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Samenvatting

Bij het CFT, vakgebied 1 groep kunstoffen, is een simulatieprogramma
voor het spuitgieten van thermoplasten ontwikkeld (INJECT-3). Ret pro
gramma simuleert de injectiefase van het spuitgieten met thermoplasten.
Ter aanvulling zal een simulatie van een nadruk- en een koelfase aan het
pakket INJECT-3 worden toegevoegd.

Naar aanleiding van vragen van ELCOMA Nijmegen (omhullen van IC's
met epoxy-compounds) zal in dit verslag worden bezien in hoeverre het pro
gramma INJECT-3 toepasbaar is voor de simulatie van thermoharders. In
het bijzonder zal gekeken worden naar die thermoharders die men gebruikt
voor het omhullen van IC's.

We beginnen met het geven van een overzicht van kunststoffen in het
algemeen. Rierna zullen we de thermoharders apart behandelen.

In hoofdstuk 3 en 4 beschrijven we de stromingsverschijnselen van een
epoxy-compound. De drie behoudswetten, van massa, impuls en energie
worden besproken en we zullen zien dat INJECT-3 als basis geschikt is
voor de simulatie van matrijsvullen met epoxies. Enige aanpassingen zijn
echter noodzakelijk.

Verder zal een eerste aanzet worden gegeven tot simulatie van de stro
ming van een thermoharder door middel van een computerprogramma (TS
FLOW). Dit computerprogramma gaat uit van de gevonden behoudswet
ten. Een beschrijving van het oplossen van de behoudswetten wordt gegeven.

Met dit computerprogramma onderzoeken we enkele problemen die op
treden bij het omhullen van IC's. Bovendien wordt een globale analyse uit
gevoerd met betrekking tot de verschillende parameters die het IC-omhullen
beinvloeden. De belangrijkste conclusie is hier dat de uitkomsten van de
analyse een grote mate van overeenkomst met de praktijk laten zien.
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Summary

In the Plastic Moulding Technology group (CFT, Philips) a simulation pro
gram for injection moulding of thermoplastics has been developed INJECT
3. The program simulates the filling stage of the injection moulding proces
with thermoplastics.

On account of questions from ELCOMA Nijmegen, where IC's are en
capsuled with epoxy compounds, this report investigates the possibilities
to simulate the flow of a thermoset with INJECT-3. Special attention is
paid to those thermosets that are used for IC-encapsuling.

We start to give a survey of plastics. Then, the thermosets will be
discussed seperately. In the chapters 3 and 4 the theory of the flow of a
thermoset is discussed, the hydrodynamic conservation laws are introduced.
We conclude that INJECT-3, as a base, is suitable for the simulation of IC
encapsuling. Some adjustments have to be made.

Furthermore a first step to simulate IC-encapsuling with a epoxycom
pound is given by a computer program, TS-FLOW. This program uses the
conservation laws we derived in chapter 3. A description of how to solve
the conservation laws is given.

Using TS-FLOW we consider into some IC-encapsuling problems. We
also give an analysis of the process parameters. The main conclusion here
is that simulations show a great resemblance with practice.
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Symbolenlijst

• Vectoren en Tensoren worden vetgedrukt afgebeeld (b.v: R, q)
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B matrix voor de geleidingswarmte
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f functionaal van het monomeer.
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h halve hoogte

z increment in x-richting
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J increment in z-richting

k tijds increment
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K 1 temperatuur afhankelijke Arrhenius vergelijking-l

K 2 temperatuur afhankelijke Arrhenius vergelijking-2

m kinetische exponent-m

n kinetische exponent-n

N g aantal gridpunten in z-richting

p druk

qm specifiek volumetrische warmteproduktie

q opwarmsnelheid t.g.v de reactie

q reactiewarmte vector

r viscositeitsconstante

R universele gasconstante R=8.3144 [J Imol]

S volume conduktie coefficient

t tijd

tin; injectietijd

T temperatuur

T temperatuur vector

Tmat,. matrijstemperatuur

1in; injectietemperatuur

Vz , VI" Vz snelheid in resp. x,y en z riehting.

v snelheidsveetor

Vz gemiddelde snelheid in x-riehting.

x, y, z de coordinaten in een rechthoekig assenstelsel.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 1.1 De opdracht

Bij het CFT, vakgebied 1 groep kunstoffen is een simulatieprogramma
voor het spuitgieten van thermoplasten ontwikkeld (INJECT-3). Het pro
gramma simuleert de injectiefase van het spuitgieten met thermoplasten.
Ter aanvulling zal een simulatie van een nadruk- en een koelfase aan het
pakket INJECT-3 worden toegevoegd.

Naar aanleiding van vragen van ELCOMA Nijmegen (omhuUen van IC's
met epoxy-compounds) zal in dit verslag worden bezien in hoeverre het pro
gramma INJECT-3 toepasbaar is voor de simulatie van thermoharders. In
het bijzonder zal gekeken worden naar die thermoharders die men gebruikt
voor het omhullen van IC's. Verder zal een eerste aanzet tot simulatie van
de stroming van een thermoharder worden gegeven door middel van een
computerprogramma.

Een vooronderzoek m.b.t. thermoharders is uitgevoerd [Scho 88]. Uit
dit onderzoek kwam naar voren dat INJECT-3 als basis gebruikt kan wor
den voor de simulatie van de stroming van thermoharders. Verschillende
aanpassingen en veranderingen zuBen echter noodzakelijk zijn om INJECT
3 voor thermoharders, Lh.b. epoxy-compounds, geschikt te maken.

Er zal een programma moeten worden geschreven dat de stroming van
een thermoharder in een eenvoudige geometrie simuleert. Het vooraf schrij
yen van zo'n programma Lp.v. het meteen invoeren in een groot pakket
als INJECT-3 heeft twee voordelen. Ten eerste wordt een beter inzicht
verkregen voor wat betreft de stroming van thermoharders. Ten tweede
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kunnen eventueel optredende rekentechnische problemen in dit betrekkelijk
kleine programma veel sneller worden gevonden en opgelost.

Met zo'n programma kunnen verder enkele problemen die optreden bij
het omhullen van IG's globaal worden onderzocht. Bovendien kan met zo'n
programma een globale analyse m.b.t. de verschillende parameters, die het
IG-omhullen beinvloeden, worden uitgevoerd.

1.2 1.2 Kunststoffen.

Rond 1868 ondekt J.W. Hatt de eerste niet natuurlijke kunststof, celluloid.
Een aanzet voor het kunststof-tijdperk was gegeven. Voordat het celluloid
werd ontdekt was reeds het natuurlijke rubber bekend met als belangrijk
ste toepassing de luchtbanden. Deze werden gemaakt van gevulcaniseerd
natuurlijk rubber.

De ontwikkeling van nieuwe kunststoffen ging de eerste 50 jaar zeer
moeizaam. Het duurde tot begin twintiger jaren voordat men enig theo
retisch inzicht kreeg in het verloop van de processen die nodig waren om een
kunststof te produceren. Onderzoek naar de opbouw van de kunststoffen
leidde tot het systematisch ontwikkelen van nieuwe kunststoffen en naar
een breder toepassingsgebied hiervan.

Tegelijk met de toename van de verschillende soorten kunststoffen en
met de toename van het gebruik van deze kunststoffen zijn ook de verwerkings
en bewerkingsprocessen uitgebreid. Een belangrijk proces voor de massa
produktie van kunststof produkten is het matrijsvullen. Het matrijsvullen
kan o.a. geschieden door spuitgieten, transfermolding en Reactive Injection
Molding (RIM)

In de loop der jaren zijn produkteisen voor wat betreft nauwkeurigheid
en ingewikkelde produktvormen steeds hoger geworden. Hierdoor werden
ook de produktie-eisen steeds hoger. Het matrijsvullen met kunststoffen
werd door de hogere produktie- en produkteisen steeds ingewikkelder. Om
nu een beter inzicht in het vulproces te krijgen en om het ontwerpen van
matrijzen te vergemakkeIijken, is men begin jaren zeventig, met de opkomst
van de computer, begonnen met het simuleren van het vulproces van kunst
stoffen in een matrijsholte.

In eerste instantie werden alleen thermoplasten gesimuleerd. Dit was,
en is, de meest gebruikte kunststof. Verder is een thermoplast, t.o.v. ther-
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moharders en rubbers, een eenvoudiger te beschrijven materiaal tijdens de
stroming. In het begin van de jaren tachtig is men ook begonnen met het
simuleren van matrijsvullen met thermoharders.

Met zulke simulatieprogramma's zijn reeds, in een vroeg stadium van
de produktontwikkeIing, problemen te ontdekken die anders pas tijdens de
produktie tevoorschijn zouden zijn gekomen. Men is in staat actie te nemen
voordat er ook maar een produkt en voordat er ook maar een matrijs is
gemaakt. Op deze manier worden zowel kosten als tijd bespaard.

1.3 1.3 Indeling kunststoffen.

In paragraaf 1.2 wordt over kunststoffen in het algemeen gesproken. In
deze paragraaf zullen we iets dieper ingaan op de verschillende soorten
kunststoffen en op de verschillen onderling.

Uitgangsstof voor het maken van een kunststof in de chemische indus
trie is een monomeer. Een monomeer is een laag molekulaire veelal orga
nische stof. De molekulen van het monomeer kunnen onderling of gemengd
met molekulen van een ander monomeer reageren, de zogenaamde poly
merisatiereactie. Hierbij reageren ze tot grote molekulen, de zogenaamde
polymeer- of makromolekulen.

Indeling kunststoffen.

Aile kunststoffen zijn onder te brengen in een van de volgende groepen:

• Thermoplasten (engels: Thermoplastics, duits: Thermoplasten )

• Thermoharders (engels: Thermosets, duits: Duroplasten )

• Rubbers (engels: Rubbers, duits: Elastomeren )

We zuBen de drie groepen kort behandelen en de grootste verschillen uiteen
zetten.

Thermoplasten

Thermoplasten (plastics) bestaan uit lange lineaire molekulen, de ketens.
De thermoplasten ontstaan door de binding van monomeren met aan twee
kanten bindingsmogelijkheden [Blei 84].
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Figure 1.1: Amorfe en kristallijne toestand van een thermoplast

De molekulen kunnen zich in twee toestanden bevinden. De amorfe
toestand, ineengekronkeld tot kluwens die onderling door elkaar heen liggen
en verward zijn. Naast deze amorfe toestand is een kristallijne toestand
mogelijk. De molekulen liggen netjes gerangschikt naast elkaar (figuur 1.1).

Over het algemeen zijn thermopJasten 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. In de weke of vloeibare
toestand vindt meestal de verwerking plaats. De thermoplast wordt dan
b.v. onder druk in een matrijs gespoten.

Thermoharders

Thermoharders zijn stoffen die ontstaan door een chemisch hardingspro
ces. De grondstoffen worden d.m.v. een chemische reactie omgezet in een
hard en stijf materiaal. In tegenstelling tot de thermoplasten kunnen de
monomeren van thermoharders twee, drie of meer bindingen aangaan. Bij
het chemische proces levert dit een fijnmazig netstructuur op (figuur 1.2).

Vormgeving en reactie vinden plaats in een al of niet verwarmde ma
trijs. 80ms wordt eerst een prepolymeer gemaakt, bestaande uit gedeeltelijk
gereageerde monomeren, wat echter nog goed smeltbaar is. Vaak wordt de
thermoharder in combinatie met een vuller gebruikt om eigenschappen te
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Figure 1.2: Netstructuur van een thermoharder

verbeteren en om kosten te besparen.

Rubbers

Rubbers zijn eigenlijk thermoplasten met een erg lage verwekingstempera
tuur (rond -50°C). De vloei wordt echter verhinderd door de aanwezigheid
van chemische knooppunten. Deze knooppunten ontstaan o.a. door het
vulcanisatieproces. De chemische knooppunten zijn te vergelijken met de
chemische bindingen van thermoharders. Ret aantal knooppunten bij rub
bers is echter veeI kleiner dan het aantal bindingen bij thermoharders. Ret
aantal bindingen bij rubbers is te varieren. Bij rubbers met veel bindingen
gaat de rubber op een thermoharder lijken.
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Hoofdstuk 2

Het omhullen van Ie's

2.1 Soorten Thermoharders

Een thermohardende kunststo£ kan men beschouwen als sto£ die ontstaat
door een chemische reactie. Door de polymerisatie van ketenmolekulen
(monomeren) met meervoudige bindingsmogelijkheden ontstaat de kunst
sto£ met de kenmerkende driedimensionale netstruktuur. De exotherme
reactie verloopt onder invloed van tijd en temperatuur. Hierbij kunnen
gasvormige scheidingsprodukten ontstaan. De netstruktuur geeft goede
mechanische, thermische en electrische eigenschappen. Een thermoharder
bestaat uit een basismateriaal, dit is de hars (engels: resin), verder uit
een harder (engels: initiator) om de reactie op gang te brengen en vaak
wordt een katalysator (engels: inhabitor) bijgemengd om de reactie sneller
te laten verlopen of om de reactie af te remmen !

Er zal geen chemische indeling van de thermoharders worden gegeven,
maar een indeling die aangeeft op welke manier de thermoharder wordt
verwerkt m.b.t. het matrijsvullen. Men kan de thermoharder nu in twee
hoofdgroepen verdelen:

1. De basismaterialen waaruit de thermoharder bestaat zijn nog geschei
den. Zodra ze bij elkaar worden gebracht begint de polymerisatiere
actie. Er wordt geen energie aan toegevoerd.

2. De basismaterialen zijn reeds bij elkaar gebracht en hebben al gedeel
telijk gereageerd. De reactie is echter gestopt en gaat pas verder als
er energie aan de thermoharder (prepolymeer) wordt toegevoerd. Dit
is een thermisch gestuurd proces.
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Figure 2.1: Principe Reactive Injection Moulding (RIM)

ad 1.

We zuBen hier enkele typische kenmerken van deze verwerkingsmethode
geven. De verwerkingsmethode wordt meestal met RIM (Reactive Injec
tion Moulding) aangeduid. De basismaterialen waaruit de thermoharder
bestaat hebben een zeer lage viscosteit. De twee hoofdcomponenten (hars
en harder+katalysator) worden met grote snelheid tegen elkaar gespoten;
ze mengen en de polymerisatiereactie begint (figuur 2.1).

Door de exotherme reactie ontstaat een grote hoeveelheid warmte. Koe
len is soms wenselijk om verbranden van de kunststof te voorkornen. Het
uitharden duurt meestal betrekkelijk lang (minuten tot uren!). Dit soort
thermoharders wordt meestal ongevuld gebruikt.

Verder zal op dit soort thermoharder niet worden ingegaan. De ver
werkingsmethode voor dit soort thermoharders vraagt namelijk een andere
aanpak dan die bij het matrijsvuBen met thermoplasten. Door de lage
viscositeit van de basismaterialen die gebruikt worden bij het RIM-proces
gaan de traagheidskrachten een rol spelen, met vervelende gevolgen als tur
bulentie en het ontstaan van luchtbeBen. Ook zal door de lage viscositeit
de zwaartekracht invloed op het proces krijgen. Later zuBen we zien dat
de verwerking van thermoharders van de tweede groep veel meer lijkt op
het matrijsvullen van thermoplasten. Dit is enigszins noodzakelijk om
dat we uitgaan van het programma INJECT-3 dat in eerste instantie voor
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Figure 2.2: viscositeitsverloop van een thermoharder

thermoplasten is geschreven. Verder zijn proceseigenschappen van de twee
thermoharder soorten zeer verschillend. Regelen van bijvoorbeeld het vis
cositeitsverloop is bij de eerste groep niet of nauwelijks mogelijk. Voor het
IC-omhullen wordt het RIM-proces niet toegepast.

ad 2.

Dit soort thermoharders beginnen pas te reageren als er energie aan wordt
toegevoerd. Centraal in het matrijsvulproces staat hier het vloei-hardings
gedrag van de thermoharder. De ideale spuitgietmassa voor het matri
jsvullen heeft een snel dalende viscositeit bij verhitting, een relatief groot
tijdsinterval waarbij de massa plastisch blijft en het hardt snel uit bij een
hoge temperatuur. Dit geeft een optimale verwerkbaarheid en een snelle
uitharding. De plastische fase is echter een instabiele toestand. De tijd die
de thermohard-ende massa in deze toestand kan blijven is daarom beperkt.

De componenten waaruit de thermoharder bestaat zijn meestal door de
fabrikant bij elkaar gebracht en hebben al gedeeltelijk gereageerd. Vluchtige
oplosmiddelen in de hars zijn verdwenen. Hierdoor ontstaat het specifieke
viscositeitsverloop tijdens de verwerking (figuur 2.2).

De thermoharder wordt in vaste vorm, poeder of granulaat, inclusief
vuller geleverd. Vullen tot een gewichtpercentage van 70% is mogelijk.
Vee1gebruikte thermoharders zijn hier de epoxieharsen. Een epoxy inclusief
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vuller wordt ook wei als epoxy-compound aangeduid.

2.2 IC-omhullen

In paragraaf 2.1 werden thermoharders in het algemeen besproken. Een
grove indeling is gemaakt en we hebben gezien dat we ons gaan toeleggen
op thermoharders die pas vloeibaar worden als we ze verwarmen.

Kijken we nu specifiek naar het IC-omhullen, wat tenslotte de opdracht
is, dan zien we dat hiervoor meestal een gevulde epoxy-hars wordt gebruikt.
Voor de simulatie is dus specifiek naar epoxy-harsen gekeken. Wordt in de
volgende hoofdstukken en paragrafen gerefereerd aan de term thermoharder
dan bedoelen we hier een epoxy-hars mee.

In de volgende paragrafen zullen we het IC-omhullen beschrijven en
globaal ingaan op de simulatie hiervan.

2.2.1 Transfermolding

Transfermolding is het persen van een visceuze massa in een matrijs. Een
goede Nederlandse vertaling is er niet dus we houden de Engelse term aan.

Ook het omhullen van IC's gebeurt d.m.v transfermolding. Een typische
.transfermoldcyclus is weergegeven in figuur 2.3.

Nadat de IC's en de dragers (leadframes) in de matrijs zijn geplaatst
sluit men vervolgens de matrijs, die opgewarmd is tot ongeveer 180 ce.
Daarna wordt de plunjer uit de pot getrokken en de thermoharder in de
vorm van een pH in de pot gelegd. Het in de pot brengen van deze pH
kan handmatig of mechanisch gebeuren. Grote pillen worden eerst m.b.v
microgolven voorverwarmd tot ± 80 ce. De plunjer wordt nu naar beneden
bewogen, de thermoharder smelt door de warmte toevoer vanuit de potwand
en de plunjer. De thermoharder stroomt onder invloed van de druk door
de runners in de matrijsholten. De maximale drukken bij het IC-omhullen
liggen voor grote matrijzen rond de 7 Mpa. Ais de matrijs is gevuld blijft
men gedurende een korte tijd nadrukken om terugstromen van de kunststof
tegen te gaan. Is de thermoharder grotendeels uitgehard dan opent men de
matrijs en de omhulde IC's worden uit de matrijs genomen. Hierna worden
de Ie's nog gedurende 4 uur in een oven nagehard. Dit is de zogenaamde
post-cure tijd.
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Figure 2.3: Systematische representatie van een transfermold cyclus.

1. De leadframes worden in de matrijs gebracht.

2. De matrijs wordt gesloten. De compound wordt in de pot gebracht.

3. De compound wordt in de matrijsholten gedrukt.

4. Er wordt nagedrukt, de compound hardt uit.

5. De produkten worden uitgeworpen.
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2.2.2 De matrijzen

In de praktijk zien we dat er drie typen matrijzen worden gebruikt. Aan
de 800rt matrijs kan men zien wat voor een transfermolding proces wordt
gebruikt. Hier zullen we later op terugkomen. In figuur 2.4 zien we de
verschillende matrijzen schematisch weergegeven.

Voor grote hoeveelheden chips wordt nu nog in hoofdzaak matrijs no.!
gebruikt (figuur 2.4a). Dit zijn zeer grote matrijzen waar tot over de 200
IC's in kunnen worden omhuld. Omdat mechanisatie bij dit soort matrijzen
zeer moeilijk is worden de persen handmatig bediend. Ook de leadframes
worden handmatig in de matrijs geplaatst en na te zijn uitgehard worden
de omhulde IC's met de hand uit de matrijs genomen. De cyclustijd ligt
bij dit soort matrijzen rond de twee minuten maar hangt in grote mate af
van de man achter de pers.

In de produktie wit men echter meer en meer gebruik gaan maken van
het multiplunjer-systeem (figuur 2.4b). Dit systeem bestaat uit enkele pa
rallel geplaatste persjes, die afzonderlijk een of twee IC's omhullen. Het
is niet meer noodzakelijk de pillen voor te verwarmen, de afmetingen zijn
namelijk vele malen kleiner dan de pillen die bij de grote matrijs worden
gebruikt. Het opwarmen gebeurt in de pot zelf. Door de kleinere matrijzen
is de af te leggen weg korter zodat de injectie tijd terug gebracht kan worden.
Hierdoor kunnen andere, sneller reagerende epoxies, worden gebruikt. Door
de kleinere matrijzen wordt ook de procesbeheersing een stuk eenvoudiger.

Mechanisatie is bij het multi-plunjer systeem goed mogelijk. Aanvoeren
van de pillen en leadframes en het uitwerpen van de omhulde IC's is be
trekkelijk eenvoudig te mechaniseren. Door al deze veranderingen zal de
cyclustijd verkleinen en wordt de mens als variabele factor uit het directe
produktieproces gehaald.

Het derde type matrijs wordt voor kleinere series gebruikt (figuur 2.4c).
Hier zullen we verder niet op ingaan. We merken op dat het multiplunjer
systeem ook geschikt is voor kleinere series.

2.2.3 Problemen bij het IC-omhullen

Zoals bij de meest produktieprocessen hebben we ook bij het IC-omhullen
te maken met verschillende problemen. Enkele van de belangrijkste zullen
we hier opsommen. Niet aIle problemen zullen bij een simulatie naar voren
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komen.

• Wire-sweep
Dit is het plastisch deformeren, buigen of breken, van de dunne
gouden draadjes ten gevolge van het stromende medium. De dunne
gouden draadjes verbinden de IC met het leadframe.

• Flash
Bet ontstaan van bramen. Door de lage viscositeit van de thermo-
harder en de heersende druk in de matrijs, loopt de thermoharder
tussen de twee matrijshelften door. De thermoharder vormt een
dunne laag op het frame gedeelte wat niet omhult dient te worden.
Deze dunne film geeft problemen bij het vastsolderen van de chip op
b.v. een printplaat. De bramen zuBen dus m.b.v. een nabewerking
verwijderd moeten worden.

• Vulproblemen
We onderscheiden hier twee soorten vulproblemen:

1. De thermoharder reageert te vroeg uit zodat de matrijs niet
geheel gevuld wordt. Dit komt duidelijk in een simulatie naar
voren.

2. Luchtinsluitingen in de matrijs zelf. Lucht die niet meer kan
ontsnappen.

• Cracks
Dit zijn scheuren ten gevolge van spanningen in de chip.

Verder kunnen er nog problemen ontstaan door vervuiling van de matrijs
etc. Deze zuBen we in dit onderzoek buiten beschouwing laten.

2.3 Waarom simuleren ?

Wat hebben we aan een simulatie van het matrijsvuBen met thermoharders?
Aan de ene kant kan de simulatie gebruikt worden als een gereedschap voor
de matrijsontwerper. In het IC-omhul wereldje is een tendens aanwezig die
af wil van de huidige grote matrijzen. Men prefereert kleinere matrijzen om
dat die beter te automatiseren zijn en omdat het proces beter beheersbaar
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is. Groot voordeel bij simulatie is dat we de meest voorkomende problemen
kunnen onderkennen voordat de matrijs is gemaakt. De matrijs-ontwerper
kan hier dan rekening mee houden en een zo ideaal mogelijke matrijs on
twerpen.

Verder kunnen we met een simulatie problemen die te maken hebben
met het vuBen van de matrijs onderzocht en opgelost worden. We denken
hierbij aan problemen als wire-sweep en vulproblemen. Aanpassen van de
procesparameters om deze problemen te voorkomenkan met de computer
gebeuren.

Bij al deze problemen moeten we denken aan een uitvalpercentage van
minder dan 1%. In eerste instantie lijkt dit weinig. Bedenken we echter dat
de afnemer geen foute produkten wil hebben, dan zuBen we aBe omhulde
IC's moeten controleren. Een uitvalpercentage van 0 % kunnen we niet
bereiken. Brengen we het uitvalpercentage echter terug naar ± 1 : 10.000
dan is het niet noodzakelijk meer om de IC's te controleren.

Ook kunnen we de simulatie gebruiken voor optimalisatie van proces
parameters van bestaande transferprocessen met bestaande matrijzen. We
kunnen b.v. injectietijd, uithardtijd, druk en cyclustijd optimaliseren. De
machine zelf hoeft niet gebruikt te worden om het proces te optimalis
eren. We kunnen druk- en vulbeelden bekijken en analyseren, druk- en
vulbeelden die onder produktieomstandigheden niet of nauwelijks gemeten
kunnen worden. Het d.m.v. trial en error veranderen van de procespa
rameters om een optimaal produkt te krijgen is niet meer nodig. Door de
simulatie zullen kosten en tijd worden bespaard.

Komen er nieuwe materialen op de markt dan kunnen deze getest wor
den met behulp van het simulatieprogramma.

Tot slot kunnen we stellen dat een simulatie een goed inzicht geeft in het
gehele omhulproces. Relaties die we onder praktijkomstandigheden nooit
zouden kunnen leggen komen bij een simulatie naar voren. Het omgekeerde
geldt natuurlijk ookj de praktijk is een onmisbare schakel bij de simulatie.
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2.4 Problemen bij het IC-omhullen die bij
een simulatie naar voren komen

2.4.1 Wire-sweep

Zoals in paragraaf 4.2.4 naar voren is gebracht is wire-sweep de plastische
deformatie van het gouddraadje t.g.v. het stromende medium.

Bij de simulatie komen parameters naar voren waarmee we de kracht
op het draadje kunnen berekenen. Weten we de kracht op het draadje dan
kunnen we de deformatie bepalen (Appendix A).

2.4.2 Vulproblemen

Vulproblemen van de eerste soort, het te vroeg uitreageren van de thermo
harder, zuIlen bij een simulatie duidelijk naar voren komen.

Vulproblemen van de tweede soort, Iuchtinsluitingen in de matrjjs zelf,
zuIlen niet zo duidelijk naar voren komen bij een simulatie. De luchtinsluitin
gen komen niet naar voren omdat we bij INJECT-3 aIleen een XY beeld te
zien krijgen. Zitten er echter grote onregelmatigheden in een IC, we denken
hierbij bijvoorbeeld aan power-IC's waar metalen platen in zitten om de
warmte af te voeren, dan kunnen luchtinsluitingen naar voren komen. We
moeten nu echter weI zeer fijn gaan modeIleren.

2.4.3 Flash

Flash wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een matrijs die niet goed sluit.
Dit probleem komen we vooral tegen bij de zeer grote matrijzen. Krijgen
we echter ook Flash bij de kleinere matrijzen, dan kunnen we waarschijnlijk
met een simulatie hier iets meer over zeggen. We kunnen de outputparam
eters viscositeit en druk gebruiken om iets over flash te zeggen.
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Hoofdstuk 3

Behoudswetten toegepast voor
het IC-omhullen

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk leiden we een mathematisch model af dat de stroming
van een thermoharder beschrijft. De drie behoudswetten, voor behoud van
massa, impuls en energie worden geintroduceerd. Deze zullen in een vorm
worden gegoten die geschikt is voor het beschrijven van de stroming met
thermoharders.

We zullen uitgaan van de drie behoudswetten in differentiaal vorm. In
deze vorm geven ze meer informatie over stromingsverschijnselen dan in
integraal vorm. We gaan er van uit dat we aIleen te maken hebben met
dunwandige produkten. We zullen later zien dat met deze aanname de
behoudswetten aanzienlijk vereenvoudigd kunnen worden.

Verschillende aannamen en verwaarlozingen worden gedaan om de drie
behoudswetten in hun uiteindelijke vorm te krijgen. De drie vereenvoudigde
behoudswetten kunnen we vervolgens numeriek gaan oplossen. We schrij
yen deze vergelijkingen om in een computercode en hebben dan een simu
latieprogramma.

De afleiding van de drie behoudswetten en een uitgebreide beschrijving
van de verwaarlozingen die gedaan zijn zuBen in de verschillende appendices
worden behandeld.
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3.2 Behoud van massa

Algemene vorm:

8p
dt + V.PJ2 = 0 (3.1)

(3.2)

We veronderstellen dat de thermoharder tijdens de stroming incom
pressibel is (Appendix B). We kunnen nu schrijven:

8vz + 8vIJ + 8vz = 0
8x 8y 8z

3.3 Behoud van Impuls

Algemene vorm:

dv
p--= = fo + VT

dt
(3.3)

Uitgaande van een gegeneraliseerde Newtonse vloeistof kunnen we deze
vergelijking uitwerken tot de vorm die geschikt is voor het beschrijven van
de stroming van een thermoharder (Appendix C). We geven hier de vergelij
kingen voor de drie verschillende coordinaten.

x-component:

17
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y-component:

(3.5)

z-component:

(3.6)

Na de aanname dat we aIleen met dunwandige produkten werken, en
na het invoeren van karakteristieke parameters, bepalen we de orde van
grootte voor de verschillende termen van de impulsvergelijking. Dit doen
we met die karakteristieke waarden die bij het IC-omhullen horen. We
verwaarlozen die termen die volgens de orde van grootte schatting geen
invloed op het stromingsproces hebben (Appendix C). De vereenvoudigde
impulsvergelijkingen worden nu:

ap =~ ('7 avz )
ax az az
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ap = !...- (." aVII)
ay az az

ap =0
az

3.4 Behoud van Energie

(3.8)

(3.9)

Voor een onsamendrukbare, visceuze massa (.,,) met warmtegeleiding (>,)
en een hoeveelheid geproduceerde warmte ten gevolge van de reactie (q)
vinden we als energievergelijking:

PCp~ = V . >.VT + 2."D : D + q

Uitschrijven van deze term in coordinaten geeft:

(3.10)

(
aT aT aT aT)

pCp at + V2: ax + VII ay + Vz a-; =

!...- (>. aT) + !...- (>.a~) + ~ (>.?!) +ax ax ay ay az az

2q [ ( ~~r+ (~~r+ (~v:r] +

q [ (~~ +~~ ) 2 + (~~ + ~~ ) 2 + (~~ +~:) 2 +] + qm~; (3.11)

Na het toepassen van de aaname dat we alleen dunwandige produkten
simuleren en na het weglaten van de termen die volgens de orde van grootte
schatting geen invloed op de wartmtehuishouding van het proces hebben
(Appendix D) houden we tenslotte over:

(3.12)

19



3.5 Gebruik behoudswetten

We hebben nu de drie vereenvoudigde behoudswetten van massa, impuls en
energie. Deze wetten zullen eerst vergeleken worden met de behoudswetten
die in INJECT-3 worden gebruikt. Verder worden ze gebruikt voor het
schrijven van een proefprogramma.

3.5.1 Vergelijking van de gevonden beboudswetten met
die van INJECT-3

Als basis voor het te schrijven simulatieprogramma voor matrijsvullen met
thermoharders wordt INJECT-3 gebruikt. Aileen als de behoudswetten
van INJECT-3 niet te veel verschillen met de behoudswetten die we hier
gevonden hebben kan INJECT-3 als basis dienen.

Kijken we naar het behoud van massa dan zien we dat INJECT-3 [Bosh
88] compressibiliteit meeneemt in de berekeningen. Voor thermoharders is
dit echter niet noodzakelijk (Appendix B). Veranderingen aan INJECT-3
zijn hier niet nodig; Er zal aileen wat onnodig rekenwerk verzet worden.

De impulsvergelijking die ik afgeleid heb voor de stroming van ther
moharders is hetzelfde als de vergelijking die in INJECT-3 wordt gebruikt
[Bosh 88].

Vergelijken we de energievergelijking met die van INJECT-3 [Bosh 88]
dan zien we dat er zich twee veranderingen voordoen. Als eerste verwaar
lozen we bij de stroming van een thermoharder de warmteproduktie t.g.v
dissipatie. Aileen wat onnodig rekenwerk zal verzet worden. Als tweede
wordt een term toegevoegd. De term beschrijft de warmteproduktie die
ontstaat tijdens de reactie. Invoeren van deze term zal geen grote veran
deringen teweeg brengen in INJECT-3. Problemen zullen hierdoor dus niet
te verwachten zijn.

3.5.2 Beboudswetten voor bet proefprogramma

Ook voor het proefprogramma zullen we gebruik maken van de gevonden
behoudswetten. Een programma voor een rechte strip met constante dikte
zal worden opgezet. Verder zal aileen in het XZ-vlak (lengte - hoogte)
gerekend worden. De breedte wordt oneindig verondersteld. In hoofdstuk
5 gaan we hier dieper op in.
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Hoofdstuk 4

Materiaalgedrag

4.1 Inleiding

Tijdens het behandelen van de behoudswetten zijn de materiaalparame
ters naar voren gekomen.In dit hoofdstuk zuBen we deze parameters apart
behandelen.

In paragraaf 3.3 zijn we uitgegaan van een gegeneraliseerde Newtonse
stroming. Dit deden we omdat de viscositeit tijdens de stroming niet con
stant verondersteld kon worden [Bosh 88]. We zuBen een vergelijking voor
het viscositeitsverloop bespreken. We zuBen zien dat deze vergelijking een
functie van de gereageerde fractie (a:) en van de temperatuur (T) is.

In paragraaf 4.2 beginnen we met het bespreken van de reactiegraad.
In de volgende paragrafen zuBen we achtereenvolgens de parameters vis
cositeit (17), warmtecapaciteit (cp), warmtegeleidingscoefficient (),) en spec
ifieke warmteproduktie (qm) behandelen.

Tot slot behandelen we in het kort de invloed van de vuBer op de pa
rameters.

4.2 De reactiegraad

In hoofdstuk 2 zagen we dat een thermoharder ontstaat door middel van
een reactie. De reactie speelt een belangrijke rol bij het matrijsvuBen met
thermoharders. Is bijvoorbeeld de reactie te ver gevorderd dan is matri
jsvuBen niet meer mogelijk. We zuBen hier in het kort de rheologie van de
reactie bespreken.
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In de inleiding van hoofdstuk 4 spraken we al van degereageerde fractie
(0). Deze 0 is niets anders als een getal dat aangeeft hoever de reaetie is
gevorderd. 0 loopt van 0 (=reactie is nog niet begonnen) tot 1 (=totale
reaetie heeft plaatsgevonden).

De reactiegraad zegt iets over het gedeelte thermoharder dat in de
tijd heeft gereageerd. Vaak wordt de reactiegraad beschreven door een
emperische n-de orde kinetische vergelijking, met gebruikmaking van een
temperatuur- afhankelijke ArreheniuB vergelijking. We introduceren een
vergelijking voor de reactiegraad [Ryan 79]:

(4.1)

met voor i=I,2:

(4.2)

We zien de twee variabelen, tijd en temperatuur in de vergelijking zitten.
Verder zitten er nog enkele thermoharder afhankelijke konstanten in; m en
n zijn de kinetische exponenten, k1 en k2 zijn reactieparameters en E1 en
E2 kunnen we als aktiveringsenergieen definieren.

Integratie van vergelijking (4.1) geeft een vergelijking voor de gereageerde
fractie (0) als functie van de tijd en van de temperatuur. In paragraaf 4.3
hebben we de gereageerde fraktie als functie van tijd en temperatuur nodig
om de viscositeit te beschrijven. In figuur 4.1 zien we zowel de gereageerde
fractie als de reactiegraad uitgezet tegen de tijd.

Men moet zich realiseren dat vergelijking (4.1) een curvefit- vergelijking
is. De reactiegraad wordt gemeten en de best passende constanten worden
gebruikt om de reactiegraad te beschrijven.

4.3 De viscositeit

Er zijn verschillende emperische vergelijkingen voor het beschrijven van het
viscositeitsverloop van thermoharders in omloop. We zuBen deze hier niet
aBemaal behandelen. Een overzicht wordt gegeven in [Scho 88] en [Slik 88].

In deze literatuur wordt er van uitgegaan dat de viscositeit zowel een
functie van de gereageerde fractie (0) en van de temperatuur is. We zuBen
dUB een vergelijking moeten vinden die deze twee parameters als variabele
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a,# dCll
dt

a

tijd

(4.3)

Figure 4.1: reactiegraad en de gereageerde fractie uitgezet tegen de tijd

gebruikt. We introduceren een vergelijking die de viscositeit als functie van
de temperatuur en de gereageerde fractie beschrijft. Voor meer informatie
over deze vergelijking verwijzen we naar [RoU7S] en [Slik88].

!E!l f·o:
'1 = '1oo eRT (1 + r

"--v--" 1 - (f - 1) 0:
i' v----'

ii

Met de modelparameters:

f: functionaal van het monomeer

'100: viscositeit bij T ~

E,,: visccositeit aktiveringsenergie

r: kinetische viscositeits exponent

We kunnen nu de vergelijking opdelen in een gedeelte dat de tempera
tuur afhankelijkheid van de viscositeit beschrijft (i) en in een gedeelte dat
het reactieafhankelijke gedeelte (ii) beschrijft. Figuur 4.2 geeft het verloop
van de viscositeit in de tijd, bij een opgedrongen temperatuursprofiel weer.
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Figure 4.2: viscositeit uitgezet tegen de tijd

Vergelijken we het temperatuur afhankeIijke deel met dat van INJECT
3 dan zien we dat hier dezelfde vergelijking wordt gebruikt (echter omgeschre
ven in een andere vorm) [Bosh 88]. Het tweede, reactie afhankelijke gedeelte
vinden we natuurlijk niet terug in de vergelijking van INJECT-3. Op dit
gedeelte wil ik iets dieper ingaan. De parameters f en r zullen met behulp
van fitten gevonden moeten worden.

Thermoharders hebben een bepaalt gel-punt (agel)' Dit gelpunt geeft
aan dat de thermoharder bij een bepaalde gereageerde fractie overgaat in
een vaste vorm. De thermoharder kan niet meer stromen. We kunnen nu
stellen dat de viscositeit oneindig is geworden. Implementeren we dit naar
vergelijking (4.3) dan zien we dat dit gebeurt wanneer de noemer in het
reactieafhankelijke gedeelte naar nul gaat (voor a = agez):

of:

1 - (f - 1).agel = 0

1
1=-+1

age!

(4.4)

(4.5)

We schrijven dit gedeelte zo omdat we age! kunnen meten. De rest van
de parameters in de viscositeitsvergelijking zullen bepaald moeten worden
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Figure 4.3: Verloop van de warmtecapaciteit en de reactiegraad

m.b.v. een curvefitting We meten een viscositeit bij bepaalde temperatuur
en reactiegraad en fit ten de parameters.

4.4 Warmtecapaciteit cp , warmtegeleiding A
en specifieke reactiewarmte qm

De warmtecapaciteit cp , warmtegeleiding >. en specifieke reactie warmte
qm zijn de materiaal parameters die nodig zijn voor het oplossen van de
energievergelijking. We zullen ze hier in het kort bespreken.

• Warmtecapaciteit cp

We hebben hier te maken met een materiaal dat door de reactie kon
stant van structuur verandert. Niet alleen de temperatuur maar ook
de reactie zal invloed op de warmtecapaciteit hebben.

In figuur 4.3 [Ryan 80] wordt zowel de reactiegraad als de warmteca
paciteit afgebeeld tegen de temperatuur. We zien dat tot a = 0.5 de
warmtecapaciteit zo goed als constant blijft.

Verder zal het hoge vulpercentage een grote invloed op de warmteca
paciteit hebben. De warmtecapaciteit van een vuller kunnen we con
stant veronderstellen. Dit betekent dat de temperatuur een kleinere
invloed op de warmtecapaciteit van de compound zal hebben.
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Scennlng base line

Temperature ·C

Figure 4.4: Output van een DSC meting.

• Warmtegeleiding.x
De warmtegeleiding zal, wat betreft het thermoharder gedeelte in
kleine mate afhangen van zowel temperatuur als reactie [Lee 67].
Door het hoge vulpercentage dat in de epoxies bij het IC-omhullen
wordt gebruikt zal de verandering ten gevolge van temperatuur en
reactie gering zijn.

• Specifieke reactiewarmte qm
De specifieke reactiewarmte komt naar voren bij het meten van de
reactiegraad. Kijken we naar figuur 4.4 dan zien we een Differential
Scanning Calorimetry (DSC) meting voor en epoxy-compound.

De geproduceerde warmte wordt in de tijd gemeten. Ret tempera
tuurverloop is ingesteld. We kunnen de figuur zien als een plot van
qm ~~. We halen hier dus de reactiegraad en de specifieke warmtepro
duktie uit.

4.5 De vuller

Aile thermoharders die gebruikt worden voor het omhullen van IC's worden
gevuld gebruikt (tot een gewichts percentage van 70%). De invloed van de
vuller is aanzienelijk. Ret is veel te omslachtig om nu de invloed van een
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vuller te beschrijven en deze b.v. te omvatten in een vergelijking. Een
betere aanpak is om metingen uit te voeren op de thermoharder inclusief
vuller.
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Hoofdstuk 5

Het simulatieprogramma

"TS-FLOW"

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zuIlen we het door mij geschreven programma TS-FLOW
behandelen (TS = ThermoSet).

In paragraaf 5.2 gaan we in op de randvoorwaarden die nodig zijn voor
het oplossen van de impulsvergelijking en de temperatuurvergelijking (en
ergie). In paragraaf 5.3 gaan we in op de numerieke methoden die gebruikt
zijn in het programma voor het oplossen van de verschillende vergelijkin
gen. Ais laatste zuIlen we in paragraaf 5.4 het gebruik van het programma
beschrijven. De input en de output worden behandeld.

5.2 Randvoorwaarden

5.2.1 AIleen simulatie van bet XZ-vlak

In paragraaf 3.5.2 hebben we al verteld dat we aIleen in het XZ-vlak
simuleren. De breedte (Y-richting) zal oneindig worden verondersteld.

We weten van de temperatuur dat die een grote invloed op de stroming
heeft. We denken hierbij aan de viscositeit die afhankelijk is van de tem
peratuur. Vergelijken we het temperatuurprofiel in het XZ-vlak met die in
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Figure 5.1: Temperatuurprofiel in het XZ- en XY-vlak

het XY-vlak (figuur 5.1) dan zien we dat de temperatuur in het XZ-vlak
veel meer veranderd dan in het XY-vlak. Een zelfde grotere invloed heeft
de snelheid op de stroming in het XZ-vlak t.o.v. het XY-vlak.

We kunnen dit samenvatten door te stellen dat de gradienten in het
XZ-vlak (~~ en ~) een orde groter zijn dan de gradienten in het XY-vlak
( oT • oT en ~ . k)

oz ' 011 oz' 011 •

5.2.2 Symmetrie in Z-richting

In werkelijkheid zuBen de twee matrijs helften niet gelijkmatig worden ver
warmd en door onregelmatigheden zoals verdikkingen en verdunningen, zal
de invloed op de snelheid voor beide wanden niet hetzelfde zijn. De invloed
hiervan op het gehele stromingsproces zal echter gering zijn. We nemen
aan dat beide matrijswanden dezelfde temperatuur en dezelfde invloed op
de snelheid hebben.

Hebben we de beide aannamen gedaan dan kunnen we stellen dat we met
symmetrie te maken hebben. Dit brengt verschillende randvoorwaarden
met zich mee die we bij de simulatie kunnen gebruiken:

z = 0: ~
OZ
oT
OZ
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Een tweede voordeel is dat we nu aIleen de halve dikte simuleren, het
profiel is tenslotte symmetrisch. Hierdoor zal de rekentijd globaal worden
gehalveerd.

Voor de rand (z = h) kunnen we verder aannemen dat:

z = h: V:r: = 0

T = Tmat,.

(5.2)

(5.3)

6.2.3 Beschrijving van de vloeifrontvoortschrijding in
het XZ-vlak

Voor de stroming op zich hebben we een 2-D impuls vergelijking afgeleid
(3.7 en 3.8). Aan het vloeifront zuIlen we echter 3-D invloeden krijgen. Om
dit te verklaren zuBen we het vloeifront iets nader gaan bekijken.

Voor de visceuze massa kunnen we aan het front een viscositeits- en
snelheidsprofiel tekenen (figuur 5.2).

Figure 5.2: viscositeits- en snelheidsprofiel

Kijken we naar het viscositeitsprofiel dan zien we aan de wand een hoge
viscositeit door de vergevorderde reactie. lets van de wand af zien we een
lage viscositeit. Hier heeft de reactie nog geen invloed op de viscositeit,
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maar de hoge wandtemperatuur zorgt er voor dat we een lage viscositeit
krijgen. In het midden hebben we een betrekkelijk koude kern die nog
nauwelijks gereageerd heeft. Met de randvoorwaarde dat de snelheid aan
de wand nul is en het feit dat we weten waar we de laagste viscositeit
kunnen verwachten kunnen we een snelheidsprofiel opstellen.

In het XZ-vlak nemen we aan dat in de stroming zelf, een deeltje aIleen
in x-richting beweegt. Aan het front is dat niet zoo Meer inzicht hierover
krijgen we door een frontdeeltje vlak aan de wand te bekijken.

Gaat nu het vloeifront, bij een iteratie stap ~t, een stap ~x verder dan
kunnen we ons afvragen wat er op de nieuwe, voorheen ongevulde plaats
komt. Een deeltje aan de wand heeft een zeer lage snelheid t.o.v. het
midden van de stroming. Toch zal de plaats die een stap ~x verder ligt,
vanuit het deeltje bekeken, na een tijdstap l::1 t gevuld worden. We kunnen
dus concluderen dat er stroming in Z-riehting plaats vind.

Enerzijds kunnen we nu overwegen een 3-D berekening aan het front
door te voeren. Dit brengt echter veeI numerieke problemen met zieh mee.
Anderzijds kunnen we een schatting maken van wat er op de nieuwe plaats
terecht zal komen.

We kiezen voor het maken van een schatting. We schatten wat voor
gereageerde fractie en wat voor temperatuur op de te vullen plaats komt.
Hiermee kunnen we tevens de viscositeit bepalen.

We vergelijken het vloeifront met een fontein (figuur 5.3) [Bosh 88].
Nu zullen we alleen nog een geschikt numeriek model moeten vinden dat
het fonteineffect beschrijft. We moeten oppassen met het overzetten van de
gereageerde fractie. Zetten we een te hoge fractie over dan heeft deze niet de
mogelijkheid zieh, zoals de temperatuur, na verloop van enkele tijdstappen
in te stellenj Q kan namelijk niet afnemen. Als ondergrens kunnen we stellen
dat het gehele front vanuit het midden wordt gevuld.

5.2.4 Stollaag

De stollaag zal geheel bepaald worden door de gereageerde fraktie. Bereikt
deze een bepaalde waarde, het gelpunt, dan kunnen we stellen dat de ther
moharder overgegaan is in de "vaste" vorm (paragraaf 4.3). In figuur 5.4
is de stollaag grafisch weergegeven. Bij de inspuiting (lijninspuiting) en
aan het front hebben we geen stollaag omdat hier "nieuw" materiaal wordt
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aangevoerd.
We moeten hier opmerken dat het in theorie ook mogelijk is dat een

stollaag gevormd wordt door een lage temperatuur. We hebben echter
te maken met een verwarmde matrijs en gaan er dus niet van uit dat de
thermoharder zo koud wordt dat hij stolt.

5.3 Oplosmethoden

We beginnen met het oplossen van de impulsvergelijking. Hierna lossen
we de temperatuursvergelijking op. We gaan een tijdstap ~t verder en
herhalen het geheel tot de strip is gevuld. Hierna rekenen we door om
te bepalen hoe lang het duurt voordat de totale massa het gelpunt heeft
bereikt.

We kunnen nu een schema opstellen voor de totale oplossing van de
simulatie:

Figure 5.5: schema

Voor het oplossen verdelen we de strip in gridpunten (X en Z richting).

5.3.1 De impulsvergelijking nader bekeken

Kijken we naar hoofdstuk 3 dan zien we dat we voor ons geval (simulatie
van het XZ-vlak) de volgende impulsvergelijkingen hebben:
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(5.6)

(5.7)

ap =~ ("7 avz ) (5.4)
ax az az

ap
8z = 0 (5.5)

We bepalen nu de drukgradient in x-riehting. Hiervoor voeren we de
volumeeonduetie eoeffient S in [Bosh 88]:

i
la Z2

S= -dz
o "7

We kunnen voor de gemiddelde snelheid in x-riehting afleiden [Bosh 88]:

_ s ap
Vz = - h ax

Nu kunnen we de drukgradient in x-riehting bepalen (drukgradient is
constant over de dikte h). We bepalen V:r; met buhulp van:

_ lengte
V:r;=-

tinj
(5.8)

(5.9)

Nu de drukgradient bekend is kunnen we overgaan op het bepalen van
het snelheidsprofiel [Bosh 88].

i
la z' ap

v:r;(z) = -dz'-
z "7 ax

We hebben nu de snelheid in x-richting als functie van Z. Verder zuBen
we nog de viseositeit moeten bepalen. Deze gebruiken we bij de volgende
tijdstap om de drukgradient uit te rekenen. Om de viseositeit te kunnen
bepalen zullen we eehter eerst de gereageerde fraktie moeten berekenen.
We refereren naar vergelijking 4.1:

~; = (K1 + K 2 .am').(1 - a)n (5.10)

We willen voor de stroming de gereageerde fractieals functie van x en z
weten en niet als funetie van de tijd zoals in de bovenstaande vergelijking.
We kunnen nu het volgende schrijven:
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da aa aa aa
di = at + V z • ax +vZ'a; (5.11)

Met Vz = 0 kunnen we het onderstreepte gedeelte weglaten. Deze
vergelijking geldt voor een stationaire stroming. Voor de instationaire stro
ming waar we mee te maken hebben krijgen we:

aa aa ( m) ()rl ()at + V z • ax = K 1 + K 2.a . 1 - a 5.12

Hebben we deze vergelijking opgelost en is de temperatuur bekend dan
kunnen we de viscositeit bepalen.

!E!L f.a
77 = 77oo eRT (l + r (5.13)

1 - (J - l)a

We hebben nu aIle vergelijkingen voor het bepalen van de drukgradient.

5.3.2 De simulatie

We verdelen de te simuleren strip in gridpunten (voor X- en Z-richting) met
respectievelijk Llx en Llz als afstanden tussen de gridpunten onderling.

We simuleren nu het vullen door telkens een tijdstap Ll t verder te kijken.
In het programma TS-FIOW vereenvoudigen we het geheel door te stellen
dat na iedere tijdstap Llt het vloeifront een stap Llx opsehuift (In INJECT-3
wordt bijgehouden waar het front zich bevind).

De drukgradient in x-riehting is onafhankelijk van z, we kunnen deze
dus voor de gehele dikte h in een keer oplossen. Snelheid, reaetiegraad en
viseoisiteit zijn weI afhankelijk van z. Deze zullen we dus in elk gridpunt
moeten oplossen.

De temperatuur vergelijking zal worden opgelost nadat voor het gehele
gevulde gedeelte de impulsvergelijking is opgelost. Na iedere tijdstap Llt
dus.

We definieren nu enkele lopende variabelen voor tijd en plaatsbepaling
(iJ en k).

x-richting: x = LLlx

z-richting: z = j.Llz
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tijd: t = k.6t.

Verder definieren we het aantal gridpunten in z-richtingj 6z = Hoogte/Ng

waar Ng het aantal gridpunten in z-richting is.
Voor de simulatie van de stroming discretiseren we de verschillende

vergelijkingen die nodig zijn voor het oplossen van de drukgradient. Ook
zullen we de temperatuurvergelijking op deze manier discretiseren. De
vergelijkingen voor het oplossen van de drukgradient kunnen we nu als
voigt schrijven:

V
z

= _ S,k (~1!) k

h ax,

(a )
k h ,k-l

k P Z ,
Vz;"j(z) = a- 1-.. dz

x , z 1] I,]

k k-l k k
a"j - a',f + vk . . a"j - a'_I,j = (K + K (a~ .)rn) (1 _ a k .)n

6t zl,]' 6x 1 2· I,]' I,]

(5.14)

(5.15)

(5.16)

(5.17)

k E'L f.af·
1] .. = 1] fRT(l + ,] r (5.18)

I,] 00 1 - (J - l)af,j

Bij expliclet oplossen van vergelijking 5.16 krijgen we te maken met in
stabiliteitspr~blemen. Verder is mogelijk dat bij de berekening de gereageerde
fraktie iets meer dan 1 wordt. We krijgen nu een negatief getal tot de macht
n. Door toepassen van de Reguli-Falsi methode verhelpen we dit (Appendix
E).

De temperatuurvergelijking zullen we impliciet moeten oplossen. Dit
wit zeggen dat we het temperatuursprofiel over de gehele dikte in een keer
op moeten lossen (Appendix F). We kunnen de temperatuurvergelijking nu
in een matrix- en vector vorm opschrijven:

(I + RB) Tr = T~-l + b + q
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Voor de matrices en vectoren schrijven we:

1

1=

r -2r

-r r

o

1

o

-r

o

~

1 N g -l

o
6t .x

r=-'-
6z2 pCp

-r r

37

(5.20)

(5.21)

(5.22)



o
o

b=

TmJd

(5.23)

q= (5.24)

5.4 Beschrijving TS-FLOW

Willen we met TS-FLOW simuleren dan zullen we eerst de inputparam
eters moeten ingeven. De inputparameters bestaan uit de geometrische,
de procesafhankelijke en de materiaalconstanten uit de verschillende verge
lijkingen. Een overzicht van aIle inputparameters wordt in Appendix G
gegeven.

We kunnen nu met de berekening starten. Zodra de strip" gevuld" is
stoppen we met rekenen. De gegevens die op het moment dat de strip vol
is aanwezig zijn, worden nu naar de verschillende outputfiles gestuurd. Met
behulp van een tekenprogramma kunnen we de volgende outputparameters
grafisch weergeven (figuren 5.6 tim 5.l3):

• Verloop gereageerde fractie a

• Viscositeitsverloop

• Snelheidsverloop

• Temperatuursverloop

• Verloop vId geproduceerde reactiewarmte
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Figure 5.6: Verloop van de gereageerde fractie 0:

• Kracht op een draadje afhankelijk van x

• Drukverloop in x-richting

• Druk-tijd kromme

In de eerste vijf figuren zien we tien verschillende lijnen staan. Deze
lijnen geven de plaats in x-richting weer. Lijn 1 is een stap ~x van de
anspuiting vandaan, lijn 2 is 2~x van de aanspuiting vandaan etc. etc.

Na de simulatie van het vullen en het wegschrijven van de output
gegevens rekenen we door om te bepalen wanneer de gehele strip gereageerd
is tot het gel-punt. Als output krijgen we een tijd.

Bij deze berekening gaan we er van uit dat bij het injectiepunt de reactie
het minst ver gevorderd is. Voor het injectiepunt rekenen we verder. We
zetten de snelheid op nul en rekenen verder met vergelijking 5.16. Om
de temperatuur mee te nemen rekenen we over de gehele z-richting de
gereageerde fractie uit. We kijken nu wanneer de gereageerde fraktie het
gelpunt bereiktj dit is een maat voor de uitwerptijd.
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Hoofdstuk 6

Simulaties.

6.1 Inleiding

In eerste instantie is het programma TS-FLOW bedoeld als een soort
testprogramma voor het invoeren van de thermohardervergelijkingen in
INJECT-3.

De tweede zeer belangrijke reden voor het schrijven van TS-FLOW
is het verkrijgen van meer inzicht in het gehele proces van matrijsvullen
met thermoharders. We kunnen bijvoorbeeld de invloed die de verschil
lende procesparameters (injectietijd, matrijs- en injectietemperatuur) op
het matrijsvullen hebben, bekijken. Over de materiaalparameters kunnen
we weinig zeggen. Er zijn betrekkelijk weinig metingen gedaan op de ther
moharders die gebruikt worden bij het IC-omhullen. Ook in de literatuur
is zeer weining over deze compounds te vinden.

Het programma TS-FLOW is niet uitgebreid genoeg om complexe geo
metrieen door te rekenen. Voor de simulatie gebruiken we een rechte strip.
Echter de invloeden die de procesparameters hebben zuBen voor een rechte
strip in grote mate hetzelfde zijn als bij complexe geometrieen. Aan deze
invloeden zuBen we in dit hoofdstuk aandacht schenken.
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Figure 6.1: Matrijstemperatuur Tmatr versus Druk

6.2 De invloed van T matn tin;' en Tin;' op de
druk die nodig is om een strip te vullen.

De materiaalconstanten voor het doorrekenen zijn uit de literatuur gehaald.
Een overzicht van enkele gevonden constanten vinden we in Appendix H.

We simuleren een strip van 200 mm. We gaan uit van een matrijstem
peratuur van 180°C een injectietemperatuur van 100°C en een injectietijd
van 20 seconden.

Ais eerste kijken we naar de invloed die de matrijstemperatuur heeft
op de druk die nodig is voor het vullen van de strip. We voerden hiervoor
verschillende simulaties bij verschillende matrijstemperatuur uit. In figuur
6.1 zien we het resultaat.

We zien dat bij een lage matrijstemperatuur een redelijk hoge druk
nodig is. Dit valt te verklaren uit het feit dat de viscositeit hoog blijft door
de lage temperatuur van de kunststof.

De druk gaat door een minimum (optimum 1) en stijgt weer bij hogere
temperatuur. Bij deze hogere temperatuur reageert de thermoharder sneller
waardoor enerzijds een stollaag wordt opgebouwd en waardoor anderzijds
de viscositeit stijgt. Hierdoor zal de druk die nodig is om de strip te vullen
stijgen.
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Ais tweede zuBen we de injectietijd (t ini ) veranderen en kijken wat voor
invloed dit op de druk heeft (figuur 6.2).

Injecteren we zeer snel dan zal de druk zeer hoog moeten zijn om de
gewenste snelheid te bereiken. Verder zal de thermoharder weinig tijd
krijgen om op te warmen en blijft de viscositeit laag ten gevolge van de
betrekkelijk lage injectietemperatuur. Dit zien we terug in figuur 6.2. In
jecteren we nu zeer langzaam, dan zal de thermoharder zo ver reageren dat
we een grote druk nodig hebben om de hoog visceuze massa te verplaat
sen. Tussen het zeer snel en zeer langzaam injecteren vinden we weer een
optimum.

Ais laatste in deze paragraaf bekijken we de invloed van de injectietem
peratuur. We zien hier ongeveer dezelfde figuur als bij veranderen van de
matrijstemperatuur en van de injectietijd (figuur 6.3). Kijken we echter
naar de waarden van de drukken bij verschillende temperaturen, dan zien
we een aanzienlijk kleinere spreiding.

We kunnen nu koncluderen dat de injectietemperatuur minder invloed
op de druk heeft dan de matrijstemperatuur en de injectietijd.

Kijken we naar de praktijk, dan zien we dat de waarden van tin; en
Tmatr heel dieht in de buurt liggen van de optimale waarden die we hier
gevonden hebben.
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6.3 Invloed van Tmatr op de gel-tijd.

We simuleren bij verschillende matrijstemperaturen en kijken hoe lang het
duurt voordat de gehele strip tot het gel-punt heeft gereageerd. In figuur
6.4 is dit weergegeven.

We zien dat bij toenemende matrijstemperatuur de gel-tijd afneemt. Dit
is natuurlijk ook te verwachten, hoe hoger de temperatuur des te sneller de
thermoharder reageert.

6.4 Invloed van Tinj, tin;' en Tmatr Op wiresweep.

We gaan uit van de afleiding die in Appendix A is gegeven. We kunnen niet
zeggen wanneer wire-sweep optreedt. Wat we weI kunnen is de kracht op
een draadje uitrekenen met het eenvoudige model uit Appendix A. In het
kort; "kracht op en draadje is afhankelijk van de viscositeit en de snelheid."
We kunnen nu gaan simuleren en kijken wanneer we de grootste kracht of
de grootste kans op wire-sweep hebben.

We zullen een strip van 50 mm simuleren. We kijken naar de kracht die
op 25 mm van de inspuiting op een draadje werkt. Ret draadje situeren
we in het midden van de strip. Ret draadje heeft een straal van 25 mu en
een lengte van 1500 mu. We zetten nu de kracht uit tegen respectievelijk
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de injectietemperatuur, de injectietijd en de matrijstemperatuur.

In figuur 6.5 zien we de kracht op het draadje uitgezet tegen de injec
tietemperatuur. We zien een afnemende kracht op het draadje bij toene
mende injectietemperatuur. Dit kunnen we verklaren uit het feit dat door
de hoge injectietemperatuur de viscositeit erg laag is en dus de kracht op
het draadje erg klein wordt.

We zien dat bij zeer snelle inspuiting de kracht op het draadje sterk
toeneemt. De verklaring hiervoor is dat bij zeer snelle inspuiting de snelheid
stijgt waardoor de kracht op het draadje verhoogd wordt (figuur 6.6).

Veranderen we de matrijstemperatuur dan zien we dat dit weinig in
vloed heeft op de kracht op een draadje (figuur 6.7).

In de paragrafen 6.2, 6.3 en 6.4 hebben we enkele simulaties doorge
voerd en naar de verschillende invloeden gekeken. Kwantitatief kunnen
we hiermee, naar de praktijksituatie, niet veel doen. We kunnen aIleen een
rechte strip simuleren en hebben geen goede materiaalgegevens. Kwalitatief
echter kan een groot inzicht verworven worden, ook naar de praktijk van
het IC-omhullen toe.
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Hoofdstuk 7

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies

• INJECT-3 is als basis geschikt voor het simuleren van IC-omhullen.
De veranderingen die in INJECT-3 aangebracht moeten worden zuBen
geen grote problemen met zich mee brengen.

• Met TS-FLOW is een goed inzicht op te bouwen met betrekking tot
de stroming van epoxies.

• De optima die gevonden zijn bij de analyses van de procesparameters
vertonen een grote overenkomst met de praktijksituatie. Hieruit kun
nen we concluderen dat de aannamen die in dit verslag zijn gemaakt
voldoen.

Aanbevelingen

• Voor het vinden van de geschikte materiaalparameters zal een onder
zoek moeten worden gestart. Een onderzoek naar meetmethode om
specifiek de parameters in de viscositeits en reactiegraad vergelijking
te bepalen.

• Er zal gekeken moeten worden of de output van INJECT-3 uitgebreid
moet worden voor het IC-omhullen. We kunnen hier bijvoorbeeld
denken aan een output voor Wire-Sweep.

51



• Een evaluatie van IINJECT-3T1 ~itgevoerd. Er zal gekeken moeten
worden of INJECT-3T binnen een aanvaardbare marge overeenkomt
met de werkelijkheid.

• Het smelten van de epoxy-compound in de pot zal nader moeten
worden onderzocht. Heeft dit een grote invloed op b.v. de druk? We
kunnen hier verwijzen naar een rapport (Slikk 881.

IDe T staat voor de thermoharder versie van INJECT.
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Appendix A

Wire-sweep

Preface

Wire sweep is common to all plastic IC-packages. Wire sweep is an impor
tant criterion for acceptance of a new mold design. Mold wire sweep is a
nonelastic deformation of the bound wires caused by the force exerted on
them by viscous fluid stream in which they are suspended.

If it is possible to simulate the moldfilling process, problems can be
detected before the mold will be made. With INJECT-3T the moldfilling
of a thermoset can be simulated. Possible problems as wire sweep, flash
and not total fill can, after being analyzed, be detected with the results of
INJECT-3T.

Factors influencing wire-sweep

As mentioned in the preface wire sweep is a nonelastic deformation of the
golden wires. Wire sweep will occur when the yield strength of the wire is
exeeded. Therefore the stress-strain relation is important for the calculation
of wire sweep (figure 1). It is obvious that the diameter of the wire and
the force on the wire are of great influence on wire sweep. Further more
high leeps and the shape of the wire where it exits from the ball, will also
have an effect on the sweep. These last two effects will be neglected in the
calculation.
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Theory

Happel and Brenner give, in "Low Reynolds number hydrodynamics (I)",
an analytical equation for the force on a moving cylinder in a viscous
medium with low Reynolds number:

(A.l)
q = in 0) - 0.9157 + 1.7302. (~) -1.7302. (i~)

As we later on will see, a wall in the form of a copper plate will be near
the wire. Takaisi concidered the problem to a plane single wall:

47r77V
q = (2b)in -r

(A.2)

with:

q = force on a unit of length

h = viscosity

v = velocity

I = distance to the wall

r = radius wire

b = distance to the plate
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Figure A.2: Common used mold for IC encapsulating

In our situation the cylinder (=wire) is not moving, but the medium
moves. We assume that we also can use eq. [1] and [2] in our situation.
In equation [1] and [2] we can see that viscosity and velocity are the two
parameters which influence the force on the wire and therefore the sweep
on the wire (1 and r are supposed to be constant).

viscosity

If we look at the viscosity vs time of a thermoset during filling, we see that
the viscosity at first decreases and later on increases (figure 3). This effect
is due to rising of the thermoset temperature and rising of the fraction
reacted.

The decrease of the viscosity is due to the melt of the prepolymer caused
by increasing of prepolymer temperature. When the prepolymer tempera
ture rises and time passes the polymerization reaction starts and the vis
cosity increases. We noticed that viscosity depends on temperature and
reaction. Reaction depends on time and temperature, so we can conclude
that viscosity is a function of time and temperature. An equation for the
viscosity is given by Slikkerveer (6):

~ f.a
'7 = '7oo eRT (1 + r

----- 1 - (J - l)a
m.elt ' 'v'

reaction
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Figure A.3: Viscosity v.s. time curve

An equation for the reaction is given by Rayn and Dutta:

(A.4)

Variation of the molding parameters is mostly used to control wire
sweep. The parameters varied are: preheat time/temperature, mold temp
erature, transfer time. We notice that these parameters all influence tem
perature and the fraction reacted so the viscosity is influenced. In practice
it is known that the molding parameters influence wire sweep. What really
happens is that by changing these parameters the viscosity changes and
this influences wire sweep.

In practice we see that in the common used mold (figure 2), wire- sweep
meanly occurs in the first few and in the last few Chips. We will now try
to explain why wire sweep occurs especially in the first and last Chips.

If we look at figure 2, we see that in the beginning of the injection fase
the viscosity, so also the force on the wire, will be large. Due to this, wire
sweep will occur mainly in the first few IC's.

If we look at eq [1] we can see that the velocity also influences the force
on the wire, and this influences wire sweep.

As filling nears completion and fewer cavaties are filling (the last IC's),
the resistance increases, however, the total flow rate will not decrease. It
will remain constant due to the constant transfer speed. This causes the
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Figure A.4: situation of the wire in the Chip

fill rate to increase rapidly, so the velocity also increases. From equation [11
we know that increasing the velocity results in a larger force on the wire.
A larger force results in a higher chance on wire sweep in the last IC's.

We can control the not simultaniously filling by changing the mold de
sign, an example of a different mold design is the multiplunjer system.
Runner gate and vent design, all interrelated parameters, are also aspects
of mold design that can infuence the way of filling, and so it can influence
wire sweep.

A model of the wire.

If we look at figure 4 we see how the wire is situated in the Chip. If we
want to perform an analitical solution for calculations on the wire we will
have to make a simple model of the wire. Figure 5 shows the model chosen
for the calculations on the wire.

For Frl = Fr2 = Fr we found: Fr=q*I/2

If we know the value of the viscosity and the velocity it is possible to
calculate the max. force in the wire. By implementation of the max. force
in the strain-stress relation we can see if the yield strength is exeeded, and
wire sweep will occur.
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Viscosity and Velocity.

By simulating the flow of an thermoset we see that almost no reaction
takes place in the center of the flow (figure 6) where the golden wire is
situated. We can conclude that in the center off the flow the viscosity only
depends on the temperature. The temperature will be calculated by the
simulation. If we simulate the filling of a strip (2x50mm), that has about
the same dimensions as a Chip, we see that, there where the IC is placed,
temperature does not change much (figure 7) So viscosity will be almost
constant in the vicinity of the IC's, during the filIing stage.

By simulating the flow of a thermoset the velocity profile in the mold
will be known. There is, however, one aspekt we have to take in account.
There is a copper plate placed in all chips (figure 8). On this copper plate
the IC is situated so the golden wire is situated near the copper plate. This
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Figure A.8: Copper plate

plate is situated in the middle of the mold and can be looked upon as a
wall in the middle of the chip. We could take this in account by simulating
a strip that is half as high as the real height of a Chip. The problem is that
the copper plate has not the same temperature as the wall. But the plate
will influence the velocity (figure 9) and therefore the velocity will not be
max here. As a first assumption we take an over·estimation, Vwire = Vmaz,

for the normal dimensions of the Chip.
If we take the viscosity constant for the filling stage of one IC we can

calculate the max force on the wires of this one IC. The max force will
occur in those wires situated perpendicular to the flow.

We have seen that the viscosity and the velocity are constant there
where the golden-wire is situated. From the simulations the velocity pro-
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Figure A.9: Expected velocity profile when the copper plate is in the midle
of the stream

file is known, so we can calculate the max force on the wires by using
eqation [1] or [2]. We can write eq. [1] and [2] as:

ql = 0 1 * h * V (A.5)

q2 = O2 * h *V (A.6)

If we calculate C and C in the situation of a golden wire in a chip we
get:

C = 3.953 (1=1500 mm, r=25mm)

C = 3.406 (b= 500 mm, r=25mm)

We see that there is no significant difference between these two calcu
lation methods. Because the wire is near to the copper plate, and the wall
from the mold is much farther away we will use eq. [2].

If we know the force on the wire we also know the stress in the wire

(J = FlA.

F = 4·1l"·77·V.l
In(~)

In appendix 1 force v.s. distance is plotted for eq. [2].
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Conclusions.

A first step is made to find a suitable equation that describes the force on
a golden wire in a Chip. Some assumptions are made that will not all be
fully correct. Further research will be necessary.

Because it is almost impossible to measure viscosity and velocity during
the filling phase of a chip we will have to simulate the filling in order to find
values for the viscosity and for the velocity profile. If the simulation will
be correct we can use the calculated viscosity and velocity for calculating
the force on the wire.

Measurements will be necessary in order to find the strain-stres relation
of the golden wires.

Encapsulated IC's have to be examined on wire-sweep. Further more,
it will be necessary to simulate this experiment with the above mentioned
calculation method and to ascertain if the calculation method predicts the
wire sweep accurately. If not, new assumptions are necessary to adapt the
calculation method, in order to predict wire sweep accuratly.

The simulation program uses eq. [3] and [4] to calculate the viscosity
of the thermoset during filling. Because of lack of measurements not all
values of the parameters we used in these eq. might be fully correct. Most
parameters are withdrawn from literature, these are supposed to be correct.

An other aspect that influences wire sweep is not mentioned in the
above. This is the influence of the filler on wire sweep. It is obvious that
form (Pulverized or Spheroid), amount and particle size will also influence
wire sweep.

Remark: The simulations referred to in this text are not made with
INJECT3-T. A special program simulating the stationair stream of a ther
moset is used.
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Appendix B

Incompresibiliteit van
thermoharders tijdens
matrijsvullen

We kunnen de wet van behoud van massa (vergelijking 3.1) op een andere
mannier schrijven [Bosh 88]:

* DT Dp 8vz 8vt/ 8vza - - K,- = ---- + --- + ---
Dt Dt 8x 8y 8z

'-".-' ---, 'V' '

i ii iii

We definieeren nu de volume expansiecoefficient a* == -1/p (~ ) p en de

isotherme compressibiliteits coefficient K, == ~ (~) T'

Om nu de orde van grootte van de verschillende termen te bepalen
voeren we enkele karakteristieke parameters in. Verder is gegeven dat we
aIleen dunwandige produkten simuleren.

x = li x*
t

y = If-y.
z = Hz*

= Vv·z
=Vv·

t/

,waar E = H/L «: 1
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v. = fVV*•
P =POp*

l::r.T = l::r.T* Ib
t - H t* (B.2)- £V

De parameters aangegeven met een * zijn dimensieloos, met waarde 1.
H is de karakteristieke hoogte en L is de karakteristieke lengte. We zullen
nu de verschillende termen in de wet van behoud van massa zo schrijven
dat ze de orde van grootte aangeven.

o (~~) : 0 (KP;;V) : 0 (~)
~ '-v-'

i ii iii

(B.3)

Voor het IC-omhullen gelden de volgende karakteristieke waarden [Ober
80], [Lee 67]:

H = 10-3 m

V = 10-1 mls

Po = 106 Nlm2

b = 10-2 11K
0: = 10-5 11K
K = 10-10 m 2

/ N (BA)

Met deze karakteristieke waarden bepalen we de orde van grootte van
de verschillende termen. We krijgen:

o (10- l f) : 0 (1O- 2 f) :0 (102f)'-v----" _______

i ii iii

(B.s)

We zien hier duidelijk dat term iii veel groter is dan de andere twee
termen. We kunnen nu dus aannemen wanneer we incompresibel rekenen
we geen grote fout introduceren.
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Appendix C

Omschrijven van de
impulsvergelijking; bepaling
van de orde van grootte van de
termen

We schrijven de vergelijking voor behoud van impuls als in vergelijking 3.3:

dv
p~ = fo + Y'.T

dt
(C.1)

De volumekracht fo bestaat in het geval van matrijsvullen met thermo
harders aIleen uit de zwaartekracht:

fo = pg (C.2)

Voor de tensor T kunnen we, voor een gegeneraliseerde Newtonse vloeistof,
het volgende afleiden [Voss 84]:

met:

T = -pI + T'

T' = 27]D

(C.3)

(C.4)

D is de deformatiesnelheidstensor die we als voIgt kunnen schrijven:
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n=[
~ ! ('!YA +~) ! C:JV~ + av.)

1
az 2 aI/ az 2 az az

!(~+lli) ~ ! (~+~) (c.5)
2 az aI/ aI/ 2 az aI/

!(~+~) !(~+~) ~
2 az all 2 aI/ all all

Hiermee komen we tot vergelijkingen 3.4 tim 3.6.

Bepaling van de orde van grootte van de ver
schillende termen

Om de orde van grootte van de verschillende termen in de impulsvergelijking
te bepalen voeren we nog een karakteristieke parameter in:

*11 = 11011 (C.6)

We schrijven nu de orde van grootte van de termen in respectievelijk
x,y en z-richting:

x-component:

o (P€V2) .0 (€po) .0 (€2V110 ) .0 (€2V110 ) . 0 (V110) .0 ( )
H . H' H2' H2' H2' --!]..:..,

'-v--'~~ "-..;---" --...-- vi
i " iii iv v

(c.7)
y-component:

o (p~2) :0 C;;) :0 (€2;;0) :0 (€2;;0) :0 (i20) :~
-...-..~~~ -------- vi

i " iii iv v

(C.8)
z-component:

o (p€;;2) :0 (~) : 0 (€~~o) :0 (€~~o) :0 C~~o) :~
____ '---' -------- '-..-'~ vi

i ii iii iv v

(C.9)
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We voeren nog enkele karakteristieke waarden in behorende bij het IC
omhullen (zie ook Appendix B):

110 = 10
gi = 10
P = 103

kgj(ms)

m/s2

kg/m3 (C.10)

Invullen van deze waarden in de orde van grootte termen geeft:

x-component:

o (104€) : 0 (109€) : 0 (€2106) : 0 (€2106) : 0 (106) : 0 (104) (C.lt)
-.....-.- -.....-.- '-..--' ---- ---..-- ---..--

i ii iii iv v vi

y-component:

o (104€) : 0 (109€) : 0 (€2 106) : 0 (€2106) : 0 (106) : 0 (104) (C.12)
-.....-.- -.....-.- ----~ --.-...~

ii iii iv v vi

z-component:

o (104€2) : 0 (109) : 0 (106€) : 0 (lO6€) : 0 (106€) : 0 (104
)

--..-- '-..-' -.....-.- '--.-' '-v-"~
i ii iii iv v vi

(c.13)

De onderstreepte termen zijn klein genoeg om te worden verwaarloosd.
Vergelijken we de x- en y-componenten met de z-component dan zien we dat
de drukgradient in z-richting een factor ~ kleiner is dan de drukgradienten
in x- en y-richting. We kunnen de drukgradient in z-richting gelijk aan nul
stellen.

We houden nu vergelijkingen 3.7, 3.8 en 3.9 over.
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Appendix D

Orde van grootte schatting
voor de energievergelijking

We stellen hier een orde van grootte schatting voor de energievergelijking
op. We gaan uit van vergelijking 3.11. We hebben gezien dat de drukgra
dient in z-richting gelijk aan nul is. We kunnen nu stellen dat de snelheid
in z-richting Vz gelijk aan nul is. Vergelijking 3.11 gaat nu over in:

~ (>. aT) +~ (>. aT) +~ (>. aT) +27] [(avz)2 + (av lI )2] +ax ax ay ay az az ax ay
, v ' , ,

ii iii i~

Voor de energievergelijking, in termen van orde van grootte, krijgen we
nu:
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o (P~~V) :0 (b~22) :0 (b~2) :0 (77;;:2) :0 (q~V) (D.2)

~ --..-~ -----~
I ii iii ilJ lJ

We voeren nog twee karakteristieke waarden in (zie ook Appendix B en
Appendix C)[Slik 88]:

Invullen van de waarden geeft:

Jjm3

Wj(mK) (D.3)

o (!OIDE) :0 (108E2) :0 (108) :0 (lOs) : 0 (!OlOE) (DA)
--.- --.- "-v--'~ '-v----'

i ii iii ilJ lJ

De twee onderstreepte termen, respeetievelijk de warmtegeleiding in X
en Y riehting en de viseeuze dissipatie kunnen we verwaarlozen. We houden
nu vergelijking 3.12 over.
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Appendix E

Instabiliteitsprobleem bij het
oplossen van de
reactiegraadvergelijking

Er is aangegeven dat bij het oplossen van vergelijking 5.16 instabiliteit
sproblemen op kunnen treden. We zuBen bij het oplossen van deze vergeli
jking naar een vaste waarde van 0:: moeten itereren. Passen we nu de Reguli
Falsi methode (nulpuntsbepaling) toe dan zal 0:: naar een vaste waarde con
vergeren [Wess 74]. Een waarde voor 0:: die nu bovendien niet hoven 1 uit
zal komen.

Gegeven zij an en bn zodanig dat f(an).f(bn) < 0, zodat (3 E (an,bn). Ais
nieuwe schatting voor (3 wordt O::n+1 genomen. Ais iteratievoorschrift voor
een functie f( 0::) schrijven we:

(an - bn) !(an) ( )
O::n+1 = an - !(an) _ !(bn) E.1

We bepalen nu het paar (an+1,bn+.) zodanig dat (3 E (an+1,bn+.):

an+1,bn+1 :if !(O::n+d * !(an) < 0 then (an,O::n+.)
~ (O::n+bbn)

Vergelijking 5.16 kunnen we nu als voIgt omschrijven
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v'

i

- (K1 + K2 (a~,i)m) (1- at)" =0
.. f

'V

ii

(E.2)

Aileen de term a~i is hier onbekend en deze zuBen we bepalen met
behulp van de Reguli Falsi nulpuntsbepaling. Voor deze nulpuntsbepaling
hebben we twee variabelen nodig. Variabelen die deel uit maken van de
functie f(a). Ais bovengrens kiezen we 1 en als tweede variabele kiezen we
een combinatie van de a een tijdstap en een plaats terug. We kunnen nu
bewijzen dat 1 de bovengrens is, m.a.w. f(l) > O. En dat de combinatie
van beide alfa's een ondergrens is; f(comb)< O.
De bovengrens:

1 - a~-:-l v k ..

1(1) = ~tl'1 + (1 - af-d ~~ > 0 (E.3)

Voor de ondergrens stellen we het gedeelte dat onder (ii) staat gelijk
aan nul. Vullen we de hiervoor gevonden a in f( a) in dan is de functie
altijd kleiner als nul:

(EA)
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Appendix F

De energievergelijking

Simuleren we aIleen in het XZ-vlak dan kunnen we vergelijking 3.12 als
voIgt schrijven:

~~ + Va ~~ = p~p [:Z (A ~~) + qm ~7 (F .1)
'-.,-' ~ '-v-'

Tijdaa/han/ecllj/e Convcctic ~ Rcactic

Ais randvoorwaarden voor de energievergelijking hebben we (vergel. 5.1
en 5.2):

TJz=H = Tmatr

aTI
az z=o

Het tijdsafhankelijke gedeeite kunnen we als voIgt schrijven:

(F.2)

(F.3)

aT T./e. - T./e-:I
a.1 a.1 (F 4)at = ~t .

Voor de convectieterm schrijven we:

aT T./e-:I - T./e-I.
_ - a.1 a-I.1 (F .5)
ax ~x

De geleidingsterm schrijven we ook op deze mannier uit:
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(F.6)

De term die de warmte tengevolge van de reactie aangeeft kunnen we
in zijn originele vorm laten staanj ~~ is namelijk in elk gridpunt bekend.

Schrijven we de energievergelijking nu in deze vorm op,

(F.7)

dan kunnen we deze vergelijking in een matrixnotatie omschrijven (verge
lijking 5.18). Met deze matrixnotatie kunnen we de energievergelijking im
pliciet oplossen over de gehele dikte.
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Appendix G

Inputparameters TS-FLOW

We zullen hier een overzicht geven van de inputparameters die nodig zijn
bij het simuleren met TS-FLOW:

1. half hight (h in mm)

2. gridpoints in z-direction (max 25)

3. length (1 in mm)

4. gridpoints in x-direction (max 20)

5. injection time (sec)

6. reaction-konstant 1 (sec-I)

7. reaction activation energy-1/R

8. reaction-konstant 2 (sec-I)

9. reaction activation energy-2/R

10. n-th order reaction

11. m-th order reaction

12. Pre-reaction
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13. initial viscosity

14. viscosity activation energy/R

15. gel-degree of reaction

16. viscosity constant (r)

17. injection temperature T'tnj

18. mold temperature Tmld

19. heat capacity cp

20. thermal conductivity>.

21. densitty p

22. specifiek heat of reaction qm
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Appendix H

artikel materiaal p c >.. qm k1 k2 E1 E2
"

0 EllP
10\g/m3 kJ/kg K JIm K s kJ/m3 lis lis kJ/mo] kJ/mol Pa.s kJ/mol

Kamal (19731 Epoxy molding 1.12 1.09 0.19 99.0 103 4.104 B.B 103 68.9 48.1 2.5.10- 11 112
Progolof (1975) compound

ANTEC (697) ~poxy molding 1. 7 1 2.35 0.6 1 500 J/gr 3.6 104 2 106 57.1 57.5 11 11(1987) compound

k E
"

0 E.,0 a
lis kJ/mol Pa.s kJ/mol

Kim and Kim RIM Epoxy 1.13 2.21 0.21 214 103 1.7 109 78.1 1 10-8 50.9
[19871

Frutiger Epoxy molding 1. 7 1 1.6 1 0.53 98.6 103 4.5 107 74.1 8 10-8 7B.5
compound

Seaki et.al. Epoxy molding 1.77 1.01 0.63 98.6 103 2.2 109 91.3 2.9 10-9 100
(1984) compound

Deze waarden zijn gevonden in de literatuur. We merken op dat deze epoxy
compounds niet specifiek voor het IC-omhullen worden gebruikt.
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