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TNO-TPD-glas sa!!!!nvatllng 

Samenvatting 

De meeste glasprodukten waaronder flessen en potten worden via een blaas/blaas- of 
blaas/pers-methode gefabriceerd. Een goede beheersing van het vormgeefproces is in 
hoge mate bepalend voor de kwaliteit van het eindprodukt. 
Binnen de glas-industrie is er derhalve behoefte aan een simulatie techniek, voor het 
vormgeven van glas. 
Gedurende deze afstudeerperiode is onderzocht of dit met standaard eindige elementen
methode (EEM) mogelijk is. Hierbij is gebruik gemaakt van het software-pakket Sepran, 
een pakket met een open structuur zodat de gebruiker gewenste manipulaties kan 
toevoegen. 
In deze pilot-studie is uitgegaan van twee isotherme, tweedimensionale test-problemen. Er 
is getracht rekening te houden met een eventuele uitbreiding naar niet-isotherme, 
driedimensionale systemen .. De testproblemen zijn: de vervorming onder invloed van de 
zwaartekracht van een ondersteunde 'vrije' vloeistofkolom en de belvorming in een zeer 
viskeuze vloeistof. 
Naast de computer-simulatie is er een validatie-experiment uitgevoerd dat lijkt op de eerste 
fase van een vormgeefproces (blaas/blaasproces) voor verpakkingsglas, namelijk de 
belvorming in een stuk viskeuze vloeistof, zodat er kwalitatief vergelijkingsmateriaal is 
teneinde de simulatie te toetsen. 
De resultaten van de EEM zijn bemoedigend waardoor de methode zeker meer aandacht 
verdient. 
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TNO-TPD-glas Inleid 

Inleiding 

Binnen de afdeling TNO-TPD-glas wordt door de industrie gesponsord onderzoek verricht 
aan glas. De glasindustrie heeft belang bij een pakket waarmee het vormgeven van glas 
driedimensionaal gesimuleerd kan worden. Een onderzoek dat binnen TNO opgestart is 
richt zich op dit proces: het blaas/blaas- en pers/blaas-methode voor het vormgeven van 
flessen en potten. Het is een stromingsprobleem met een hoog viskeuze vloeistof, waarbij 
de warmteoverdracht een cruciale rol speelt. 
In dit vooronderzoek wordt onderzocht inhoeverre de eindige elementenmethode (EEM) 
mogelijkheden biedt voor deze simulatie. 
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TNO-TPD-glas proble!mstellng 

Hoofdstuk 1 : Probleemstelling 

1.0 Inleiding 

Voor het fabriceren van verpakkingsglas is de vormgeefstap zeer cruciaal: hier wordt 
immers via een blaas- en/of persstap het gesmolten glas tot een vormgegeven produkt 
gemaakt. Beheersing van het vormgeetproces, met name de glasdikteverdeling over de 
wand en bodem van een glasprodukt, is van het grootste belang voor de kwaliteit van het 
eindprodukt Voor een goede beheersing van het vormgeefproces is kennis omtrent de 
vervorming en warmtehuishouding (afkoeling) tijdens het blazen en persen noodzakelijk. 
Dit is slechts mogelijk met een geschikte simulatie. 
Tot op dit moment is er binnen de Nederlandse glasindustrie geen theoretisch model 
beschikbaar voor het vormgeven van verpakkingsglas. 
De kwaliteit van verpakkingsglas wordt bepaald door de glasdikteverdeling over de wand. 
In de praktijk blijkt deze verdeling niet uniform te zijn, zodat de simulatie driedimensionaal 
moet zijn. 
Er blijken geen analytische oplosmethoden voorhanden te zijn voor dit instationaire, niet 
isotherme probleem. Men is hierdoor aangewezen op numerieke rekenmethoden. Een 
methode waaraan binnen de glasindustrie nog weinig of geen aandacht is besteed is de 
eindige elementenmethode (EEM). Hieruit is de afstudeeropdracht voortgevloeid: 

Onderzoek de haalbaarheid om met de eindige elementenmethode het vormgeven 
van glas te simuleren. Voer daartoe berekeningen uit aan eenvoudige modelsys
temen. Vergelijk de numerieke simulatie met experimentele waarnemingen. 

Omdat het een pilot-studie betreft wordt er gekeken naar tweedimensionale isotherme 
problemen, die in een later stadium van het onderzoek uitgebreid kunnen worden naar 
driedimensionale niet-isotherme problemen. 
In dit hoofdstuk worden, na een kort overzicht van de geschiedenis, de structuur en de 
relevante materiaaleigenschappen van glas samen met het blaas/blaas- en 
pers/blaasproces besproken. 

1.1 Historie van glas 

Zeker vanaf 5000 v. Chr. worden in het nabije Oosten voorwerpen van aardewerk gebruikt 
die geglazuurd zijn, waarschijnlijk de eerste vorm van het toepassen van glas. In de loop 
van de tijd, omstreeks 1500 v. Chr., gaat men in Egypte en Mesopotamïe het glas ook in 
voorwerpen toepassen die geheel uit glas bestaan: sieraden, vaasjes en flesjes. Uit over
geleverde Assyrische teksten blijken de grondstoffen dan al zand, soda en kalk te zijn. 
Wanneer omstreeks 50 v. Chr. in Phoeniciê het glasblazen wordt uitgevonden, krijgt glas 
een groter toepassingsgebied. Na het verschijnen van het handboek over Venetiaanse 
glasblaaskunst (Antonio Neri, L'Arte Vetreria, Florence 1612) is het ontstaan van de 
glasindustrie in west Europa een feit. 
Een belangrijke toevoeging van de later op gang gekomen Amerikaanse glasindustrie 
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TNQ-TPD-glas probleemsteiHng 

(1820) is het mechanisch persen van glas in ijzeren vormen. 
In de negentiende en twintigste eeuw vindt er een differentiatie plaats in de produktie, 
afhankelijk van de toepassingsgebieden van glas. 
Vlakglas (vensterglas) wordt getrokken of gegoten; massievere vormen, zoals televisie
schermen, worden tegenwoordig geperst. Bij het fabriceren van verpakkingsglas (flessen, 
potten) komt zowel het machinaal blazen als het persen voor. 

1.2 Structuur en materiaaleigenschappen van glas 

Glas is een amorf materiaal met als belangrijkste bestanddelen zand, soda en kalk. De 
ongeordende structuur ontstaat bij het 'te' snel afkoelen van het hete glas (de smelt). Door 
het snelle afkoelen krijgen de atomen te weinig tijd om zich in een vast patroon te 
rangschikken. Hieraan ontleent glas de transparante eigenschap. 
Op basis van de thermodynamica zou glas wel moeten kristalliseren. In die zin lijkt glas 
dan ook op een onderkoelde vloeistof. Vroeger sprak men dan ook over glas als een 
ingevroren, onderkoelde vloeistof. 
Het belangrijkste verschil met een onderkoelde vloeistof is, dat glas niet alsnog momen
taan kan uitkristalliseren zoals een onderkoelde vloeistof dat wel kan. 
De meest algemeen aanvaarde definitie van glas is de formulering volgens ASTM-C162 
(1983) die ook in de Duitse DIN-norm 1259 is overgenomen. In het Nederlands vertaald, 
zegt deze definitie: 

'Glas is een anorganisch materiaal, dat vanuit de smelt door afkoelen in de vaste 
toestand is gebracht zonder te kristalliseren.' 

1.3 Materiaaleigenschappen van glas 

Glas heeft een omvangrijk toepassingsgebied gekregen, van vensterglas tot glasvezels. 
Afhankelijk van het toepassingsgebied stelt men specifieke eisen aan het glas. Een 
televisiescherm moet zoveel mogelijk röntgenstraling afschermen, laboratoriumglas moet 
chemisch en thermisch bestendig zijn. De meeste materiaaleigenschappen van glas zijn te 
berekenen met het additiviteitsprincipe. Dit betekent dat elke glascomponent een zekere 
bijdrage levert aan een eigenschap evenredig aan de concentratie van die component. De 
bijdragen van verschillende componenten worden bij elkaar opgeteld. 
De viscositeit (1'\), die sterk temperatuurafhankelijk is (zie figuur 1.1 ), is een belangrijke 
eigenschap van glas. Bij een goed vormingsproces is de viscositeit vlak na het vormen zo 
hoog geworden dat het produkt vormvast is. Het vormvast worden begint bij de transfor
matietemperatuur (T

9
). Door verdere afkoeling wordt het produkt hard doordat de vis

cositeit verder toeneemt. 
Rheologisch gezien is glas een Maxwellse stof. Voor een Maxwellstof geldt de volgende 
relatie tussen de afschuiving en afschuifspanning. 

dy o 1 do 
-=-+--
dt 11 Edt 

(1.1) 
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Waarin: y = 
a = 
11 = 
E = 
t = 

afschuiving 
afschuifspanning 
viscositeit 
elasticiteitsmodulus 
tijd 

Prob!e•m•tellng 

[m/m] 
[N/m2] 

[Pas] 
[Pa] 

[s] 

Bij de· vormgeefprocessen van interesse (T> T 
9

) zijn de temperaturen en tijdschalen ('t) 
zodanig dat de viskeuze effecten zeer veel kleiner zijn dan de elastische effecten. In deze 

gevallen geldt .2!.. « 1 (waarin 't de karakteristieke tijd). Een goede benadering is dan 
E't 

(1.2) dy _a ---, 
dt 11 

de relatie van een Newtonse vloeistof. Glas is dus in het vormingsgebied te beschrijven als 
een Newtonse vloeistof. 

18 

14 
109'1 

viscositeit t 10 

2 

Newtonse vloeistof 

> 
vast viseaus 

400 800 1200 1600 
~ temperatuur ·c 

figuur 1. 1: Viscositeitsverloop van een glas. 

1.4 Blaas/blaas- en pers/blaasproces 

Uit een glasoven komt een continue homogene glasstroom via een uitstroomkanaal 
(feeder-kanaal). Aan het einde van het kanaal is een portie-doseermachine geplaatst die 
de glasstroom in even grote druppels (portie of gob genoemd) uit het feederkanaal laat 
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TNO-TPD-glas probleemstelins 

vallen. Uit één portie wordt een pot of fles gemaakt. Via een valgoot wordt de glasdruppel 
getransporteerd naar een vormgeefmachine. Het vormgeefproces vindt in twee fasen 
plaats. Het voorvormen waarbij de voorvorm of parisen wordt gemaakt en het navormen 
waarbij het produkt zijn uiteindelijke vorm krijgt. In het proces van voor- en navormen kan 
men twee methoden onderscheiden: 

• Blaas/blaasproces 

Bij dit proces geschiedt zowel het voor- als navormen door middel van blazen (zie figuur 
1.2). Een portie glas valt via de bovenkant in de voorvorm. Het glas krijgt de voorvorm 
door via de onderzijde lucht in te blazen. De parisen wordt overgebracht naar de navorm 
waar het glas ook weer door blazen zijn uiteindelijke vorm krijgt. 
Het blaas/blaasproces wordt toegepast voor nauwmondige artikelen (voornamelijk flessen). 

figuur 1.2: Het blaas/blaasproces voor nauwmondige produkten. 

• Pers/blaasproces 

Bij dit proces wordt de voorvorm geperst met een stempel. In de navorm wordt de parisen 
uitgeblazen tot zijn uiteindelijke vorm (zie figuur 1.3). Deze methode wordt toegepast bij 
wijdmondse produkten (voornamelijk potten). 

figuur 1.3: Het pers/blaasproces voor wijdmondse flessen. 

Tegenwoordig wordt de pers/blaasmethode ook toegepast bij nauwmondige produkten. Het 
voordeel van deze methode is dat de glasverdeling van de parisen beter te controleren is 
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TNO-TPD-glas probleemstellng 

dan bij het voorvormen met het blaasproces. 

In de navormfase van beide processen is het van belang het glas eerst te laten uitzakken 
totdat het glas het centrum van de bodem raakt. Als in deze fase onmiddellijk met blazen 
gestart wordt kan het glas op een andere plaats als eerste contact maken, waardoor een 
ongewenste glasverdeling ontstaat. 

Nadat de flessen uit de navorm gehaald zijn worden zij enkele seconden boven een 
koelplaat gehouden. Door een luchtstroom uit de koelplaat worden de flessen/potten 
gekoeld totdat zij dusdanig stabiel zijn dat zij niet meer kunnen vervormen. 
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TNO-TPD-glas 
U!J!!k Ondtf'Zoek 

Hoofdstuk 2: Aanpak van het onderzoek. 

2.0 Inleiding 

Het vormgeef-probleem is te beschrijven met de continuïteits-, impuls- en energievergelij
kingen met specifieke randvoorwaarden voor de beschrijving van de vrije oppervlakken. 
Omdat het zeer complex is om voor het complete systeem een alles omvattend model op 
te stellen, is als eerste stap het systeem isotherm verondersteld. Hierdoor kan de 
energievergelijking buiten beschouwing blijven en zijn de materiaaleigenschappen van 
glas, in deze studie, constant. Het isotherm vormgeven voor twee verschillende con
figuraties is met behulp van een op de EEM gebaseerd software-pakket gesimuleerd. 
Het gebruikte software-pakket is 'Sepran', een pakket met een open structuur. 
Als eerste configuratie is een inzakkende vloeistofkolom gebruikt, een redelijk eenvoudig 
probleem doordat de zwaartekracht de enige drijvende kracht is. 
De tweede configuratie bestaat uit een cilinder gevuld met een vloeistof, waarin van 
onderuit lucht geblazen kan worden, door een axisymmetrisch geplaatst capillair. Deze 
proef is ook als validatie-experiment uitgevoerd, zodat de met de simulatie berekende 
benaderingsoplossingen getoetst kunnen worden. 
Onafhankelijk van de berekeningen uitgevoerd met Sepran wordt het oppervlak, een maat 
voor de massa, binnen het programma bijgehouden. Met deze uitkomsten is het mogelijk 
het massabehoud van het systeem in de simulatie te controleren. 
Tijdens het programmeren is getracht rekening te houden met het mogelijk uitbreiden van 
het probleem naar niet-isotherme, driedimensionale systemen. 

2.1 Bahoudswetten 

Met de continuïteits-, impuls- en energievergelijking samen met randvoorwaarden is het 
vormgeven van glas te beschrijven. De drie bahoudswetten in formulevorm: 

• 

• 

• 

waarin: 

Behoud van massa (continuïteitsvergelijking): 

ap + V·(pll) = o, 
at 

lmpulsvergelijking: 

apll a = - V·(pllll) - Vp + V·-r + pg, 

Energievergelijking: 

p 
c 
T 

= 
= 
= 

apcT -- = - V·(llpCT) + V·(Ä VT) + q + 2110:0, 
at 

dichtheid 
soortelijke warmte 
temperatuur 
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TNO-TPD-glas 

t = tijd 

p = druk 
À = warmtegeleiding 
't = spanningstanser 
q = koeling of boosting (bronterm) 

1'\ = dynamische viscositeit 
g = gravitatie versnelling 
D = deformatie snelheidstanser 

J! = snelheid 

De normaallichting is naar buiten gedefinieerd. 

Randvoorwaarden (RVW) voor de impulsvergelijking: 
Voor de vloeistof tegen de wand wordt een no-slipvoorwaarde aangelegd: 

y=O 

Randvoorwaarden voor het.vlije oppervlak: 

{

On = ~ - P 

at= 0 

Waarin: 'Y = oppervlakte spanning 
spanning in normaal-, tangentiele lichting 
kromtestraal van het oppervlak 

aanpak onderzoek 

[s] 
[Nim2] 

[J/m s lg 
[N/m2] 

[J/m3 s] 
[N/m2 s] 

[rn/s21 
[1/s] 

[mis]. 

(2.4) 

(2.5) 

[Palm] 
[Pa] 
[m] 

(in 3D: ..!.. = -1 
+ -

1 met R1 en R2 de hoofdkromtestralen) 
R R1 ~ 

Voor de energievergelijking geldt op de rand: 

Waarin: q 
À 
h 

= 
= 
= 

qnl = - À1 ~ II = htot(T w - T gem) 

warmtestroomdichtheid 
warmtegeleidingscoëfficiënt 
warmteoverdrachtscoëfficlênt 

(2.6) 

[J/m2 s] 
[J/m s K] 

[J/m2 s K] 

De warmteoverdrachtscoêfficiënt (htot> is opgebouwd uit de warmteoverdrachtscoêfficiênten 
van convectie (hcJ, straling (hr) en geleiding (h981}. De temperatuur bepaalt welke 
overdrachtsmechanisme dominant is: 

• 
• 
• 

Tot circa 300 °e 
Vanaf 300 °e 
Vanaf 800 °e 

Alleen geleiding . 
Geleiding en straling . 
Straling en convectie (het vormgeefgebied) . 
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Met name het stralingsoverdrachtsmechanisme is gecompliceerd. 
Behalve het warmteoverdrachtsmechanisme veranderen ook materiaaleigenschappen als 
functie van de temperatuur (bijvoorbeeld dichtheid, viscositeit). Met een constante 
temperatuur vindt een aanzienlijke vereenvoudiging plaats. De energievergelijking valt in 
zijn geheel weg en de materiaaleigenschappen zijn constant. 
De energievergelijking kan in een later stadium worden geïmplementeerd. 

2.2 Sepran 

Een groot deel van de commercieel verkrijgbare pakketten die met de EEM werken 
hebben een gesloten structuur. Dat wil zeggen dat het pakket niet toegankelijk is om, als 
gebruiker, modificaties aan te brengen. 
Sepran is een software-pakket met een open structuur. Met het oog op het, in de 
toekomst, uitbreiden van het pakket met warmtestralings-berekeningen is de keuze op dit 
pakket gevallen. 
Sepran is een programma-pakket dat uit een bibliotheek van subroutines bestaat. De 
subroutines kunnen in een door de gebruiker geschreven hoofdprogramma aangeroepen 
worden. De voertaal van Sepran is Fortran. 
Naast het hoofdprogramma, waarin het reken-algoritme staat, heeft Sepran een 'probleem
definitie'-file nodig. Hierin staat de informatie betreffende het onderhavige probleem: 

• Configuratie van het probleem met het aantal elementen (de mesh). 
• Het probleemnummer. 
• De randvoorwaarden. 
• De coëfficiënten voor de vergelijkingen. 

Afhankelijk van de dimensie kan door middel van punten, lijnen, oppervlakken en volumes 
de configuratie opgegeven worden. Op lijnen kan het aantal gewenste elementen worden 
aangegeven, waarna Sepran een verdeling voor de elementen genereert. De configuratie 
met de elementenverdeling wordt de 'mesh' genoemd. 
Sepran kent een aantal standaard problemen (SP) ondermeer gebaseerd op de Navier
Stokes vergelijking, die als basis voor een programma kunnen fungeren. Aan elk van deze 
problemen is een nummer toegekend dat opgenomen moet worden in het probleem
definitie file, zodat het hoofdprogramma het juiste oplos-algoritme gebruikt. 
De randvoorwaarden voor het probleem kunnen verschillen van aard en zijn te 
onderscheiden in essentiële en natuurlijke randvoorwaarden. De plaats en aard van RVW 
moet worden aangegeven in deze file. 
Ook de coëfficiënten van de vergelijking en materiaaleigenschappen als dichtheid en 
viscositeit, worden meegegeven in de pobleemdefinitie-file. 

2.3 Configuraties 

Er zijn twee configuraties gekozen om een computer-simulatie te maken: 
De eerste configuratie is de uitzakkende vloeistofkolom (figuur 3.1 ). 

12 
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De vloeistofkolom is gekozen omdat de zwaartekracht de enige drijvende kracht is. Het 
nadeel van de kolom is dat het uitvoeren van een vergelijkbaar praktijk experiment moeilijk 
is. Op een tijdstip (t = 0) moet de kolom 'vrij' gelaten worden. Hierbij worden altijd fouten 
geïntroduceerd, ongeacht het mechanisme dat gebruikt wordt voor het loslaten. 
De tweede configuratie, de cilinderconfiguratie, lijkt veel op het voorvormen bij het 
blaas/blaasproces. Het is een cilinder met daarin een vloeistof. In de bodem van de 
cilinder is axisymmetrisch een capillair aangebracht, waardoor lucht naar binnen geblazen 
kan worden (figuur 5.1 ). De configuratie is eenvoudig te maken als validatie-experiment 
(hoofdstuk 5). Met de verkregen waarden uit het experiment kunnen de met de computer 
simulatie berekende waarden geverifieerd worden. 

2.4 Massabehoud 

Glas is een incompressibele vloeistof in het vormgeetgebied. Het volume blijft hierdoor 
constant. In de tweedimensionale simulatie moet het oppervlak dus constant blijven. 
Onafhankelijk van Sepran wordt het oppervlak bijgehouden. Met de berekende oppervlak
ken is iets te zeggen over de kwaliteit van de benaderingsoplossing. 

13 
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Hoofdstuk 3: Theorie 

3.0 Inleiding en probleemstelling 

Als testprobleem wordt de vervorming onder invloed van de zwaartekracht van een 2D 
vloeistofkolom beschouwd. We maken verder een volgende vereenvoudiging: 

• het probleem wordt isotherm beschouwd 
• de vloeistof wordt Newtons verondersteld 

De vloeistofkolom is opgesteld in een bak op de bodem opgesteld, met een zijde tegen 
een wand (zie figuur 3.1 ). Onder invloed van de zwaartekracht zakt de kolom uit. Op de 
wanden wordt een no-slipconditie aangelegd (u = 0, v = 0). De overige .twee oppervlakken 
zijn vrije oppervlakken. 

L 

- x 

H 

figuur 3.1: Schematische weergave van de vloeistofkolom. 

De verhouding van de afmetingen van de vloeistofkolom in de x- en y-richting (breedte L 
en hoogte H) is 1 gekozen. 

3.1 Continuïtelts- en Impulsvergelijking 

We gaan uit van een isotherm systeem met een Newtonse vloeistof. De gemaakte 
aannamen brengen een aanzienlijke vereenvoudiging ten opzichte van de algemene 
vergelijkingen met zich mee, doordat in de vergelijkingen de materiaalgrootheden, 
dichtheid en viscositeit constant zijn. Het stelsel vergelijkingen wordt dan, uitgaande van 
de algemene vergelijkingen van een isotherm probleem: 

14 
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{ 

V·v=O 

p ~~ +py,Vy =P.9.-Vp +11V2y, 
(3.1) 

waarin: V snelheid [mis] 

p dichtheid [kglmÎ 

11 dynamische viscositeit [Pa~ 
g versnelling van de zwaartekracht [mis] 
t tijd [s]. 

De continuïteitsvergelijking geeft een verband tussen de snelheden in de x- en y-richting. 
Hieruit is door middel van afschatting een verband te vinden tussen de karakteristieke 
snelheden (U, V): 

é)u éN U V L 
V·V=-+-=0 ~ -=- <:::> U=-V 

-axé)y LH H 
(3.2) 

Waarin U, V, L en H karakteristieke snelheden en lengten zijn, in respectievelijk de x- en 
y- richting. 
De eerste term in de impulsvergelijking (3.1) van het linkerlid, representeert de 
instationaire traagheidskrachten, de tweede term de stationaire traagheidskrachten. In het 
rechterlid stelt de eerste term de zwaartekracht voor, de tweede term de drukkrachten en 
de derde (en vierde) term de viskeuze krachten. 
Om de ordegrootte te leren kennen van de krachten die in het proces een rol spelen wordt 
eerst verondersteld dat de linker term (de traagheidskrachten) in de impulsvergelijking 
geen dominante rol speelt, met als resultaat dat bij benadering geldt: 

(3.3) 

De voorwaarde waaronder dit geldt wordt later afgeleid. 
Bij het uitzakken van een vloeistofkolom moet nu rekening gehouden worden met de 
zwaartekracht, de drukkracht en de viskeuze kracht. We veronderstellen H = L. 
De viskeuze term kan, met het verband tussen de snelheden (3.2), als volgt worden 
afgeschat: 

(3.4) 

De viskeuze kracht moet van dezelfde ordegrootte zijn als de zwaartekracht, er is immers 
geen externe drukgradiënt We vinden voor de ordegrootte van de snelheid (V) in de 
verticale richting: 
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Waarin: V = 11/p 

H2g 
V=-

v 

kinamatischa viscositeit 

We kiezen deze snelheid als de referentie snelheid (Vret>· 

th!orle 

(3.5) 

De verhouding tussen de stationaire traagheidskrachten en de zwaartekracht, staat bekend 
als het getal van Fraude (Fr). Eerst wordt een afschatting gemaakt voor de 
traagheidskrachten: 

dv y2 
V--- (3.6) 

dy H 

Het getal van Froude is dan: 

Fr= stationaire traagheidskrachten = v2 = H3g 
zwaartekracht Hg v2 

(3.7) 

Om de traagheidskrachten te mogen verwaarlozen moet Fr « 1 zijn. 

De instationaire term in de impulsvergelijking is van dezelfde orde van grootte als de 
stationaire traagheidsterrn. Hieruit volgt een schatting voor de karakteristieke tijd {'t) van 
het proces: 

2 av Vret Vret 
-=--=-at 't H 

3.2 Dimensieloze Impulsvergelijking 

=> 
H V 

't=-=- (3.8) 
Vref Hg 

Om een zo universeel mogelijke oplossing te vinden voor het stromlngsprobleem Is het 
nodig om de bahoudsvergelijkingen dimensieloos te maken. We gaan hierbij uit van de 
dimensievolle impulsbehoudsvergelijking (Navier-Stokes vergelijking) en de bovenstaande 
formules. 
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dv 
impulsvergelijking: p at +p(y, Vy) =p.Q.- Vp +11V2y 

met: (3.9) 

Deling door p, g en gebruik makend van formule (3.8}, levert: 

(3.10) 

Met behulp van de formules (3.5) en (3. 7) kan het Fraudegetal (Fr) in de vergelijking 
gewerkt worden: 

We vergelijken de afgeleide dimensieloze impulsvergelijking met 
sieloze impulsvergelijking in een meer gebruikelijke vorm: 

waarin: 

av' .9. 1 
Sr-=- +V1 V1v1 =--V1p1 +-V12v1 

at' -' - Fr Re -' 

Sr = instationaire traagheidskrachten 
stationaire traagheidskrachten 

Fr =Stationaire traagheidskrachten 
zwaartekracht 

Re stationaire traagheidskrachten 
viskeuze krachten 
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We vinden uit vergelijkingen (3.11) en (3.12) dat het Strouhalgetal Sr = 1 is. Het 
Reynoldsgetal wordt: 

Re= Fr (3.13) 

Indien Fr cc 1 dan kunnen we zowel de instationaire als de traagheidsterm worden 
verwaarloosd. 

3.3 De vloeistofkolom 

Voor de beschreven vloeistofkolom zijn de volgende waarden aangenomen: 

hoogte 0,10 m 

lengte 0,10 m 

dichtheid (p) 1000 kg/m3 

dynamische viscositeit (Tl} 100 Pas 

kinamatischa viscositeit (u} 0,10 m2/s 

zwaartekracht (g) 9,81 rnls2 

tabel 3. 1: waarden van de viskeuze vloeistofkolom. 

Het Strouhalgetal is uiteraard in de orde één; stationaire en instationaire traagheidskrach
ten zijn essent!eel in dezelfde orde van grootte. Dat het Fraudegetal één is, impliceert dat 
de schatting correct is. Immers de schatting was gebaseerd op de veronderstelling dat 
viskeuze krachten en zwaartekracht van dezelfde orde van grootte is. 
Het numerieke probleem kan worden vereenvoudigd door Fr= 0 te stellen. Verwacht mag 
worden dat de oplossing dan niet essentieel afwijkt van de situatie met Fr = 1, omdat 
immers aan dezelfde randvoorwaarden wordt voldaan (verwaarlozing van de 
wrijvingskrachten leidt tot een niet viskeus probleem wat wel essentieel anders is). 

3.4 Principe van de eindige elementenmethode (EEM) 

De afstudeeropdracht geeft aan dat de problemen opgelost moeten worden met behulp 
van de eindige elementenmethode [6]. Tijdens de oplosprocedure worden er een aantal 
stappen gemaakt. Wanneer we uitgaan van een tweedimensionaal systeem dat te 
beschrijven is met de continuïteits- en Navier-Stokes-vergelijking zijn dat: 

• Het oppervlak (0) wordt verdeeld in een eindig aantal deeloppervlakken, elementen 
genoemd ( e1). Deze elementen worden zo gekozen dat aanliggende elementen 
precies één zijde delen en dat er geen overlap is tussen de elementen. 
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figuur 3.2: Voorbeeld elementen verdeling. 

• Op een element worden een aantal knooppunten of basispunten gekozen, bij 
voorkeur op de randen van een element. Het aantal knooppunten op een element 
wordt bepaald door het voorgeschreven gedrag per element, lineair of kwadratisch. 

figuur 3.3: Voorbeeld knooppuntverdeling. 

• In elk knooppunt wordt een basisfunktie (~ 1) zo gekozen, dat deze één is in het i-de 
knooppunt, nul in de overige knooppunten en continu is over het hele oppervlak 
(0). 

• Met deze basisfunkties wordt een interpolatiepolynoom geconstrueerd voor de 
benaderi ngsoplossing. 

• 
• 

N 

u(x,y) = E u 1 ~1(x,y) 
1=1 

(3.14) 

Met de methode van Galerkln (appendix A) worden de basisfunkties berekend . 
Met de u 1's en het benaderingspolynoom kan nu de benaderingsoplossing uit
gerekend worden. 

De methode van Galerkin is een methode van de gewogen residuen. Bij de methode van 
de gewogen residuen wordt de partiële differentiaal vergelijking met een willekeurige 
weegfunktie vermenigvuldigd. Van deze vermenigvuldiging wordt de integraal genomen 
over het oppervlak en gelijk gesteld aan nul. Door de weegfunktie te vervangen door de 
basisfunkties en de interpolatiepolynoom in te vullen, ontstaat een stelsel van N ver
gelijkingen met evenveel onbekenden. Hieruit zijn de basisfunkties te berekenen. 
Het invullen van de basisfunkties voor de weegfunkties wordt de methode van Galerkin 
genoemd. 
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3.5 Oplossingsstrategie (boetefunktlemethode) 

Aan het oplossingsalgoritme dat gebruikt wordt, worden een aantal eisen gesteld. Het 
moet: 

• uit te breiden zijn naar 3-D. 
• uit te breiden zijn naar niet-isotherme systemen. 
• efficiênt op te lossen zijn. 

Een methode binnen de EEM die aan de drie eisen voldoet is de boetefunktiemethode. 
Ook binnen het gebruikte softwarepakket Sepran is deze oplossingsstrategie mogelijk 
waardoor voor deze oplossingsmethode gekozen is. 
Het idee achter de boetefunktiemethode is dat druk en snelheid gekoppeld worden door de 
volgende relatie: 

1 
-p+V·v=O 
9 -

Hierin is 9 de boetefunktieparameter, in de literatuur vaak 't genoemd. 

(3.16) 

Het oorspronkelijke stelsel vergelijkingen gaat dan door invullen van de boetefunktie, over 
in het zogenaamde boetefunktiestelsel: 

{ 

dy 2 .. _ + v, Vv - V v +V = 
oorspronkeliJke stelsel: P at p(y _) 11 - P P.9. 

V·v=O 
(3.17) 

. {pa Y. + p'v Vv) -1'1V2v + Vp = p,n boetefunkt1estelsel: at \!..• - ., - ~ 

P= -9V·y 

De gemaakte aanname voor de relatie tussen de snelheid en de druk is in zoverre te 
rechtvaardigen dat voor 9 ~ oo, vanwege de eindige waarde van de druk in het hele 
gebied, nog steeds overal aan de continuïteitsvergelijking wordt voldaan. 
Voor het Stokes boetefunktiestelsel is het aantoonbaar dat voor toenemende waarde van 9 
de oplossing van dit stelsel naar die van het oorspronkelijke stelsel convergeert. Voor de 
Navier-Stokes vergelijking is soortgelijk bewijs evenwel niet eenvoudig te geven. 
Numerieke resultaten lijken deze aannamen echter te bevestigen. 
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Hoofdstuk 4: Computer simulatie 

4.0 Inleiding 

Voor de ontwikkeling van het simulatie programma is het software pakket Sepran gebruikt, 
een pakket dat gebruik maakt van de eindige elementenmethode. Sepran is een 
bibliotheek van subroutines met als voertaal Fortran. De voorgeschreven protocollen van 
zowel Sepran als Fortran moeten worden gerespecteerd. Door het instationaire karakter 
van de problemen is het voor de hand liggend een 'loop' in het programma op te nemen. 
Hiermee ligt de structuur van het programma vast. 
Het hoofdprogramma is voor beide problemen, de kolom- en de cilinderconfiguratie, 
identiek. In enkele subroutines bestaan echter kleine verschillen. De verschillen ontstaan 
door het opleggen van de druk in de cilinderconfiguratie en verschillen in de begin
configuratie van de problemen. 
Behalve Sepran-subroutines zijn er ook gedurende de afstudeerperiode ontwikkelde 
subroutines gebruikt. Deze zelfgeschreven subroutines zijn nodig omdat enerzijds enkele 
gebruikte Sepran-routines invoer (data) nodig hebben van een subroutine of function, 
anderzijds zijn niet al de benodigde manipulaties aanwezig binnen het softwarepakket. 
Bij de simulaties wordt op de vloeistofmassa een 'mesh' verankerd. De vloeistofmassa 
verandert in de tijd, de mesh moet dezelfde vorm aannemen. Dit impliceert dat in elke 
tijdstap (loop) een nieuwe mesh moet worden gegeneerd ('remeshen'). 
Bij het opstarten van het geschreven programma zijn, naast het hoofdprogramma, een 
probleemdefinitie- en een invoer-file nodig. Het hoofdprogramma zorgt voor het in de juiste 
volgorde aanroepen van de subroutines. In de probleemdefinitie-file is de informatie over 
het betreffende probleem opgenomen. In de invoer-file staan momenteel twee veel
gebruikte constanten, die eventueel aan de gewenste omstandigheden kunnen worden 
aangepast. 

4.1 Simulatie programma 

Door het gebruik van Fortran is men verplicht het programma te laten beginnen met het 
declareren van de variabelen. Daarna volgt het hoofdprogramma en als laatste de 
subroutines en functions. 
In het programma worden de Sepran arrays /INPUT (een integer array) en RINPUT (een 
double precision array) veelvuldig gebruikt. In deze arrays is de informatie over de mesh 
opgeslagen. In het array /INPUT zijn de gegevens in een codevorm opgenomen waarmee 
de onderliggende benodigde arrays en subroutines van Sepran gebruikt respectievelijk 
aangestuurd worden. 
Een schematische weergave van de kern van het simulatie programma is opgenomen in 
figuur 4.1. Hierin stelt ieder blok één of meer subroutines voor. 
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start 

mesh genereren 

initiele waarden bepalen 

begin loop 

remeshen 

oplossing berekenen 

einde loop 

uitvoer data 

stop 

figuur 4. 1: Schematische weergave van de kem van het simulatie programma 

De kern kan als volgt worden samengevat: 

• Start het programma 
Sepran subroutine: START. 
Actie: Start het programma, zet een aantal defaultwaarden, 

opent de benodigde files en reserveert ruimte voor 
een buffer. 

• Genereer de mesh 
Sepran subroutine: 
Actie: 

MESH. 
De mesh wordt gegenereerd met behulp van de 
probleemdefinitie-file en wordt opgeslagen in Sepran 
arrays, met name in /INPUT en RINPUT. 

• Bepaal de initiêle waarden 
Sepran subroutines: PRODF, FILCOF, COMMAT, PRESTM. 
Actie: Berekent de oplossing van het systeem als instatienair 

probleem en wordt opgeslagen in Sepran arrays. 

• Begin de loop 
Actie Houdt het aantal loops bij. 

• Remeshen 
Actie: Berekent met de voorgaande oplossing de nieuwe 

mesh en pas daarbij de mesh aan. Hierin worden een 
aantal zelfgeschreven subroutines gebruikt. Op het 
remeshen wordt in de volgende paragraaf ingegaan. 
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• Bereken de nieuwe oplossing 
Sepran subroutines: PROBDF, COMMAT, BUILD, SOLVE. 
Actie: De nieuwe oplossing wordt berekend en opgeslagen 

in Sepran-arrays. 

• Einde van de loop 
Actie: Geeft het einde van de loop aan. 

• Voer de data uit 
Subroutine: 
Actie: 

Stop het programma 
Sepran subroutine: 
Actie: 

OPPERVLAKINT. 
Voert de data uit van de oppervlakken en in het geval 
van de cilinder ook de hoogte en straal van de bel. 

STOP. 
Stopt het programma en vernietigt tijdelijke files. 

De zelfgeschreven subroutines worden in de programma-listing toegelicht. De Sepran 
subroutines zijn gedocumenteerd in de Sepran Programmars Guide. 

4.2 Het 'remeshen' 

De mesh-generator van Sepran stelt de volgende eis aan de mesh: 

• De aangrenzende lijnstukken moeten een ratio hebben die kleiner is dan 3,3 
en groter dan 0,303 (0,303 <ratio< 3,3}. 

Tijdens de processen veranderen een tweetal randen van vorm. In de cilinder-configuratie 
verandert bovendien de lengte van de lijn tussen de twee parametervoorstellingen. Door 
de verandering van de mesh is het mogelijk dat niet meer aan de hierboven door de 
mesh-generator gestelde eis wordt voldaan. 
Sepran heeft geen standaard-subroutine waarmee de eis getoetst en aangepast wordt. Er 
zijn een aantal subroutines ontwikkeld die dit wel mogelijk maken. In figuur 4.2 is de 
structuur schematisch weergegeven. 
Hieronder zijn de belangrijkste eigengeschreven subroutines kort beschreven: 

• Parametriseer de curves die geen rechte lijnen blijven. 
Subroutine: PARAM. 
Actie: De aangegeven rand wordt nu gezien als parameter. 
Dit gebeurt door in het array /INPUT aan te geven dat de betreffende curve een 
parametervoorstelling is (geworden}. 
De begin- en eindwaarden, tO en t1, worden in het array RINPUT te zetten. 

Wanneer de mesh generator wordt aangeroepen, roept die op zijn beurt de Sepran 
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pa.ra.rnetriseer lijnen 

mesh 

opzoeken knooppunten 

pas aantal knooppunten aan 

mesh 

opzoeken knooppunten 

figuur 4.2 : Schematische structuur van remeshen. 

subroutine FUNCCV aan. Hierin wordt de parametervoorstelling als functie van t berekend. 
De gebruiker dient zelf het algoritme voor de berekening van de parametervoorstelling te 
schrijven. 
Om de parametervoorstelling te kunnen beschrijven zijn in de simulatie, de coördinaten en 
de knooppunt- nummers op de curves nodig. 

• Zoek de knooppunten op de randen met de bijbehorende coördinaten. 
Subroutine: KNPRIJ. 
Actie: In een onderliggend array van Sepran worden de bij de 

knooppunten behorende knooppuntnummers opgezocht. Met 
deze knooppuntnummers en de geschreven subroutine 
CRDRIJ worden de bijbehorende knooppunten opgehaald uit 
een Sepran-array. 

Door het vervormen van de curves kan de lengte zodanig veranderen dat niet meer 
voldaan wordt aan de gestelde eis. Hef aantal knooppunten moet worden aangepast. 

• Pas het aantal knooppunten aan. 
Subroutine: AKNOOP 
Actie: Pas het aantal knooppunten op de randen aan zodat er aan 

de eis van Sepran voldaan wordt. 

Door na de eerste mesh-generatie op iedere curve de gemiddelde afstand tussen 
de knooppunten op de curves te berekenen (subroutines GEMLENGTE en 
LENGTE) is er een maat voor het aantal elementen per eenheid van lengte. Door 
de lengte te bepalen van een curve en te delen door het aantal elementen per 
lengte-eenheid worden het juiste aantal elementen op iedere curve berekend. 

Met de Sepran-subroutines CHANBN (change boundary), MESH en de bovenstaande 
subroutines is het mogelijk geworden de mesh aan de gestelde eis te laten voldoen. De 
schematische structuur is opgenomen in figuur 4.2. 
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4.3 Oppervlakte bepaling (massa behoud) 

Om te controleren of het oppervlak van de mesh niet te veel verandert tijdens het proces, 
wordt deze iedere tijd-loop met de trapeziumregel berekend en opgeslagen (subroutine 
TRAPREG). De trapeziumregel is voldoende nauwkeurig omdat de knooppunt verbonden 
zijn door rechte lijnen. 

4.4 Probleem met de cilinderconfiguratie 

Zodra in de cilinderopening lucht wordt geblazen vormt zich een bel die in de tijd groter 
wordt en waarvan de rand dichter bij de buitenwanden van de cilinder komt. Wanneer de 
elementenverdeling op de wand van de cilinder te grof is wordt niet aan de bovengestelde 
gestelde eis voldaan. Daarom zou het zinvol de mesh over de gehele vloeistofmassa 
equidistant te maken. Dit vergt echter te veel geheugenruimte van de computer. 
Een voorbeeld van een mesh-verdeling is opgenomen in appendix D1. 
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Hoofdstuk 5: Validatie-experiment 

5.0 Inleiding 

Voor de simulatie van de cilinder met vloeistof is een validatie-experiment uitgevoerd 
waarmee de uitkomsten van de simulatie getoetst kunnen worden. Dit proces heeft 
overeenkomsten met de eerste fase van het blaas/blaas proces. 
Glas in de vormgeeffase heeft een temperatuur van circa 1 000 °C. Uit praktisch oogpunt is 
in het experiment met een modelvloeistof (oppanol) gewerkt. 

5.1 Beschrijving van de opstelling 

In figuur 5.1 is een schematische weergave opgenomen van de gebruikte opstelling. 

perslucht 

oppanol 

buffervat 

drukmeter 

kraan 

figuur 5. 1: Schematische weergave van het validatie experiment. 

De perslucht, afkomstig uit een cilinder wordt in een buffervat geleid. Uit het buffervat 
komen twee leidingen. Eén van de leidingen gaat naar een kraantje dat als weerstand 
fungeert waardoor het buffervat op een constante overdruk (670 Pa) wordt gehouden. Met 
het kraantje op het vat de druk worden ingesteld. De andere leiding voert naar een 
perspex cilinder met oppanol. In de leiding naar de cilinder is een drukmeter aangebracht 
voor het meten van de druk. 
De cilinder heeft een diameter van 7 cm. Onder in de cilinder is axi-symmetrisch een 
capillair aangebracht met een binnen-diameter van 1 mm dat 1 cm de oppanol insteekt. 
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Hierdoor kan lucht in de vloeistof geblazen worden. De hoogte van de vloeistofkolom is 
7 cm. De hoogte van de vloeistofkolom boven het uitstroomvlak bedraagt 6 cm. 
De cilinder staat in een vierkante perspex bak die ook gevuld is met oppanol. De bak is 
aangebracht om optische vervorming, veroorzaakt door cilinderwand, tegen te gaan. 

5.2 Modelvloeistof (oppanot) 

Als modelvloeistof is oppanol gebruikt, een veel gebruikte modelvloeistof binnen de 
glasindustrie. Oppanol is een transparante vloeistof die bij laboratoriumtemperatuur een 
vergelijkbaar gedrag vertoont als glas in de vormgeeffase. Relevante 
materiaaleigenschappen van oppanol en glas zijn opgenomen in tabel 5.1. 

vloeistof glas (bij 1000 °e) oppanol (bij 20 °e) 

soortelijke massa (p) 2500 kg/m3 890 kg/m3 

dynamische viscositeit (Tl) 1000 Pas 25 Pas 

oppervlakte spanning (a) 0,3 N/m 0,0601 Nlm 

tabel 5. 1: Relevante eigenschappen van glas en oppanol. 

De waarden van oppanol, zoals in de tabel vermeld, zijn gebruikt bij de simulaties. 
De oppervlaktespanning is niet opgegeven door de fabrikant. Deze is bepaald met de 
bellenblaas-methode [7]. 

5.2 Meetprocedure 

Alvorens metingen kunnen worden verricht moet de oppanol eerst bellen-vrij zijn. Dit wordt 
bereikt door de opstellingen gedurende twaalf uur te laten rusten. 
Het capillair werd ontdaan van oppanol door een aantal bellen met een lichte overdruk 
(750 Pa) te laten ontstaan zonder dat de kraan werd dicht gedraald. 
Het drukverschil tussen reservoir en omgeving is tijdens het experiment 670 Pa. De 
vloeistofkolom ten opzichte van het uitstroomvlak en het capillair is 6 cm, hetgeen 
overeenkomt met 523 pa, zodat de overdruk bij uitstroming 147 Pa bedraagt. 
Bij een meting werd de kraan onder de opstelling geopend waardoor de lucht geïnjecteerd 
werd. Dit is uitgevoerd bij een druk die zo laag was dat het proces zeer langzaam verliep. 
De belvorming is met een video-camera opgenomen, waarbij een stopwatch in het 
gezichtsveld van de camera is geplaatst voor de tijdwaarneming (appendix e). Van de 
video-opnamen zijn gedigitaliseerde beelden gemaakt waaraan metingen verricht (in appe
ndix e is een voorbeeld opgenomen), dat wil zeggen de ontwikkeling in de tijd van 
beldiameter en belhoogte zijn bepaald (zie figuur 5.2). 
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beldiameter 

belhoogte 

figuur 5.2: Bepaling afmetingen luchtbel. 
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Hoofdstuk 6: Resultaten 

6.1 De kolom 

Een simulatie van een vloeistofkolom die in een bak met één zijde tegen de wand en 
onder de gravitatiekracht uitzakt is in figuur 1.1 opgenomen. Hierbij zijn de afmetingen van 
0,1 bij 0,1 m en de materiaaleigenschappen van de vloeistof uit tabel 3.1 gebruikt. Op 
tijdstip t = 0 wordt de kolom losgelaten en gedurende 1 seconde doorgerekend met 
tijdstappen van 0,1 seconde. In de kolom blijft in de hoek met vrije oppervlakken een 'punt' 

figuur 6.1: 

zitten. 
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Vloeistofkolom (0, 1 bij 0, 1 m) die onder de gravitatiekracht is uitgezakt, resultaat na 
1 s. Zie ook appendix B. 

Door de hydrostatische druk (in appendix B, is het bijbehorende drukveld opgenomen) 
krijgt de vloeistof dicht bij de bodem een hogere snelheid in de x-richting dan de bovenlig
gende vloeistof. De lager gelegen vloeistof stroomt onder de punt door. De relatief hoge 
viscositeit van de vloeistof (100 Pa s) zorgt voor het behoud van de vorm van de punt. 
Ook wanneer de oppervlaktespanning niet verwaarloosd wordt blijft de punt ontstaan . 

figuur 6.2: 
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Coördinaten van het hoekpunt van een uitzakkende vloeistofkolom met verschil
lende oppervlakte-spanningen (mesh 10 .. 10). 
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Zelfs bij een oppervlakte-spanning van 3 Nm is, is de hoek nog duidelijk aanwezig. 

6.2 Mesh en tijdstap 

Naar de meshverdeling en de tijdstap is gekeken omdat bij complexe systemen (bijvoor
beeld het vormgeven van glas} het aantal knooppunten sterk toe kan nemen. Het aantal 
knooppunten in een mesh is medebepalend voor de hoeveelheid rekentijd en geheugen
ruimte die nodig is voor het oplossen van een probleem. Men wilt een optimaal resultaat 
hebben bij met een minimaal gebruik van rekentijd en geheugenruimte. 
Met een uitzakkende glaskolom van 0,1 bij 0,1 m, is gekeken naar de afhankelijkheid 
tussen het oppervlakte-verlies (massaverlies} en het aantal gedefinieerde elementen (tabel 
6.1 }: 

meshverdeling 
N*N 

afwijking 
(in%} 

2 * 2 : 8,9 
------------------------+-------------------------------

5 * 5 : 3,8 
------------------------+-------------------------------

1 0 * 10 : 1,6 
------------------------~-------------------------------1 

15 * 15 : 1,23 

tabe/6.1: Afwijking in procenten t.o.v. beginwaarde oppervlak na 1 seconde (1 0 tijdstap
pen). 

Uit de tabel volgt dat naarmate er meer elementen gedefinieerd worden de nauwkeurigheid 
van de benaderingsoplossing, zoals verwacht, toeneemt. 
Voor de tijdstap ziet men een vergelijkbaar verband: Naarmate de tijdstap kleiner is, wordt 
de nauwkeurigheid van de benaderingsoplossing groter (tabel 6.2}. 

grootte tijdstap 
(ins} 

aantal stappen afwijking 
(in%} 

0.05 : 20 : 1,07 
-------------------------+------------------------r-----------------------

0.1 : 1 0 : 1 ,64 
-------------------------~-----------------------~-----------------------1 I 

0.2 : 5 : 4,31 

tabe/6.2: Afwijking in procenten na 1 seconde, mesh 10 *10. 

De oorzaak van deze verschillen in de nauwkeurigheid van de benaderingsoplossing vindt 
voomarnelijk zijn oorzaak in het 'weg'-stromen van de vloeistof door de bodem van de bak 
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waarin de vloeistofkolom staat. De verplaatsing van de coördinaten wordt berekend met de 
snelheid van de vloeistof en de tijd. Dit is duidelijk te zien in een vector plot (appendix B). 
Naarmate de tijdstap of de grootte van een element toeneemt wordt de snelheidsvector 
groter. 
In het simulatie-programma wordt de y-coördinaat dan nul gesteld waardoor er vloeistof 
'verloren' gaat. 
Het verlies van vloeistof is te verminderen door te berekenen op welk tijdstip een knoop
punt de bodem raakt en met de nieuw berekende tijd een kleinere tijdstap te maken zo, 
dat het knooppunt precies op de bodem komt. Dit levert echter weer meer tijdstappen op. 

6.3 Resultaat kolom 

De kolom is als eerste testcase gebruikt om de EEM en Sepran te onderzoeken. De 
fysische grootheden die in het model een rol spelen in het proces zijn opgenomen in het 
model. 
De resultaten moeten echter met enige terughoudendheid beschouwd worden omdat er 
geen experimentele data zijn waaraan de resultaten getoetst kunnen worden. 

6.4 Resultaat cilinder 

In het experiment ontstaat na ongeveer 2 s een bel. Deze groeit, snoert in en laat na circa 
7 s los. Getracht is de eerste fase van dit proces tot het insnoeren van de bel te 
simuleren. 
Het experiment met de cilinderconfiguratie is met een lage druk (670 Pa) uitgevoerd (een 
mesh, drukveld en snelheidsveld van een cilinder is opgenomen in appendix D2). Gemeten 
zijn de ontwikkeling in de tijd van de belhoogte en de maximale beldiameter in het 
horizontale vlak (zie tekening 5.2). Door de lage druk is het noodzakelijk geworden de 
oppervlakte-spanning in het model mee te nemen. 
De experimentele en numerieke uitkomsten zijn samengevat in de figuren 6.3a en 6.3b. 
Zowel de beldiameter als de belhoogte worden aanvankelijk, dat wil zeggen tot ongeveer 
3,2 s, redelijk goed door het numerieke model beschreven. Daarna ontstaat er een grote 
discrepantie tussen 'theorie' en experiment. De numerieke belgroei is veel sterker dan de 
werkelijke belgroei. Een mogelijke verklaring is dat de experimentele belgroei wordt 
geremd door de stromingsweerstand van de lucht in het aanvoerkanaaltje. We maken een 
schatting; tussen 3 en 4 s na de start van de belgroei zou de beldiameter toenemen van 
5 mm tot 40 mm. Dat is een volumedebiet («Pv) van 3*10-5 m3/s. De lucht wordt aan
gevoerd door een buisje met een lengte (L) van 13 mm en een straal (R) van 0,5 mm. 
Veronderstel dat sprake is van een Poiseuille-stroming, dan zou gelden voor de drukval: 

«PvL'Tl 
~=--=280Pa. (6.1) 

1tR4 

Dat is meer dan de aangelegde drukval over de bel. In de praktijk is dat natuurlijk niet 
mogelijk. De drukval over de bel blijft gehandhaafd tot ongeveer 3,2 s. Daarna is de 
volumetoename van de bel zo groot dat de beldruk niet meer kan worden gehandhaafd, 
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waardoor de bel minder snel groeit. Een meer kwantitatieve verificatie van deze hypothese 
zal in de toekomst moeten worden uitgevoerd. 

0.07 

0.06 

Ê 0.05 

,§ 0.04 
Cl) 

~ 0.03 

.t:. 0.02 

0.01 

0 
0 

i 
j 
l 
~ ••• 88888888888~····~·(1 I I 

2 3 4 

tijd (ins) 

• hoogte slmuiatie 

--o- hoogte experiment 

5 

figuur 6.3a: Experimentele en simulatie resultaten van de diameter. 
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Figuur 6.3b: Experimentele en simulatie resultaten van de be/hoogte. 

Bij figuur 6.3a en 6.3b: Vorming van een luchtbel in een viskeuze vloeistof, 
belhoogte en beldiameter als functie van de tijd, 
overdruk tussen bel en omgeving maximaa/147 Pa, 
geen rekening houdend met oppervlaktespanning. 
De oppervlaktespanning wordt maximaal 120 Pa. 
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Hoofdstuk 7: Discussie en conclusies 

Met het EEM pakket is het probleem opgelost in een 2D vloeistofkolom van aanvankelijk 
rechthoekige doorsnede die onder invloed van de zwaartekracht vervormt. Het EEM pakket 
lost dit probleem, wat gekenmerkt wordt door een in de tijd veranderende mesh, voldoende 
nauwkeurig op. 

Een experiment is uitgevoerd om de vervorming van het glasblaasproces te· simuleren. 
Door een dun pijpje werd vanuit de onderzijde lucht geblazen in een zeer viskeuze 
vloeistof. De plaatsresolutie van het video-systeem was onvoldoende om het begin van de 
belvorming duidelijk te volgen. Het verloop in de tijd van beldiameter en belhoogte kon 
toch aan de videobeelden worden ontleend. Numerieke en experimentele diameter en 
hoogte zijn in overeenstemming totdat de bel een hoogte van ongeveer 1 cm heeft bereikt. 
Daarna wijken theorie en experiment sterk af. De bel groeit aanzienlijk minder snel dan 
numeriek voorspeld. De oorzaak is vermoedelijk dat de beldruk in de tijd afneemt. 

Het meenemen van de temperatuur in niet-isotherme problemen geeft voor de eindige 
elementenmethode op zich geen grote problemen. Het probleem bij niet-isotherme 
systemen is niet zozeer het implementeren van de temperatuur in het oplosalgoritme maar 
het ontbreken van een model voor het 3D warmteoverdrachtsmechanisme voor straling. 
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Appendix A: Methode van Galerkin 

De methode van Galerkin is een benaderingsmethode waarbij de methode van de 
gewogen residuen gebruikt wordt. Wordt hierbij uitgegaan van homogene randvoor
waarden en een lineaire differentiaalvergelijking die te schrijven zijn als: 

Lu(x,y) =f(x,y) op het oppervlak 0 en u(x,y) =0 op r (A1) 

Door te vermenigvuldigen met een weegfunctie (w) en van het geheel de integraal te 
bepalen, ontstaat: 

J w(Lu -f)dxdy = 0 (A2) 

Hiervoor is een benaderingsoplossing te construeren door voor N onafhankelijke funkties 
wl(x,y) te eisen dat: 

voor j = 1 , ... ,N (A3) 

De interpolatiepolynoom voor de benaderingsoplossing van het probleem is te schrijven 
als: 

N 
O(x,y) =I; aitl>i(x,y) 

1=1 

(A4) 

Wanneer deze in (A3) wordt ingevuld en de weegfunkties gelijkstellen aan de basisfunkties 
(wl = ti>J) ontstaat er een stelsel van N vergelijkingen met N onbekenden: 

f tl>j(LO- f) dxdy =0 
i.i 

voor j = 1 , ... ,N (A5) 

Het gelijkstellen van de weegfunkties aan de basisfunkties wordt de methode van Galerkin 
genoemd. 
Voor niet homogene RVW is een vergelijkbare afleiding te maken. 
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Appendix 8: Vervorming van een 'vrije' vloeistofkolom onder invloed van de 

zwaartekracht. 

De kolom rust op een vlakke bodem. Bovenzijde en rechter zijkant van de kolom zijn vrij. 
De linkerzijde hecht aan een verticale wand. Oppervlaktespanning is in rekening gebracht. 
De kolom zakt gedurende 1 s uit. 

Gegevens: p = 890 kg/m3, 11 = 25 Pas, r= 0,3 Nm, mesh: 10 * 10, 
tijdsinterval 0,2 s (tijdstapgrootte 0,1 s). 
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roosterpunten geven een goed beeld van de vervorming. 
Lijnen van constante druk. 
Snelheidsveld. 
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Appendix C: Foto van de opstelling (gedigitaliseerd) 
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Appendix D1: Voorbeeld van 'start'-mesh cilinderconfiguratie 
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Appendix 02: Ontwikkeling van de contour van een bel en het drukveld in de 

vloeistof in een cilinderconfiguratie gedurende een berekening (4 s); tijdstap = 0,1 s, 
p = 890 kg/m3, 11 = 29 Pas, y = 0,06 Nm, p = 670 Pa, bij elk interval is de tijd en de 
afwijking ten opzicht van het beginoppervlak gegeven. 
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t = 2 s 
afwijking = 0,06 % 
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Appendices 

t = 3 s 
afwijking = o, 16 % 
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t = 3,5 s 
afwijking = 0,94 % 
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t = 4 s 
afwijking = 5,49 % 
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