: Schematische weergave van de relatie tussen rek en spanning 
voor aluminium. 
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Figuur 3.13: De invloed van m op de stempeldruk. 

R/Ro p/k (numeriek) 
0.90 2.46 
0.70 2.65 
0.50 3.26 
0.40 3.75 
0.25 5.01 

Tabel 3.3: Uitkomsten numerieke simulatie met m=0.2. 
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vorm voor belasting vo~m na belasting 
volgens theorie 

werkelijke vorm 
na belasting 

Figuur 3.14: Het terugveren van de kunststof na het weghalen van een grote 
belasting. 

bij de laagste belasting is de berekende druk wat aan de hoge kant. Het kan 
zijn dat de vloeispanning te groot genomen is. De relatief kleine afwijkingen 
bij de dimensieloze kromtestraal van 0. 7 en 0.5 kunnen veroorzaakt worden 
door de onnauwkeurigheid waarmee de kromtestralen zijn bepaald. 

Conclusie: Theorie en experiment komen voor Al redelijk overeen. Bij 
de ABS zijn bij kleine kromtestralen grote verschillen te zien. Deze ver
schillen ontstaan waarschijnlijk doordat de kunststof zich niet zuiver plas
tisch gedraagt zoals in het model wordt aangenomen maar ook een elastische 
component heeft. 

3.6 De groefdiepte in de vloeinaad 

Het in dit hoofdstuk gebruikte materiaalmodel is eigenlijk nog te eenvoudig 
om de stroming bij de vorming van de vloeinaad goed te kunnen beschrij
ven. Er wordt namelijk van een aantal aannames uitgegaan waaraan bij 
spuitgieten niet voldaan is. 

Er wordt in het model uitgegaan dat de stroming zuiver plastisch is ter
wijl kunststof visco-elastisch materiaalgedrag vertoont. Het model veron
derstelt verder dat de vloeispanning onafhankelijk is van de plaats. Ook 

materiaal Pezp (MPa) R* Pnum (MPa) Pnum Pul! (%) p.,." 
50 0.7 53 +6 

ABS 100 0.4 75 -25 
250 0.25 100 -60 
250 0.9 331 +32 

i 
Al 350 0.7 382 +9 

500 0.5 470 -6 

Tabel3.4: vergelijking tussen theorie en praktijk. 
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Figuur 3.15: De kromtestraal als functie van de inverse druk. 

dat is bij het spuitgieten van kunststoffen niet het geval. De vloeispanning 
hangt af van de temperatuur, die varieert over de dikte van het product. 
Aan het oppervlak bij de matrijswand zal de temperatuur veel lager zijn 
dan in de kern. Als gevolg hiervan zal de vloeispanning aan de wand veel 
hoger zijn dan in de kern. Om het deformatievermogen correct te kunnen 
berekenen moet deze temperatuurafhankelijkheid worden meegenomen. 

Ondanks de beperkingen van het materiaalmodel zal een afschatting 
gemaakt worden van de diepte van de groef in de vloeinaad. In figuur 3.11 
zijn de spanning-rek relaties van ABS bij een aantal temperaturen gegeven. 
De hoogste temperatuur waarbij de vloeispanning kan worden afgelezen is 
80°C. Bij temperaturen boven de glastransitietemperatuur zijn geen vloei
spanningen bekend. 

Bij 80°C is de vloeispanning ongeveer gelijk aan 13 MPa. Dit houdt 
in dat k gelijk is aan 7.5 MPa. Wanneer voor de druk bij de vloeinaad 50 
MPa genomen wordt kan in figuur 3.8 afgelezen worden dat Rj Ro gelijk is 
aan 0.1. Bij een Ro van 2 mm houdt dit in dat de kromtestraal 200 p,m 

wordt. Een groefdiepte van 200p,m is aan de hoge kant. In werkelijkheid 
liggen de groefdiepten in de orde grootte 10p,m. 

Het is eigenlijk ook wel te verwachten dat de bovenstaande afschatting 
een veel te grote uitkomst oplevert. De vloeispanning is immers genomen 
bij een temperatuur waarbij de kunststof niet vloeibaar maar vast is. Onder 
spuitgietcondities zal k aanzienlijk kleiner zijn dan 7.5 MP a. 

Stel dat k gelijk is aan 1 MP a. Dan is p j k gelijk aan 50. De kromtestraal 
behorend bij deze waarde kan niet meer worden afgelezen uit figuur 3.8. 
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Daarom is in figuur 3.15 R/ Ro uitgezet tegen kjp. In deze figuur is af te 
lezen dat voor k / p=0.02 de kromtestraal R* ongeveer gelijk is aan 0.01. Dit 
houdt in dat de groefdiepte 20ttm zal worden als Ro=2 mm. Deze waarde 
komt beter overeen met de werkelijke waarden van de groefdiepten maar is 
nog altijd aan de hoge kant. 

Conclusie: Omdat de kunststof die plastisch beschreven wordt in werke
lijkheid visco-elastisch is ontstaat het probleem wat als vloeispanning geno
men moet worden. Van vloeibare kunststof is namelijk geen vloeispanning 
bekend. Als de waarde van de vloeispanning bij 80°0 genomen wordt, 
waarbij de kunststof gestold is, dan wordt de berekende groefdiepte ruim 
een factor 10 te groot. 

Het plastische model dat gebruikt wordt om het materiaalgedrag van de 
kunststof te beschrijven is te eenvoudig. De kunststofstroming is in werke
lijkheid niet plastisch maar visco-elastisch. Bovendien is de aanname dat 
de vloeispanning constant is niet correct. Om de stroming bij de vloeinaad 
goed te beschrijven moet een visco-elastisch materiaalmodel genomen wor
den waarin rekening gehouden wordt met temperatuursinvloeden. 
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HOOFDSTUK 4 

De invloed van de procescondi
ties op de vloeinaad 

4.1 Experimentele opzet 

Met een 70 ton Engel spuitgietmachine zijn van de ABS Ronfalin RT -50 
producten met een vloeinaad gespoten. Deze producten zijn gespoten in 2 
verschillende kleuren: blauw en ongekleurd. Als matrijs is een al bestaande 
meetmatrijs gebruikt. Door het afsluiten van een aantal verbindingen kon
den producten gespoten worden met een vorm zoals weergegeven is in 
figuur 4.1. 

De twee matrijshelften zijn in figuur 4.2 schematisch weergegeven. De 
voormatrijs is een vlakke plaat. De achtermatrijs bevat een holte met de 
vorm van het product. De lucht die door de kunststofbij de vloeinaad wordt 
ingesloten kan alleen door kleine kiertjes tussen voor- en achtermatrijs de 
holte verlaten. Het is best mogelijk dat aan de zijde van de achtermatrijs 
lucht ingesloten wordt en aan de zijde van de voormatrijs niet. Dit kan 

--------------------

vloeinaad 
20mm 

aanspuiting - -x dikte 4mm 

Figuur 4.1: De vorm van het product. 
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voormatrijs achtermatrijs 
298mm 

Figuur 4.2: Schematische weergave van de matrijs. 

Figuur 4.3: Verloop van de vorming van de vloeinaad. 

invloed hebben op de vloeinaad. 
In de achtermatrijs bevinden zich 4 drukopnemers. De plaatsen van deze 

drukopnemers zijn weergegeven in figuur 4.2. De onlogische nummering 
komt doordat de matrijsholte een variabele vorm kan hebben waarin zich 
in totaal 10 drukopnemers bevinden. Van de 4 drukopnemers werkten er 
slechts 3. Opnemer 2 was defect. Verder zijn de gemeten waarden van 
opnemer 3 twijfelachtig. Voorbij de aanspuiting moet de druk altijd lager 
zijn dan de maximale druk bij de aanspuiting. Bij drukopnemer 3 is dit 
niet het geval. De met deze opnemer gemeten drukken zijn daarom bij 
de discussie van de meetresultaten niet gebruikt. Op de plaats waar de 
vloeinaad gevormd wordt is helaas geen drukopnemer aanwezig. 

4.2 Vorming van de vloeinaad 

In figuur 4.3 zijn een aantal geboorte-aanapuitingen te zien. Dat zijn gedeel
telijk gevulde producten die ontstaan zijn door onvoldoende kunststof te 
injecteren. Aan de hand van deze geboorte-aanapuitingen is te zien hoe de 
vloeinaad gevormd wordt. De vloeifronten botsen aanvankelijk vrijwel lood
recht. Vervolgens stromen de vloeifronten evenwijdig aan elkaar op tot dat 
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de hele matrijsholte gevuld is. In de engelse literatuur wordt een vloeinaad 
die gevormd wordt door 2 loodrecht botsende vloeifronten een "weldline" 
genoemd. Vloeifronten die niet loodrecht botsen maar evenwijdig lopen 
bij de vorming van de vloeinaad vormen een "meltline". Of de vloeifronten 
loodrecht botsen of evenwijdig aan elkaar stromen zal waarschijnlijk invloed 
hebben op de vloeinaad. 

Bij alle producten blijkt in de vloeinaad een groef aanwezig te zijn. 
De diepte van deze groef varieërt over de breedte van het product en is 
afhankelijk van de procescondities. Om de verschillende procescondities 
met elkaar te kunnen vergelijken zijn de groefdiepten aan weerszijde van het 
product op 4 plaatsen gemeten. In figuur 4.1 zijn deze plaatsen aangegeven 
met een cijfer tussen de 1 en de 4. 

De groefdiepten zijn bepaald met een optische microscoop. Dit is gedaan 
door scherp te stellen in de groef en op het oppervlak naast de groef. Het 
hoogteverschil is afgelezen op de fijnregeling van de hoogte-instelling van de 
microscoop. Dit is voor iedere combinatie van procescondities bij minimaal 
3 producten gedaan. De groefdiepten uitgezet in de grafieken zijn de gemid
delde waarden van deze metingen. De spreiding in de groefdiepten was bij 
de meeste producten niet groter dan 1 p,m. Producten waarbij de afwijking 
beduidend groter is dan 1 p,m zijn niet meegenomen in het gemiddelde. 

Er zijn nog andere methoden om de groefdiepte te bepalen zoals een 
mechanische of optische ruwheidsmeting. De bepaling van de groefdiepte 
met de microscoop heeft ten opzichte van een ruwheidemeting het voor
deel dat krassen in het oppervlak niet voor de vloeinaad kunnen worden 
aangezien. De vloeinaad tekent namelijk donkerder af dan krassen. Dit 
is te zien in figuur 4.4 De horizontale donkere streep in deze figuur is de 
v loeinaad. De schuine streep is een kras. 

4.3 Variatie van de spuitgietcondities 

De volgende 5 procescondities zijn gevarieerd: 
• de injectietemperatuur; 
• de matrijstemperatuur; 
• de injectiesnelheid; 
• de hoogte van de nadruk; 
• de lengte van de nadruk; 

In paragraaf 2.4.2 zijn een aantal mogelijke oorzaken genoemd waarom een 
groef zou kunnen ontstaan. Hieronder wordt per oorzaak kort besproken 
wat de verwachting is van de invloed van de verschillende procescondities. 
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Figuur 4.4: Het verschil tussen de vloeinaad en een kras. De horizontale 
streep is de vloeinaad, de overige strepen zijn krassen. 

• luchtinsluiting 
Als luchtinsluiting belangrijk is zal bij een hogere druk de groefdiepte 
afnemen. Wanneer helemaal geen lucht de matrijsholte kan verlaten 
zal de inspuitsnelheid geen invloed hebben op de groefdiepte. Als er 
beperkte luchtafvoer mogelijk is zal bij sneller inspuiten de groefdiepte 
moeten toenemen. De lucht zal minder tijd hebben om door kieren de 
holte te verlaten waardoor meer lucht in de matrijsholte achterblijft. 
In beide gevallen verwacht je dat de groefdiepte bij sneller inspuiten 
in ieder geval niet zal afnemen. 

Verder verwacht je dat bij meetpunt 4 (zie figuur 4.1) de groef het 
diepste zal zijn. Dat is immers de plaats waar de matrijsholte het 
laatste gevuld wordt en waar de tegendruk het hoogste zal zijn. 

• deformatie van de kunststof bij de vorming van de vloeinaad 
Wanneer de deformatiekrachten die optreden bij het in een rechte 
hoek stromen van een visco-elastische vloeistof belangrijk zijn, zal 
de groefdiepte moeten afnemen wanneer de druk bij de vloeinaad toe
neemt. Ook wanneer de kunststof zich minder elastisch gaat gedragen 
zal de groefdiepte moeten afnemen. Daarom verwacht je dat bij toe
nemende temperaturen de groefdiepte zal afnemen. 

• thermische krimp in de dikterichting van het product. 
Door verschil in oriëntatie van de polymeerketens kan de uitzettings
coefficiënt van de kunststof in de vloeinaad verschillen van de rest van 
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Figuur 4.5: Invloed van de matrijstemperatuur op de spanning in PPO 
!SCH90]. 

het product. Wanneer de groef ontstaat doordat de kunststof in de 
vloeinaad meer krimpt dan ernaast wordt verwacht dat de procescon
dities met de grootste invloed zullen zijn: 

- de injectiesnelheid: als de injectiesnelheid toeneemt zal ook de 
oriëntatie toenemen. Het verschil in uitzettingscoeffi.cient zal 
groter worden en de groefdiepte ook. 

- de injectietemperatuur: als de injectietemperatuur hoger is zal 
de kunststof sneller relaxeren waardoor minder oriëntatie over
blijft. Het verschil in uitzettingscoeffi.cient zal afnemen en de 
groefdiepte ook. 

- de lengte van de nadruk: Als langer wordt nagedrukt kan meer 
krimp worden opgevangen en zal de groefdiepte afnemen. 

• Spanningen in lengterichting 
Het is niet gemakkelijk verwachtingen uit te spreken in het geval dat 
het openscheuren van de vloeinaad door trekspanningen aan het op
pervlak een belangrijke oorzaak is voor het ontstaan van de groef. 
De diepte van de groef zal afhangen van 2 factoren: De grootte van 
de trekspanningen en sterkte van de binding. Over beide factoren is 
betrekkelijk weinig bekend. Schennink !SCH90] heeft onder andere 
de invloed van de matrijstemperatuur op de spanningsverdeling in 
een spuitgegoten strip onderzocht. In figuur 4.5 is het resultaat van 
zijn experimentele metingen te zien. De trekspanningen aan het op
pervlak nemen af bij toenemende matrijstemperatuur. Ook wordt de 
oppervlaktelaag waarin trekspanningen optreden bij hogere tempe-
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Figuur 4.6: Schematische weergave van de hydraulische druk bij een spuit
gietmachine. 

ratuur dunner. Aan de hand van deze metingen verwacht je dat bij 
toenemende matrijstemperatuur de groefdiepte zal afnemen. 

In de volgende paragrafen zullen de invloeden van de procescondities on
afhankelijk van elkaar behandeld worden. In werkelijkheid zijn de pro
cescondities echter vaak gekoppeld. Zo heeft bijvoorbeeld een hogere nadruk 
ook een effectief langere nadruk tot gevolg omdat de druk bij de vloeinaad 
niet instantaan wegvalt. 

4.4 De invloed van de hoogte van de nadruk 

De eerste procesconditie die onderzocht is, is de hoogte van de nadruk. De 
instellingen van de procescondities die niet gevarieerd zijn waren: 

-injectietemperatuur: 
-matrijstemperatuur: 
-kleur kunststof: 

240°C -injectietijd: 
60°C -nadruktijd: 

blauw 

1.7s 
10 s 

De enige druk die bij de spuitgietmachine kan worden ingesteld is de hy
draulische druk. Dit is de oliedruk waarmee de schroef in de cilinder naar 
voren bewogen wordt. Zie figuur 4.6. De hydraulische druk is ingesteld 
geweest op 0, 15, 30, 45 en 60 bar. In tabel 4.1 wordt de waarde van 
de hydraulische nadruk vergeleken met de maximale druk gemeten bij de 
drukopnemers. Door verschil in oppervlak waarop de krachten werken zijn 
de drukken bij de opnemers ongeveer een factor 10 hoger dan de hydrauli
sche druk. 
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Figuur 4. 7: Invloed van de hoogte van de nadruk op de groefdiepte. 

hydr. nadruk (bar) aanspuiting (MPa) opnemer 4 (MPa) 
0 11 7 
15 12 9 
30 28 22 
45 48 40 
60 67 57 

Tabel4.1: Verband tussen de hydraulische druk en maximale druk in de 
holte. 
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Figuur 4.8: Invloed van de nadruktijd bij 15 bar hydraulische nadruk. 

In figuur 4. 7 zijn de groefdiepten uitgezet als functie van de nadruk. In 
figuur 4. 7 is te zien dat zowel aan de zijde van de voormatrijs als aan de 
zijde van de achtermatrijs de diepte van de groef aanzienlijk afneemt bij 
toenemende nadruk. De afname is het grootst bij lage drukken. Vooral 
het verschil tussen wel en niet nadrukken is enorm groot. Een mogelijke 
verklaring voor het grote verschil tussen wel en niet nadrukken bij meetpunt 
2, 3 en 4 zou kunnen zijn dat een fractie te weinig kunststof geïnjecteerd 
is. Wanneer wordt nagedrukt kan dit tekort worden bijgevuld. Wordt niet 
nagedrukt dan zal op de plaats waar de matrijs het laatste gevuld wordt, 
bij de vloeinaad, een kleine holte ontstaan. 

De afname van de groefdiepte bij toenemende druk lijkt erop te wijzen 
dat de deformatie bij de vloeinaad en/ of luchtinsluiting belangrijke factoren 
zijn voor de groefdiepte. Omdat bij een hogere nadruk ook effectief langer 
wordt nagedrukt kan krimp ook belangrijk zijn. 

4.5 De invloed van de nadruktijd 

De instellingen van de procescondities die niet gevarieerd zijn waren: 

-injectietemperatuur: 240°C -hoogte hydr. nadruk: 15 bar 
-matrijstemperatuur: 60°C -injectietijd: 1. 7 s 
- kleur kunststof: wit 
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Figuur 4.9: Drukken gemeten bij de opnemers als functie van de tijd. 

In figuur 4.8 is de groefdiepte uitgezet tegen de duur van het nadrukken. 
De lengte van de nadruktijd heeft onder de bovengenoemde procescondities 
geen waarneembare invloed. Er zijn nu 2 mogelijkheden: 

• De druk bereikt de vloeinaad wel maar de lengte van het nadrukken 
heeft geen invloed. 

• De lengte van het nadrukken heeft wel invloed maar de druk bereikt 
de vloeinaad niet onder de gegeven procescondities. 

In de matrijs is op de plaats van de vloeinaad helaas geen drukopne
mer aanwezig. Harde conclusies trekken aan de hand van de drukken bij 
de opnemers of en hoe lang er druk bij de vloeinaad komt is niet mogelijk 
omdat de drukval als functie van de plaats onbekend is. Desondanks volgt 
een afschatting van de druk bij de vloeinaad. In figuur 4.9 zijn de drukken 
als functie van de tijd te zien tijdens een procescyclus. De hoogte van de 
nadruk gemeten bij de aanspuiting is maximaal16.5 MPa. Bij drukopne
mer 4 is de maximale nadruk 12.5 MPa. Drukopnemer 4 ligt op ongeveer 
een kwart van de afstand tot de vloeinaad. Stel dat de drukval over het 
hele traject lineair is. Dit zou dan betekenen dat bij de vloeinaad een 
druk overblijft van 0.5 MPa. In werkelijkheid is de drukval niet lineair. 
Aan de absolute uitkomst 0.5 MPa moet dan ook niet te veel waarde wor-
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Figuur 4.10: Invloed van de nadruktijd bij 60 bar hydraulische nadruk. 

den gehecht. Uit deze uitkomst volgt alleen dat de druk bij de vloeinaad 
waarschijnlijk uitermate laag zal zijn. Het lijkt verstandig om de meetserie 
opnieuw te doen bij een hogere nadruk. 

Bij de tweede meetserie is voor de hoogte van de nadruk 60 bar hy
draulische druk genomen. Verder is de injectietemperatuur verhoogd tot 
250°C. De injectietijd en de matrijstemperatuur hebben dezelfde waarde 
als in de eerste meetserie. Bij de tweede meetserie is de maximale druk 
gemeten bij de aanspuiting 67 MPa. Bij opnemer 4 bedraagt de maximale 
druk 58.5 MPa. Een zelfde afschatting van de druk als bij de eerste meet
serie levert bij de vloeinaad een druk op van 33 MPa. Bij 60 bar nadruk 
bereikt de druk de vloeinaad dus wel. In figuur 4.10 zijn de groefdiepten 
gegeven bij 1, 5 en 15 s nadrukken. Bij de meeste meetpunten is nu wel 
een lichte afname van de groefdiepte te zien bij een langere nadruktijd. De 
lengte van het nadrukken heeft kennelijk wel invloed. De invloed is echter 
kleiner dan de invloed van de hoogte van de nadruk. 

Deze meetserie lijkt erop te wijzen dat thermische krimp in de dik
terichting van het product invloed heeft op de diepte van de groef. Omdat 
de hoogte van de nadruk een grotere invloed heeft. dan de nadruktijd is 
krimp waarschijnlijk niet de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van 
de groef. 
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Figuur 4.11: Invloed van de matrijstemperatuur op de diepte van de groef 

in de vloeinaad. 

4.6 De invloed van de matrijstemperatuur 

De instellingen van de procescondities die niet gevarieerd zijn waren: 

-injectietemperatuur: 240°C -hoogte hydr. nadruk: 15 bar 
-injectietijd: 1.7 s -lengte nadruk: 10 s 
-kleur kunststof: blauw 

De ingestelde matrijstemperaturen liggen tussen de 30°C en 85°C. Met 
behulp van een Fluke thermometer zijn de temperaturen aan de matrijs
wand gecontroleerd. De gemeten temperaturen zijn plaatsafhankelijk. Dit 
komt doordat de matrijs verwarmd of gekoeld wordt door een aantal kanalen. 
De afstand van het productoppervlak tot deze kanalen is niet voor ieder 
punt even groot. Hierdoor kunnen kleine temperatuurverschillen ontstaan. 
In tabel 4.2 is de minimale en maximale waarde gegeven van de tempera
turen gemeten aan het matrijsoppervlak. 

In figuur 4.11 zijn de groefdiepten als functie van de matrijstempera
tuur weergegeven. Aan de zijde van de achtermatrijs is de invloed van 
de matrijstemperatuur erg gering. Aan de zijde van de voormatrijs neemt 
de groefdiepte af wanneer de temperatuur van de matrijs in de buurt van 
de glasovergangstemperatuur 90°C komt. In appendix C zal verteld wor
den wat de glasovergangstemperatuur, ook wel glastransitietemperatuur 
genoemd, inhoudt. In deze paragraaf zal volstaan worden met te ver-
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T ingesteld (°C) T voormatrijs (°C) T achtermatrijs (°C) 
30 29.3-29.6 28.3-31.1 
45 42.8-45.1 43.3-44.4 
60 54.8-58.8 55.6-59.6 
75 68.2-71.4 66.2-68.4 
85 75.2-78.0 69.4-72.5 

Tabel4.2: Verband tussen de ingestelde matrijstemper~tuur en werkelijke 
temperatuur. 

melden dat in een temperatuurgebied rond de glasovergangstemperatuur 
de eigenschappen van de kunststof veranderen van vaste stof- naar meer 
vloeistofach tig. 

Wanneer het dichtstromen van een rechte hoek door een plastisch ma
teriaal de oorzaak is van het ontstaan van een groef verwacht je dat de 
groefdiepte in de buurt van de glasovergangstemperatuur zal afnemen. Dit 
wordt aan de zijde van de voormatrijs ook waargenomen. Aan de achter
zijde is deze afname niet te zien. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 
achtermatrijs niet dezelfde hoge temperaturen bereikt als de voormatrijs. 
De temperatuurregelaar van het koelsysteem heeft meer moeite om de grote 
achtermatrijs op een hoge temperatuur te brengen dan de dunne voorma
trijs. Vergelijking van de gemeten temperaturen laat zien (zie tabel 4.2) 
dat de temperatuur van de voormatrijs bij een instelling van 75°C ongeveer 
even hoog is als de temperatuur van de achtermatrijs bij een instelling van 
85°C. Bij een instelling van 75°C is de afname van de groefdiepte bij de 
voormatrijs nog zeer gering. Het is daarom niet verwonderlijk dat aan de 
zijde van de achtermatrijs nog geen duidelijke afname van de groefdiepte 
te zien is. 

Deze metingen lijken erop te wijzen dat de deformatie van het vloeifront 
belangrijk is voor de vorming van de groef. In het geval dat spanningen 
in lengterichting de groef veroorzaken zal de groefdiepte ook afnemen bij 
toenemende matrijstemperatuur. Je verwacht echter dat dit geleidelijk zal 
gebeuren en niet alleen in de buurt van de glasovergangstemperatuur. Bij 
krimp en bij luchtinsluiting verwacht je dat de matrijstemperatuur nauwe
lijks invloed zal hebben. 

Conclusie: de invloed van de matrijstemperatuur is niet zo groot. Alleen 
bij temperaturen in de buurt van de glasovergangstemperatuur van de ABS 
is een afname van de groefdiepte waar te nemen. 

47 



ingestelde temperatuur (°C) werkelijke temperatuur (°C) 
220 222.9 
235 234.1 
250 246.0 
265 260.4 
280 269.5 

Tabel 4.3: Ingestelde en werkelijke injectie-temperatuur. 

4. 7 De invloed van de injectietemperatuur 

De instellingen van de procescondities die niet gevarieerd zijn waren: 

-matrijstemperatuur: 60°C -hoogte hydr. nadruk: 15 bar 
-injectietijd: 1. 7 s -lengte nadruk: 10 s 
-kleur kunststof: wit 

De temperatuur van de kunststof bij de injectie ( =injectietemperatuur) 
wordt bepaald door de combinatie van de temperatuur van de verwarmings
elementen om de cilinder en de spuitneus en de wrijvingswarmte ontstaan 
door de schroefbeweging. De temperatuur van de verwarmingselementen 
kon worden ingesteld. Dit is voor de verschillende proeven gedaan op res
pectievelijk 220, 235, 250, 265 en 280°C. De adviestemperatuur voor ver
werking van de kunststof ligt tussen de 200 en 280°C. 

De wrijvingswarmte kan gevarieerd worden door de schroef bij het dose
ren meer of minder toeren te laten maken, of door de hydraulische druk bij 
het plastificeren te veranderen. Dat is niet gedaan. 

De injectietemperaturen zijn gemeten met een Fluke thermometer. In 
tabel 4.3 worden de injectietemperaturen vergeleken met de temperaturen 
waarop de verwarmingselementen zijn ingesteld. In grafiek 4.12 is de diepte 
van de groef weergegeven als functie van de injectietemperatuur. Bij hogere 
temperaturen neemt de groefdiepte af over de hele breedte van de vloeinaad. 
Bij een injectietemperatuur van 280°C, en in mindere mate bij 265°C, treedt 
plaatselijk verbranding van de kunststof op. De verbranding is het gevolg 
van luchtinsluiting. Door de compressie van de lucht ontstaat een forse 
temperatuurstijging waardoor de kunststof verbrandt. Als gevolg van de 
verbranding is aan de achterzijde van het product bij meetpunt 3 en 4 geen 
groef meer waargenomen. 

Ook bij meetpunt 4 aan de zijde van de voormatrijs is een chemische 
reactie opgetreden. Waarschijnlijk is de kunststof gedegenereerd. De toe
name van de groefdiepte bij meetpunt 4 kan hier mee te maken hebben. 
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Figuur 4.12: Invloed van de injectietemperatuur op de diepte van de groef. 

injectie temp. (oe) drukopnemer 9 (MPa) drukopnemer 4 (MPa) 
220 12 9 
235 17.2 13 
250 24.5 18.5 
265 27 20.5 
280 28 21.5 

Tabel 4.4: Maximale druk bij de drukopnemers als functie van de injectie
temperatuur. 

De temperatuur van de kunststof en de druk bij de vloeinaad zijn 
sterk gekoppeld. Verhoging van de injectietemperatuur heeft behalve een 
verhoging van de kunststoftemperatuur ook invloed op de druk bij de 
vloeinaad. Bij een hogere temperatuur wordt de viscositeit van de kunst
stof lager. De viscositeit hangt rechtstreeks samen met de drukvaL Bij een 
lagere viscositeit zal de drukval over product en runnersysteem kleiner wor
den waardoor bij gelijkblijvende hydraulische druk de druk bij de vloeinaad 
toeneemt. In tabel 4.4 is de maximale druk te zien bij de drukopnemers 
bij de verschillende injectietemperaturen. De hoogte van de nadruk, de 
injectiesnelheid en de matrijstemperatuur zijn bij alle 5 metingen hetzelfde 
ingesteld geweest. De verschillen in druk moeten dus veroorzaakt worden 
door het verschil in injectietemperatuur. De drukken bij de aanspuiting 
lopen op van 12 MPa bij een temperatuur van 220°e tot 28 MPa bij 280°e. 
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meetpunt verschil groefdiepte verschil groefdiepte extra verschil in 
door combinatie druk door hogere druk groefdiepte door 

en temperatuur hogere temperatuur 
1 v.zijde 6.5 p,m 3.5 p,m +3.0 p,m 
2 v.zijde 8.0 p,m 3.0 p,m +5.0 p,m 
3 v.zijde 4.0 p,m 3.0 p,m +l.Op,m 
1 a.zijde 3.0 p,m l.Op,m +2.0 p,m 
2 a.zijde 3.5 p,m 2.5 p,m +l.Op,m 
3 a.zijde 6.5 p,m 2.0 p,m +4.5 p,m 

Tabel4.5: Invloed van de temperatuur op de groefdiepte bij de vloeinaad. 

Om de invloed van de hogere temperatuur bij de vloeinaad te weten te 
komen bij gelijke druk moet voor de drukinvloed gecorrigeerd worden. Dat 
kan als volgt: Vergelijk tabel 4.1 en tabel 4.4 met elkaar. In tabel 4.1 staat 
bij een hydraulische druk van 15 bar bij opnemer 9 en 4 een druk gegeven 
van respectievelijk 12 en 9 MPa. Bij de hydraulische druk van 30 bar zijn de 
drukken bij de opnemers respectievelijk 28 en 22 MPa. Deze getallen komen 
vrijwel overeen met de waarden in tabel 4.4 bij een injectietemperatuur van 
respectievelijk 220°C en 280°C. De afname van de groefdiepte bij verhoging 
van de nadruk van 15 naar 30 bar in figuur 4.1 is alleen het gevolg van de 
hogere druk bij de vloeinaad. De afname van de groefdiepte bij verhoging 
van de injectietemperatuur van 220 tot 280°C is het gevolg van de hogere 
druk en de hogere temperatuur bij de vloeinaad samen. Wanneer de afname 
van de groefdiepte als gevolg van de hogere druk wordt afgetrokken van de 
afname als gevolg van de combinatie hogere druk en hogere temperatuur, 
krijg je de afname als gevolg van de temperatuurverhoging alleen. Dit is in 
tabel 4.5 gedaan. Aan de hand van deze tabel mogen geen harde conclusies 
worden getrokken. Uit het gegeven dat de drukken bij 2 opnemers ver 
van de vloeinaad ongeveer hetzelfde zijn bij 2 meetseries met verschillende 
procescondities mag niet geconcludeerd worden dat de druk bij de vloeinaad 
ook ongeveer hetzelfde is. Om echte conclusies te kunnen trekken moeten de 
drukken bij de vloeinaad bekend zijn. Verder moet ook rekening gehouden 
worden met de meetnauwkeurigheid. Door het aftrekken van 2 diepten met 
een meetfout van ongeveer 1p,m ontstaat een onnauwkeurigheid van 2p,m. 
Dit in aanmerking nemend lijkt het er aan de hand van tabel4.5 toch op dat 
de afname als gevolg van de verhoging van de injectietemperatuur groter is 
dan de afname door de hogere druk bij de vloeinaad alleen. 

Kortom het lijkt erop dat een hogere kunststoftemperatuur bij het 
samenkomen van 2 vloeifronten een minder diepe groef tot gevolg heeft. 
Dit verwacht je ook wanneer de deformatie van de kunststof belangrijk is 
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Figuur 4.13: Invloed van de injectiesnelheid op de diepte van de groef in de 

vloeinaad. 

bij de vorming van de groef. Ook bij krimp in de dikterichting verwacht je 
dat de groefdiepte bij toenemende temperatuur zal afnemen. De oriëntatie 
zal immers afnemen door snellere relaxatie als gevolg van de hogere tem
peratuur. Hierdoor zal het verschil in uitzettingscoeffi.ciënt kleiner worden 
met als gevolg een minder diepe groef. Bij luchtinsluiting verwacht je niet 
dat de injectietemperatuur invloed zal hebben. 

4.8 Invloed van de inspuitsnelheid 

De instellingen van de procescondities die niet gevarieerd zijn waren: 

-matrijstemperatuur: 60°C -hoogte hydr. nadruk: 15 bar 
-injectietijd: 1. 7 s -lengte nadruk: 10 s 
-kleur kunststof: wit 

In figuur 4.13 zijn de resultaten te zien van de invloed van de inspuitsnel
heid op de groefdiepte. Bij hogere inspuitsnelheden neemt de diepte van 
de groef bij meetpunt 1 en 2 af. Bij meetpunt 3 en 4 is nauwelijks enige 
invloed waar te nemen. Alleen bij meetpunt 4 aan de zijde van de achter
matrijs is een forse toename van de afmetingen van de groef waar te nemen 
bij een inspuittijd van 0. 7 s. Deze toename is waarschijnlijk het gevolg van 
luchtinsluiting. Bij de overige injectietijden hangt de groefdiepte bij meet
punt 4 niet af van de inspuitsnelheid. Het lijkt het erop dat de luchtdruk als 

51 

• 
* 
0 

* 

5 



gevolg van de luchtinsluiting alleen bij hele korte injectietijden van belang 
is. 

Om de matrijsholte in een kortere tijd te kunnen vullen zijn hogere 
drukken nodig. Zo is de maximale druk in de aanspuiting bij een injectietijd 
van 5 seconde ongeveer 14 MPa. Bij een injectietijd van 0.7 seconde is de 
druk in de aanspuiting opgelopen tot bijna 38 MPa. Wat dit voor invloed 
heeft op de druk bij de vloeinaad is moeilijk te zeggen. De drukval zal als 
gevolg van de hogere afschuifsnelheden immers ook groter worden. Als de 
druk bij de vloeinaad afneemt, is dit een mogelijke verklaring waarom de 
groefdiepte ter plaatse van de "weldline" toeneemt. Bij de invloed van de 
hoogte van de nadruk is immers geconstateerd dat bij een hogere nadruk 
de groefdiepte afneemt. 

Conclusie: De inspuitsnelheid heeft alleen invloed op de plaats waar de 
fronten vrijwelloodrecht botsen en niet op de plaats waar de vloeifronten 
evenwijdig stromen. 

4. 9 Conclusies 

De invloeden van de verschillende procescondities op de diepte van de groef 
kunnen als volgt worden samengevat: Zowel verhoging als verlenging van 
de nadruk leidt tot minder diepe groeven. De invloed van de hoogte 
van de nadruk is groter dan die van de duur. De matrijstemperatuur 
heeft alleen invloed in de buurt van de glasovergangstemperatuur, waar
bij de groefdiepte afneemt. Ook bij verhoging van de injectietemperatuur 
neemt de groefdiepte af. Verhoging van de inspuitsnelheid leidt alleen ter 
plaatse waar de vloeifronten vrijwelloodrecht botsen tot een afname van de 
groefdiepte. Op de overige plaatsen is nauwelijks verschil waar te nemen. 

Aan de hand van de invloeden van de procescondities lijkt het erop dat 
de deformatiekrachten bij de vorming van de vloeinaad een grote invloed 
hebben op de diepte van de groef. Bij toenemende druk en bij een hogere 
injectietemperatuur neemt de groefdiepte immers af. Ook de invloed van de 
matrijstemperatuur lijkt erop te wijzen dat de deformatiekrachten belang
rijk zijn. De groefdiepte neemt immers alleen af bij matrijstemperaturen 
waarbij de kunststof aan de wand zich gedeeltelijk visceus begint te gedra
gen. 

Aan de hand van de invloed van de lengte van de nadruk lijkt het erop 
dat krimp in de dikterichting van het product ook invloed heeft op de 
groefdiepte. Omdat de hoogte van de nadruk een grotere invloed heeft dan 
de lengte van de nadruk is krimp waarschijnlijk niet de meest belangrijke 
oorzaak. 
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Bij luchtinsluiting lijkt vooral de temperatuurstijging als gevolg van de 
compressie van lucht belangrijk. Als gevolg van de luchtinsluiting kan ver
branding optreden van de kunststof. De tegendruk van de gecomprimeerde 
lucht lijkt alleen bij zeer korte injectietijden (0.7 s) invloed te hebben op 
de groefdiepte. 

53 



HOOFDSTUK 5 

Het lichtverstrooiingspatroon van 
de vloeinaad 

5.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is de invloed beschreven van de procescondities 
op de diepte van de groef van de vloeinaad. Het lijkt aannemelijk te 
veronderstellen dat naarmate de groef dieper wordt de zichtbaarheid van 
de vloeinaad toeneemt. In dit hoofdstuk zal getracht worden het verschil 
in optische eigenschappen tussen de vloeinaad en het oppervlak naast de 
vloeinaad kwantitatief vast te leggen. Dit is gedaan met behulp van een 
scatterometer. Wat een scatterometer is en wat hiermee gemeten kan wor
den is kort beschreven in §5.2. De resultaten van de metingen worden in 
§5.3 gegeven. 

5.2 De scatterometer 

In figuur 5.1 is heel schematisch de scatterometer-opstelling weergegeven. 
Een laserbundel wordt via een lenzensysteem geleid naar een meeteenheid 
die zich in een licht-dichte kast bevindt. De diameter van de laserbundel 

detector 

laser H optisch systeem ~-I ---~ 
· · · preparaat 

Figuur 5.1: Schematische weergave van de meetopstelling. 
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Figuur 5.2: Schematische weergave van de SDM. 

kan door het verschuiven van een lens ingesteld worden tussen de 20 J.Lm en 
de 25 mm. De plaats van de invallende lichtbundelligt vast aan de hand 
van het lenzensysteem. Dit houdt in dat alle bewegingen en verplaatsingen 
door de meeteenheid uitgevoerd moeten worden. 

De meeteenheid van de scatterometer is de SDM. SDM staat voor 
Sample and Detector Manipulator. In figuur 5.2 staat de SDM schema
tisch weergegeven. Het preparaat kan in een houder ingeklemd worden. 
Door de houder te transleren en te roteren kan de laserbundel op de gewen
ste plaats gericht worden. De invalshoek van de lichtbundel kan ingesteld 
worden door de hele SDM om zijn verticale as te roteren. 

Als detector wordt een een fotogevoelige diode gebruikt. De diode 
bevindt zich op een arm bevestigd aan de detectortafeL De arm kan in 
de fJd richting om de detectortafel roteren. De detectortafel als geheel kan 
in de <!>d richting om de object-tafel roteren. 

De aansturing van de rotaties en de verwerking van de detectorsignalen 
zijn geautomatiseerd. Er zijn 2 verschillende meetseries mogelijk: 

• Een halve cirkel meting: 
hierbij roteert alleen de arm van de detector. 

• Een halve bol meting: 
hierbij roteert zowel de arm om de detectortafel als de detectortafel 
om de objecttafel. 

55 



laserbundel 

Figuur 5.3: Schematische weergave van de inwendige reflectie in de detector. 

5.3 Resultaten verstrooiingsmetingen 

De metingen beschreven in deze paragraaf zijn halve cirkel metingen. De 
detector beweegt in het horizontale vlak. De lengterichting van de vloeinaad 
is telkens vertikaal geplaatst. 

Tijdens de meting komt de arm met de detector een moment voor de 
laserbundeL Je zou in eerste instantie verwachten dat door de gedeeltelijke 
afscherming van de laserbundel de gemeten intentensiteit zal afnemen. Dit 
gebeurt niet. Er treedt nog een ander verschijnsel op. Een deel van de laser
bundel zal via inwendige reflecties in de detector op de fotodiode vallen. 
In figuur 5.3 is dit verschijnsel schematisch weergegeven. Door deze in
wendige reflecties ontstaat een toename van de gemeten intensiteit. Wan
neer de laserbundel loodrecht invalt op het oppervlak zal de reflectiepiek 
samenvallen met het moment dat de detector voor de bundel staat. Dat is 
vervelend want de reflectiehoek is net een heel bijzondere hoek. Daarom is 
het preparaat onder een hoek van 15° geplaatst zodat de reflectiepiek niet 
verstoord wordt door de detector. De piek die onder een hoek van -15° in 
alle figuren verschijnt is de intensiteit ontstaan door inwendige reflecties en 
heeft niets te maken met de eigenschappen van het preparaat. Eventuele 
reflectiepieken zijn te zien onder een hoek van + 15°. 

De laserbundel is bij alle metingen zo klein mogelijk ingesteld. De dia
meter zal ongeveer 20 p,m bedragen. Bij een grotere laserbundellevert het 
interpreteren van de metingen namelijk problemen op. De groef kan dan 
niet meer bestraald worden zonder dat de laserbundel ook op het oppervlak 
naast de vloeinaad valt. De breedte van de groeven is immers maar orde
grootte 10 p,m. 

Het licht dat op verschillende plaatsen aan het oppervlak wordt ver
strooid zal met elkaar interfereren. Wanneer een groot oppervlak bestraald 
wordt zullen de positieve en negatieve interferenties statistisch uitmidde
len tot een glad verstrooiingspatroon. Door de kleine afmetingen van de 
gebruikte laserbundel is de statistiek minder goed en ontstaat een grillig 
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Figuur 5.4: Verschil in verstrooiingspatroon tussen de vloeinaad en het 
oppervlak naast de vloeinaad. 

verloop. Een iets verschoven laserbundel geeft een andere interferentie. 
Dit heeft tot gevolg dat de gemeten intensiteiten bij een kleine spotgrootte 
plaatsafhankelijk zijn. 

Invloed van de groef op het verstrooiingspatroon 

Een blauw gekleurde ABS is bestraald met een HeNe-laserbundel. De 
golflengte van het rode licht bedraagt 632.8 nm. Ter plaatse van de vloeinaad 
bevindt zich een groef met een diepte van 13 J.tm en een breedte van ongeveer 
20 J.tm. In figuur 5.4 is de intensiteit van het verstrooide licht logaritmisch 
uitgezet tegen de strooihoek voor zowel de vloeinaad als het oppervlak 
ernaast. Er zijn grote verschillen te zien. Het licht verstrooid aan het 
oppervlak naast de groef heeft duidelijk de hoogste intensiteit onder de re
flectiehoek. Bij alle andere hoeken is de intensiteit van het verstrooide licht 
beduidend lager. De intensiteit van het licht verstrooid aan de vloeinaad is 
voor alle hoeken ongeveer gelijk. Er is geen reflectiepiek aanwezig. Onder 
de reflectiehoek is de intensiteit van het licht verstrooid aan de vloeinaad 
ongeveer een factor 10 lager dan de intensiteit van het licht verstrooid aan 
het oppervlak naast de vloeinaad. Bij grote strooihoeken is de intensiteit 
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Figuur 5.5: Verklaring voor het ontbreken van de reflectiepiek bij de 
vloeinaad. 

van het licht verstrooid aan de vloeinaad ongeveer een factor 10 hoger. Als 
gevolg hiervan zal de vloeinaad er donkerder uitzien onder de reflectiehoek 
en lichter zijn onder grote strooihoeken. 

Het gedrag van het verstrooiingspatroon van de vloeinaad kan als volgt 
kwalitatief verklaard worden: Met de microscoop is al geconstateerd dat in 
de vloeinaad een groef aanwezig is. In figuur 5.5 is te zien wat er gebeurt 
wanneer de lichtbundel in de groef valt. Door de andere invalshoek zal 
het licht niet reflecteren in de macroscopische reflectierichting. Het licht 
dat op de randen van de groef valt kan nog net onder grote hoeken terug
waarts verstrooid worden. Dit is waarschijnlijk de reden dat de vloeinaad 
onder grote strooihoeken meer licht verstrooit dan het oppervlak naast de 
vloeinaad. Licht dat binnenin de groef valt zal voorwaarts gereflecteerd 
worden en zal daarom geen reflectiepiek veroorzaken. 

Een mogelijke manier om de zichtbaarheid te kwantificeren is de ver
houding te nemen van de intensiteiten van het licht verstrooid aan de 
vloeinaad en het oppervlak ernaast. Of dit nauwkeurig kan hangt af van de 
reproduceerbaarbeid van de gemeten intensiteiten. Om een idee te krijgen 
van de plaatsafhankelijkheid van de intensiteiten is de meting van figuur 5.4 
drie keer uitgevoerd op vrijwel dezelfde plaats in de vloeinaad. De meet
nauwkeurigheid van de intensiteiten blijkt ongeveer een factor 3 te bedra
gen. De spreiding in de intensiteiten is te groot om de zichtbaarheid op 
redelijk nauwkeurige wijze te kunnen kwantificeren. 

De invloed van de diepte van de groef 

In figuur 5.6 en 5. 7 zijn de verstrooiingspatronen te zien van groeven met 
een diepte van respectievelijk ongeveer 7 en 3 JLm. Bij de groefdiepte van 
7 JLm (figuur 5.6) is onder de reflectiehoek een licht verhoogde intensiteit 
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waar te nemen. Deze toename kan veroorzaakt worden door de afmetingen 
van de laserbundeL Aangezien de 7 p,m diepe groef maar ongeveer 10 p,m 

breed is en de diameter van de laser bundel ongeveer 20 p,m bedraagt zal 
ook het oppervlak naast de groef bestraald worden. Het licht dat op dit 
oppervlak valt zal wel onder de macroscopische reflectiehoek reflecteren met 
als gevolg dat onder deze hoek een toename van de intensiteit te zien is. 
De hoogte van de reflectiepiek bij de vloeinaad zegt daarom waarschijnlijk 
meer over de verhouding in afmetingen tussen de groef en de lichtbundel 
dan over het verstrooiingspatroon van de groef. De hogere intensiteit bij 
verstrooiing aan de vloeinaad onder de grote hoeken wordt waarschijnlijk 
weer veroorzaakt door reflectie aan de randen van de groef. 

Bij de groefdiepte van 3 p,m is onder de reflectiehoek geen waarneem
baar intensiteitsverschil meer te zien tussen de vloeinaad en het oppervlak 
ernaast. Dit komt omdat het grootste deel van de laserbundel niet op het 
kleine groefje met een breedte van ongeveer 4 p,m valt, maar op het vlakke 
oppervlak ernaast. Ook in figuur 5.7 is bij de grote strooihoeken de in
tensiteit van het licht verstrooid aan de vloeinaad hoger. Het verschil met 
het oppervlak naast de vloeinaad is echter minder groot dan bij de diepere 
groeven. 

Het verstrooiingspatroon van ongekleurde ABS 

In figuur 5.8 is ook voor de ongekleurde ABS het optische gedrag van de 
vloeinaad vergeleken met het oppervlak naast de vloeinaad. De diepte 
van de groef in de vloeinaad bedraagt ongeveer 13 p,m. Wanneer het ver
strooiingspatroon van de blauwe kunststof en de witte kunststof met elkaar 
vergeleken worden valt op dat het patroon bij de witte kunststof veel regel
matiger verloopt. Dit heeft de volgende reden: Zie figuur 5.9. Door in
wendige verstrooiing ontstaat bij de witte kunststof een effectief veel groter 
verstrooiend oppervlak dan de afmetingen van de laserbundeL Dit heeft 
tot gevolg dat de statistiek beter wordt. Bij de blauwe kunststof treedt dit 
verschijnsel niet op omdat het licht veel eerder geabsorbeerd wordt. 

Het verstrooiingspatroon van de ongekleurde kunststof is verder niet 
wezenlijk anders als bij de blauwe ABS. Het verschil tussen de vloeinaad en 
het oppervlak ernaast lijkt iets minder groot dan bij de gekleurde kunst
stof met vergelijkbare groefdiepte. Dit komt waarschijnlijk doordat bij 
de ongekleurde kunststof minder licht geabsorbeerd wordt in de materie. 
Hierdoor is de bijdrage van de verstrooiing groter. 
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5.8: Verstrooiingspatronen bij de ongekleurde ABS. 

lnv loed van de golftengte van het licht 

In figuur 5.4 tfm 5.8 zijn de resultaten gegeven van verstrooiingsmeting
en waarbij een rode HeNe-laserbundel gebruikt is. Om een idee van de 
invloed van de golflengte van het licht te krijgen zijn in figuur 5.10 en 
figuur 5.11 de resultaten gegeven van soortgelijke metingen met een groene 
Argon laserbundeL De golflengte van dit laserlicht bedraagt 514 nm. De 
spotgrootte zal weer ongeveer 20 J.Lm zijn. De diepte van de groef bedraagt 
bij figuur 5.10 en figuur 5.11 ongeveer 13J.Lm. Het kwalitatieve beeld van 
het verstrooipatroon is bij een golflengte van 514 nm hetzelfde als bij de 
overeenkomstige metingen met een golflengte van 632.8nm (figuur 5.4 en 
5.8). Bij beide kunststoffen lijken de kwantitatieve verschillen bij groen 
laserlicht iets groter dan bij het rode laserlicht. De golflengte van het licht 
heeft waarschijnlijk invloed. Hoe groot deze invloed is, is door de matige 
reproduceerbaarbeid van de intensiteiten niet te zeggen. 

Conclusie 

De zichtbaarheid van de vloeinaad bij de ABS Ronfalin RT-50 wordt ver
oorzaakt door een groef in de vloeinaad. Door deze groef ontbreekt de 
reflectiepiek en tekent de vloeinaad onder de reflectiehoek donker af tegen 
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Figuur 5.9: Schematische weergave van de inwendige verstrooiing in de 
kunststof. 

de rest van het product. Door reflectie aan de randen van de groef ziet de 
vloeinaad er, bekeken onder hoeken veel groter dan de re:B.ectiehoek, lichter 
uit dan het overige oppervlak. 

Het is niet mogelijk om de zichtbaarheid nauwkeurig te kwantificeren 
met 1 meting in de vloeinaad en 1 meting naast de vloeinaad. De plaatsaf
hankelijkheid van de intensiteiten als gevolg van de kleine spotgrootte is te 
groot. De reproduceerbaarbeid van de intensiteiten zou verbeterd kunnen 
worden door over een aantal meetpunten te middelen. De scatterometer 
biedt mogelijkheden om de zichtbaarheid van een vloeinaad met een breedte 
die groter is dan de afmetingen van de laserbundel te kwantificeren. Als 
de breedte van de groef kleiner is dan de diameter van de laserbundel is 
kwantificatie van de zichtbaarheid niet mogelijk. 
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Figuur 5.10; Verstrooiingspatroon van de blauwe kunststof bij bestaling 
met een Argon-laser. 
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Figuur 5.11: Verstrooiingspatroon van de ongekleurde kunststof bij bestra
ling met een Argon-laser. 
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HOOFDSTUK 6 

Conclusies 
In dit verslag zijn een aantal aspecten onderzocht met betrekking tot de 
vorming en zichtbaarheid van vloeinaden. Hier volgen de belangrijkste con
clusies: 

Bij proefspuitingen met de kunststof ABS Ronfalin RT-50 is de vloeinaad 
zichtbaar door de aanwezigheid van een groef. Bij lichtverstrooiingsmeting
en met een scatterometer wordt ter plaatse van de vloeinaad geen reflec
tiepiek waargenomen. Het oppervlak naast de vloeinaad reflecteert wel. 
Als gevolg hiervan ziet de vloeinaad er donkerder uit bekeken onder de 
reflectiehoek. 

De zichtbaarheid van de vloeinaad kan met de scatterometer gekwan
tificeerd worden wanneer de breedte van de groef groter is dan de diameter 
van de laserbundeL Om het kwantificeren enigzins nauwkeurig te kunnen 
doen zal over een aantal metingen gemiddeld moeten worden. 

De invloed van de diverse procescondities op de groef in de vloeinaad 
is onderzocht. De groefdiepte blijkt te variëren over de breedte van de 
vloeinaad. De groef wordt minder diep naarmate langer wordt nagedrukt 
en de hoogte van de nadruk toeneemt. De invloed van de hoogte van de 
nadruk is groter dan de invloed van de lengte van de nadruk. Ook bij 
toenemende injectietemperatuur neemt de groefdiepte af. De inspuitsnel
heid heeft alleen waarneembare invloed op de plaats van de vloeinaad waar 
de vloeifronten vrijwel loodrecht botsen. Bij toenemende injectiesnelheid 
neemt de groefdiepte daar af. De matrijstemperatuur heeft alleen invloed 
in de buurt van de glasovergangstemperatuur. Bij deze temperatuur neemt 
de groefdiepte af. 

De bovengenoemde invloeden van de procescondities lijken erop te wij
zen dat de deformatie van het vloeifront een belangrijk mechanisme is bij 
het ontstaan van de groef. 

Aan de hand van het bovengrens theorema is een model opgesteld waarin 
de vorming van de vloeinaad plastisch beschreven wordt. Dit model geeft 
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een kwalitatieve verklaring voor het ontstaan van een groef. Kwantitatief 
kunnen de groefdiepten niet met dit model verklaard worden. Dit komt 
waarschijnlijk doordat in het materiaalmodel voor de kunststof van een aan
tal aannames wordt uitgegaan waaraan tijdens het spuitgieten niet voldaan 
is. Wanneer de groefdiepte uitgerekend wordt met de vloeispanning van 
ABS bij 80°C is de uitkomst ruim een factor 10 te hoog. 

De deformatie van de kunststof bij de vloeinaad is niet het enige proces 
dat verantwoordelijk is voor het hoogteverschil. De invloed van de nadruk
tijd geeft aan dat ook krimp invloed heeft op de diepte van de groef. De 
grotere krimp in de vloeinaad kan veroorzaakt worden door een andere 
uitzettingscoefficiënt in de vloeinaad als gevolg van oriëntatie. 

Verder is ook luchtinsluiting niet onbelangrijk. De luchtdruk lijkt weinig 
invloed te hebben op de groefdiepte, bij hogere inspuitsnelheid neemt de 
groefdiepte immers niet toe maar af, maar de temperatuurstijging als gevolg 
van compressie van de lucht heeft die wel. Zo treedt onder bepaalde pro
cescondities verbranding op. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de vloeinaad het minste 
zichtbaar is wanneer de druk en de kunststoftemperatuur bij de vloeinaad 
hoog zijn. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Het lijkt erop dat de deformatiegeschiedenis van de kunststofbij de vloeinaad 
belangrijk is. Het in dit verslag beschreven plastische model is te eenvoudig 
om de stroming bij de vloeinaad goed te beschrijven. Een betere beschrij
ving ontstaat wanneer voor de kunststof een visco-elastisch materiaal model 
gekozen wordt waarbij rekening gehouden wordt met de temperatuursin
vloed. Hieraan zou gewerkt kunnen worden. 

Ook is het zinvol om te onderzoeken in hoeverre de groefdiepte afhanke
lijk is van het type kunststof. Er zouden producten gespoten kunnen 
worden van een kunststof waarvan bekend is dat het materiaalgedrag niet 
elastisch maar vrijwel puur visceus is. Als de elastische deformatie van de 
vloeifronten belangrijk is zouden de groeven bij deze kunststof zeer klein 
moeten zijn. 

Het is van belang dat in de matrijs in de buurt van de plaats waar 
de vloeinaad ontstaat een drukopnemer aanwezig is, zodat gemeten kan 
worden hoe lang de nadruk effectief is ter plaatse van de vloeinaad. 

Verder is het aan te bevelen dat het matrijsoppervlak gepolijst wordt 
zodat de groefdiepte door het ontbreken van krassen en een geringere 
oppervlakte-ruwheid gemakkelijker en nauwkeuriger bepaald kan worden. 

Bij de conclusies is gesteld dat de diepte van de groef ook gedeeltelijk 
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door krimp wordt veroorzaakt. Er kan nader onderzocht worden of dit 
verschil in krimp inderdaad veroorzaakt wordt door verschil in uitzettings
coefficiënt als gevolg van oriëntatie. 

Ook is het zinvol om nader te onderzoeken hoe belangrijk luchtinsluiting 
is. Dit kan gebeuren door een ontluchting te maken ter plaatse van de 
vloeinaad. 
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Appendix A 

De interactie van straling met 
materie 

A.l Atomen en licht 

Volgens de quanturnmechanica kunnen de electronen in een atoom zich 
alleen in specifieke electronen-configuraties ( quanturn toestanden) met bij
behorende energieën bevinden. Gebruikelijk bevinden de electronen zich in 
de grondtoestand. Dat is een stabiele configuratie die overeenkomt met de 
laagste energieverdeling van het atoom als geheel. Behalve de grondtoe
stand zijn er ook hoger gelegen energieniveau 's de zogenaamde aangeslagen 
toestanden. Bij een aangeslagen toestand bezetten een of meer electronen 
een hoger gelegen energieniveau dan in de grondtoestand. 

Wanneer het energieverschil tussen grondtoestand en een aangeslagen 
toestand aan een atoom wordt overgedragen (bijvoorbeeld door de absorbtie 
van een foton) kan het het electron een overgang maken van de grondtoe
stand naar de aangeslagen toestand. Een aangeslagen energietoestand is 
echter instationair. Het atoom zal na pakweg 10-8 s weer terugvallen in 
de grondtoestand. De overtollige energie kan op twee manieren verwijderd 
worden. De eerste mogelijkheid is door uitzending van een foton (dus licht). 
Deze mogelijkheid vindt hoofdzakelijk plaats bij gassen. Bij dichte mate
rialen zoals vloeistoffen en vaste stoffen wordt de energie meestal omgezet in 
warmte door interatomaire botsingen in het medium. Wanneer de atomaire 
overgang gepaard gaat met de uitzending van licht komt het foton precies 
overeen met het energieverschil tussen de aangeslagen toestand en de grond
toestand. Er geldt: ~E=hv. De frequentie v wordt resonantie-frequentie 
genoemd. Resonantie-frequenties zijn frequenties waarbij het atoom erg 
efficient fotonen (energie) absorbeert en uitzendt [HEC74]. 
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A.2 De wisselwerking van licht met materie 

De wisselwerking tussen licht en materie bestaat uit 2 fundamentele pro
cessen: absorptie en verstrooiing. Als de fotonenergie van het licht precies 
gelijk is aan de energie van een aangeslagen toestand zal het atoom het 
licht( =foton) absorberen waarbij een overgang gemaakt wordt naar een 
aangeslagen toestand met hogere energie. In dichte media (vloeistoffen en 
vaste stoffen) wordt vervolgens voordat een foton kan worden uitgezonden 
de excitatie energie via botsingen omgezet in thermische energie. Dit proces 
wordt dissipatieve absorbtie genoemd. 

Wanneer een atoom wisselwerkt met een foton waarvan de energie te 
laag (of te hoog) is om een atomaire overgang te bewerkstelligen zal het 
atoom in de grondtoestand blijven. Door het tijdafhankelijke elektro
magnetische veld van het licht zal de elektronenwolk in trilling worden 
gezet. Ook de kern ondervindt een kracht van het elektro-magnetische veld 
van het licht maar zal door de veel hogere massa nauwelijks gaan bewegen. 
Als de elektronenwolk begint te trillen ten opzichte van de positieve kern 
ontstaat een oscillerende dipool. Deze dipool zal onmiddellijk licht gaan 
uitzenden met dezelfde frequentie als het invallende licht. Dit proces heet 
niet-resonante verstrooiing. Licht dat verstrooit verliest geen energie maar 
krijgt alleen een andere richting [HEC88]. 

A.3 Pigmenten en verfstoffen 

Fotonen van zichtbaar licht hebben energieën tussen ruwweg 1.6 en 3.2 eV. 
Dit is aan de lage kant voor elektronenexitatie. Toch zijn er pigment
moleculen en verfstoffen met resonantiefrequenties bij zulke lage energieën. 

Pigmenten zijn vaak atomen waar de gebonden electronen onvolledig 
gevulde schillen vormen (vaak metaaloxides). Variatie in configuraties van 
deze schillen kan net overeenkomen met de energie van fotonen uit het 
zichtbare gebied. 

Behalve de pigmenten is er ook een grote groep organische verfstoffen 
met resonanties in het zichtbare gebied. Deze verven (natuurlijk of syn
thetisch) bestaan vaak uit een ring of een lange keten opgebouwd uit regel
matig afwisselende enkele en dubbele C-bindingen. Een karakteristiek voor
beeld van deze stoffen is het caroteen molecuul C40H56 (zie figuur A.3). Deze 
moleculen bezitten bijzonder beweeglijke electronen welke bekend staan als 
pi-electronen. Deze electronen zijn niet gebonden aan specifieke atomaire 
plaatsen maar kunnen bewegen over de relatief grote afstanden van een 
moleculaire keten of ring. De energie benodigd om zo'n pi-electron aan te 
slaan blijkt van de zelfde orde-grootte te zijn als de energie van fotonen 
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ec 
• H 

Figuur A.l: De structuurformule van het caroteenmolecuuL 

uit het zichtbare gebied. Voor voorbeelden van pigmenten en verven zie 
[MAS74] of [AHM79]. 

Bij vloeistoffen en vaste stoffen bestaat het absorptiespektrum niet uit 
lijnen maar uit frequentiebanden. Wanneer 2 atomen dichter bij elkaar 
gebracht worden heeft dit een kleine verschuiving van de energieniveau 's 
tot gevolg door de onderlinge wisselwerking. De vele in een vaste stof 
met elkaar wisselwerkende atomen creëren op deze manier een gigantisch 
aantal van zulke verschoven energieniveau's. Dit heeft een verbreding van 
de oorspronkelijke energieniveau's tot (continue) energiebanden tot gevolg. 
Bij de absorptie van slechts 1 frequentie blijft de totale frequentieverdeling 
van het licht vrijwel onveranderd en ziet het product nagenoeg wit uit. 
Juist door de selectieve absorptie van frequentiebanden krijgt het voorwerp 
een kleur [HEC88]. 
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Appendix B 

Enige belangrijke begrippen 
uit de plasticiteitsleer 

B.l De reksnelheidstensor 

Deformatie is het gevolg van relatieve snelheden in een volume. De relatieve 
snelheid du kan als volgt geschreven worden 1

: (zie figuur B.l) 

dui = V' u dx = vi;dx; 

Hierbij heeft de snelheidsgradiënt-tensor ~ de volgende vorm: 

Deze tensor kan gesplitst worden in een symmetrisch en een anti-symmetrisch 
deel: 

Vij = 1/2(Vij + Vji) + 1/2(Vij- Vji) 

waarvoor geschreven kan worden: 

Het symmetrische deel wordt de reksnelheidstensor genoemd en is gelijk 
aan: 

1 Hierbij is aangenomen dat de tweede en hogere orde termen van de Taylor reeks van 
11 verwaarloosd mogen worden. 
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Figuur B.l: relatieve snelheidverschillen. 

Het anti-symmetrische deel wordt de rotatietensor genoemd en geeft de 
rotatie van het deeltje als een star lichaam weer. De componenten van deze 
tensor zijn gelijk aan: 

( 

0 !(~- ~) !(~- ~) ) ( 0 w 2 öz~ öz1 2 özs öz1 12 
w= !(~-~) o !(~-lli) = -w12 o = 2 ÖZ1 Öz~ 2 ÖZ3 Z2 

!(lli- ~) !(lli- ~) o -w -w s 
2 ÖZ! ÖZ3 2 ÖZ2 Özs 13 2 

In formule 3.6 wordt gesteld dat het dubbel inwendig product van spannings
tensor met de snelheidsgradiënt-tensor en het dubbel inwendig product van 
spanningstensor met de reksnelheidstensor aan elkaar gelijk zijn. Dit is als 
volgt eenvoudig in te zien: 

g: V'y = g: (~ + w) = g: ~ 

Het dubbel inwendig product van de spanningstensoren de rotatietensor is 
gelijk aan 0 omdat g symmetrisch en wanti-symmetrisch is. 

Dit resultaat is op zich niet vreemd. De tensor ~ beschrijft immers 
een rotatie. Een rotatie veroorzaakt geen rek en kost daarom ook geen 
deformatievermogen. 

B.2 Deviatorische spanningstensar en inva
rianten 

Laat P de oorsprong van een kartesisch coördinatenstelsel zijn. Van het 
willekeurige vlak A1A2As maakt de normaal n inproducten all a2 en as 

met de eenheidsvectoren van de coördinaat assen (zie figuur B.2). Laat het 
de grootte van het oppervlak A 1A 2A 3 de waarde s hebben. Er geldt nu: 

74 



Figuur B.2: Spanning op een oppervlak. 

Oppervlak A2PAs = sa1 
Oppervlak AtP As = sa2 
Oppervlak A1P A2 = sas 

In evenwicht moet de som van alle krachten op het viervlak A1A2AsP elkaar 
opheffen. Er moet dus gelden EF = 0. 
ledere kracht kan in zijn componenten in de Xt, x2 en xs richting ontbonden 
worden. Er geldt: E F1 = E F2 = E Fs = 0. 
Dit houdt in dat moet gelden: 

L F1 = 0 => CTtB- uusa1 - u21sa2- eTstBas = 0 

L F2 = 0 => u2s- uusa1- CT22sa2- CTs2sas = 0 (B.l) 
L Fs = 0 => CTss - CT1ssa1 - CT2ssa2 - CTsssas = 0 

Voor ieder vlak A1A2A8 is de spanning op deze manier volledig bepaald als 
de spanningstensor u1; gegeven is voor een kartesisch coördinatensysteem. 
Wanneer de spanning in een punt loodrecht op het oppervlak staat waarop 
het werkt wordt de spanning hoofdspanning genoemd. In dat geval zijn 
er geen afschuifspanningen. Figuur B.3 geeft een vlak weer met richtings
cosinussen a, waarin de spanning CT in het punt P hoofdspanning is. Uit 
vergelijking B.l volgt: 

u1 = ua1 = u11a 1 + u21a2 + CTstas 
u2 = ua2 = uua1 + u22a 2 + CTs2as 
CTs = ua8 = CT1sa1 + u2sa2 + CTssas 

In matrix vorm geschreven levert dit op: 
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Figuur B.3: Hoofdspanning. 

( 

Oü- u u12 
u21 u22- u 
as1 Us2 

:~: ) ( :~ ) - ( ~ ) 
Uss- u as 0 

Dit zijn 3 homogene lineaire vergelijkingen. Om een oplossing ongelijk de 
nuloplossing te krijgen moet de determinant gelijk aan 0 zijn. Omdat Uii 

symmetrisch 2 is kan uit deze voorwaarde de volgende formule voor u worden 
afgeleid: 

(B.3) 

met J1 = au + u22 + Uss 
J2 = - uuu22 - u22Uss - assau + ui2 + ais + ais 
Js = - uuu22Uss- 2u12a2sUs1 + uuuis + u22uis + Ussai2 

Dit is een derde orde vergelijking in u welke leidt tot 3 reeële oplossingen 
voor u. Dit worden de hoofdspanningen genoemd en aangegeven met u1, 

u11 en UIIJ· [AVI77] 
De oplossing van vergelijking B.3 voor de waarden van UJ, au en u111 is 

onafhankelijk van de keuze van het coördinatensysteem waarin u beschreven 
wordt. De coefficiënten Jh J2 en J3 in vergelijking B.3 moeten daarom ook 
onafhankelijk van de keuze van het coördinatensysteem x1, x2 , Xs zijn. J1, J2 

en Js worden daarom wel de invarianten van de spanningstensor genoemd. 
J~, de eerste invariant van de spanningstensor, is gelijk aan de som van 

de normaalspanningen. De gemiddelde spanning, soms ook wel hydrostati
sche druk genoemd is gelijk aan : 
P = ~J1 = H au + u22 + Uss ) 

2 Dit kan afgeleid worden uit de voorwaarde dat het moment om iedere as bij een lichaam 
in evenwicht 0 moet zijn. Zie bijvoorbeeld [AVI77] 
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De hydrostatische druk leidt bij compressibele materialen tot volume-ver
andering. Wanneer van de spanningstensar de hydrostatische druk wordt 
afgetrokken ontstaat de zogenaamde deviatorische spanningstensar S. 

De deviatorische spanning leidt tot vormverandering. 

B.3 Het von Mises vloei-criterium 

Von Mises stelde voor om de tweede invariant van de deviatorische span
ningstensar J2 als criterium voor het optreden van plastische vloei te nemen. 
Het von Mises vloeicriterium zegt nu dat wanneer J2 < k2 het materiaal 
zich elastisch gedraagt. Op het moment dat vloei optreedt geldt dat J2 = k2 

[AVI77J. 
k is een materiaalconstante. In appendix B.5 wordt aangetoond dat k de 
maximale schuifspanning is die kan optreden. 

De keus om de tweede invariant van de deviatorische spanningstensar als 
criterium voor plastische vloei te nemen kan als volgt aannemelijk gemaakt 
worden: 

• Vloei is bij een isotroop materiaal niet afhankelijk van het coördina
tenstelsel. Het criterium moet ook coördinatenstelsel-onafhankelijk 
zijn. De invarianten zijn onafhankelijk van het coordinatenstelsel. 

• De vloei is onafhankelijk van het teken van de spanningen. Er mogen 
daarom alleen maar even machten van de spanning in het criterium 
voorkomen. Hierdoor vallen J1 en J8 af. 

• De vloei is onafhankelijk van de hydrostatische druk. Daarom is de 
deviatorische spanningstensar een geschikte keuze 

De tweede invariant van de deviatorische spanningstensar is gelijk aan: 
J2 = -(8u822 + 8228ss + 8ss8u) +8~2 + 8~3 + 8~3 
Gebruik makend van het gegeven dat 811 + 822 + 883 =0 kan deze formule 
omgeschreven worden in: 
J2 = 1/2( 8~1 + 8~2 + 8;8 +28~2 + 28~3 + 28~3 ) 

Dit kan vanwege symmetrie verkort worden opgeschreven als: J2 = ~ Si;Si; 
Kortom het von Mises vloeicriterium houdt in dat bij plastische vloei geldt: 
! Si; Si; = k2

• 
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B.4 De relatie tussen reksnelheid en span-
• n1ng 

De relatie tussen reksnelheid en de deviatorische spanning kan als volgt 
beschreven worden: 

(B.4) 

In formule B.4 bevindt zich een nog onbekende JL(i-). Deze kan als volgt 
geëlimineerd worden: 
Door van formule B.4 het inwendig product te nemen en weerszijde door 2 
te delen ontstaat de volgende relatie: ! ti; ti; = JL 2 (!Si; Si;). Invullen van 
het von Mises vloeicriterium levert op: 

(B.5) 

Dit houdt in voor de relatie tussen de spanning en de reksnelheid: 

(B.6) 

Het + of - teken moet gekozen worden aan de hand van fysische overwe
gingen. 
Deze formule kan ook geschreven worden als: 

(B.7) 

Formule B. 7 geeft meer inzicht dan formule B.6. Formule B. 7 laat duidelijk 
zien dat de verhouding tussen de reksnelheid in een bepaalde richting en 
de totale effectieve reksnelheid gelijk is aan de verhouding tussen de span
ningscomponent in die richting en de vloeispanning k. Deze formule geeft 
duidelijk weer dat de spanning niet bepaald wordt door de absolute grootte 
van de reksnelheid maar door de verhouding van de reksnelheid tot de rek
snelheden in de andere richtingen. 

B.5 De samenhang tussen k en a0 

Wanneer de uitdrukking van het von Mises vloeicriterium een beetje wordt 
omgeschreven en voor de componenten van de deviatorische spanningsten
sorde componenten van de spanningstensor worden gesubstitueerd ontstaat 
de volgende uitdrukking: 
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6J2 = (uu- 0"22) 2 + (u22- Us3) 2 + (us3- uu) 2 + 6u~2 + 6u~3 + 6uis 

Von Mises zegt nu dat bij vloei geldt: 
J2 = k2 of J2 = uU3 
De k is afkomstig van een schuifproef. 
Als geldt u11 = u22 = u33 = u13 = u23 = 0 dan geldt bij vloei: 6k2 = 6u~2 . 
k is de maximale afschuifspanning die kan optreden in het materiaal. 

De u0 is afkomstig van een trekproef. 
Als u22 = Us3 = uu = u1s = 0"23 = 0 dan geldt bij vloei: 2u~ = 2u~1 ofwel 
uo = ±uu 
u0 is de maximale normaalspanning die kan optreden in het materiaal. 

B.6 Bewijs van het bovengrens theorema 

Het vermogen dat de stempel moet toevoeren aan de materie kan uitgerek
end worden met de volgende formule: 

J=l T·udA=1~2 u0Jë··ë .. dV-1 T·udA (B.8) - - 3 IJ IJ - -
As V Au 

Hierbij is y het werkelijke snelheidsveld. Het vermogen J* benodigd bij 
ander kinematisch toelaatbaar snelheidsveld y_" is gelijk aan: 

J" = f T" · u*dA = f · ~ u0Jë~.ë~.dV- f X.*· u"dA (B.9) 1 As - - lv V 3 IJ IJ 1 Au -

Op de rand Au geldt dat X. = X.". De spanning op deze vlakken wordt 
immers, onafhankelijk van het snelheidsveld in het materiaal, gelijk veron
dersteld aan mu0 / y'S. Op rand As zijn X. en x_• ongelijk. 
Voor J" kan geschreven worden: 

J" = r x.·. y_"dA = r x.. y_"dA + ~J = J + ~J 
lAs lAs 

Het laatste gelijk teken geldt omdat op rand As geldt dat y_" = Y. = U,tempel· 

Formule B.8 van formule B.9 afgetrokken levert op: 

AJ = [ ~ uoh/i:1;ê1;- Ji:;;i:;;)dV- LT · (!!.•- !!.)dA (B.lO) 

De oppervlakte-integraal kan met behulp van Gauss worden omgezet in een 
volume-integraal: 

LT. ydA = L u,;u;n,dA = [ a;ax,(u,;u;)dV 
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Omdat volgens formule 3.2 geldt ~U:{ = 0 kan hiervoor geschreven worden: 

r ajax,(u,;u;)dV = r Uij aau; dV = r u,;t,;dV 
lv lv x1 lv 

Dit ingevuld in formule B.lO levert: 

f),.J =i fs uo(,ji:l"i:l"- ,ji:.,i:., )dV- i u;1(i:i1 - i:ii)dV (B.ll) 

Volgens formule 3.12 geldt u1;ë1; = S1;tï; + pt,, = S1;t1;. Verder gelden de 
volgende reksnelheid-spanningsrelaties: 

. Jlj2tkltkl 
ë•; = k S,; 

De tweede integraal uit formule B.ll gaat dus over in: 

r t,; k (t;j -tij )dV = r Uo ~ t,;t;; .-~ij tij dV 
lv Jlj2tkztk1 lv V 3 v'ëkzékz 

{B.12) 

Hierdoor gaat formule B.ll over in: 

~ r;:-;:-_ . * • 
ll.J = J* - J = Uo r V gijgij V ~ijé.ij - ëijéij dV 

lv v'ëkzëkz 
(B.13) 

De teller van de breuk is altijd groter of gelijk aan 0 volgens de ongelijkheid 
van Schwarz. Het product van de lengtes van 2 vectoren is immers altijd 
groter of gelijk aan het inproduct tussen deze 2 vectoren. Het gelijk teken 
geldt alleen wanneer ë,; = ct;;, ofwel wanneer t;; op een schaalfactor na 
gelijk is aan t 1; [PRA51]. 

Kortom bij y_* i= .Y. is het vermogen J* altijd groter dan J; 
J is het minimale vermogen. q.e.d. 
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Appendix C 

De glasovergangstemperatuur 

Een amorfe kunststof kan zich in 3 toestanden bevinden: 
- de glastoestand 
- de ru b hertoestand 
- de vloeistoftoestand 
De eigenschappen van de kunststof zijn in de verschillende toestanden an

ders. Dit wordt geillustreerd aan de hand van figuur C.l. In deze figuur is 
het verband tussen de elasticiteitsmodulus E en de temperatuur schema
tisch weergegeven. De grootte van de elasticiteitsmodulus is in de 3 toe
standen wezenlijk verschillend. 

Bij lage temperaturen bevindt de kunststof zich in de glastoestand. Ro
taties van ketensegmenten om de koolstofbindingen in de hoofdketen zijn 
in deze toestand niet mogelijk door de interactie tussen de verschillende 
molecuulketens [ROD87]. Bij belasting verandert de configuratie van de 
moleculen niet. Deformaties treden alleen op door kleine afstandsveran
deringen tussen atomen of atoomgroepen. 

Wordt de temperatuur hoger dan komt de kunststof in de rubbertoe
stand. De temperatuur waarbij deze toestandsverandering optreedt wordt 
de glasovergangs- of glastransitietemperatuur genoemd. In de rubbertoe
stand kunnen de ketensegmenten om de hoofdbindingen roteren. De ketens 
krijgen hierdoor een grote beweeglijkheid ten opzichte van elkaar. Als geheel 
blijven ze op hun plaats liggen. Wordt er een kracht uitgeoefend dan kan 
het materiaal gemakkelijk meegeven. Er zijn grote elastische deformaties 
mogelijk. Wordt de belasting te groot dan gaan de ketens langs elkaar 
schuiven en wordt de vervorming plastisch [KOR77]. De overgang van de 
glastoestand naar de rubbertoestand vindt niet abrupt plaats. Dit gebeurt 
geleidelijk in een temperatuurgebied. Hierdoor kan de kunststof zich ook 
bij temperaturen een graad of 10 onder de glasovergangstemperatuur reeds 
een beetje "rubberachtig" gaan gedragen. 
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Figuur C.l: De verschillende toestanden van de kunststof weergegeven aan 
de hand van de elasticiteitsmodulus E [KOR77]. 

Komt de temperatuur boven de verwekingstemperatuur dan gaat de 
kunststof over in de vloeistoftoestand. Ook deze overgang vindt geleidelijk 
plaats. In de vloeistoftoestand kunnen de ketens vrij bewegen en blijven ze 
niet meer op hun plaats liggen. 
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