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Samenvatting

Dit rapport handelt over het spuitgietproces van kunst

stoffen.

Ret rapport bestaat uit twee delen.

Ret eerste deel geeft een overzicht van welke m~chanismen

er bij het spuitgieten optreden, en heeft tot doel de lezer

meer inzicht te geven in het proces.

Verder bevat het eerste deel berekeningsresultaten en meet

resultaten van het nadrukmodel.

Ret tweede deel handelt over de rekenmodellen die de op

tredende mechanismen beschrijven. Vooral de beschrijving

van de nadrukfase is van belang.

In eerste instantie is in het nadrukmodel de samendrukbaar

heid van de kunststof verwaarloosd.

Later is uit metingen gebleken, dat deze invloed zeker van

belang is.

Ret wiskundig oplossen van het model waarin de samendruk

baarheid wel mee wordt genomen is niet uitgewerkt; wel zijn

hiervoor enkele suggesties gedaan.
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Lijst van gebruikte symbolen

A doorstroomoppervlakte

A krimpmaat

B breedte strip

Cp soortelijke warmte bij .konstante druk

Cv soortelijke warmte bij konstant volume

Dh hydraulische diameter

E elasticiteitsmodulus

F kracht

G glijdingsmodulus

H dikte strip
I

H momentane doorstroomopening

K konstante

L stollingswarmte

Lo lengte strip

Lx maximale navullengte

Mi moment om de i-as

Ni normaalkracht in i-richting

Q volumestroom

S.. deviatorische spanningstensor
1J

T' temperatuur

Tw wandtemperatuur

Tnf de no-flow temperatuur

TE temperatuur waarbij het mater iaal een

E-modulus bezit

T gemiddelde temperatuur

TN max. temperatuur nadruk temp profiel

THD heat-distortion temperatuur

Tstolstoltemperatuur (kristalyne kunststoffen)

Tg glas overgangs temperatuur

V volume.
V volumeverandering in de tijd

X afstand

Y afstand

(m2 )

(m2/kg)

(m)

(J/kg k)

(J/kg k)

(m)

(N/m2
)

(N)

(N/m2
)

( m)

(m)

(- )

(J/m3 )

(m)

(m)

(Nm)

(N)

(m3/s)

(N/m2 )

(k)

(k)

(k)

(k)

(k)

(k)

(k)

( k)

(k)

(m3 )

(m3/s)

(m)

(m)
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(~) warmtevereffeningscoefficient
pc

n-de coefficient Fourier-reeks

specifieke inwendige energie

korrektiefaktor warmte-overdracht

korrektiefaktor drukval

dikte strip na vernauwing

konstante

enthalpie

massastroom

viskositeitskonstante

afschuifsnelheidsgevloeligheid

druk

nadruk

omgevingsdruk

warmtestroom per oppervlakte

tijd

passeertijd

tijd waarbij buitenste vezel TE bereikt

tijd waarbij binnenste vezel TE bereikt

nadruktijd

snelheidscomponent in i-richting

gemiddelde snelheid in i-richting

x-koordinaat

y-koordinaat

z-koordinaat

dimensieloze z-koordinaat

. (m2 js)

(k)

(J jkg)

(-)

(- )

(m)

(-)

(Jjkg)

(kgjs)

(pa.sn )

(- )

(Pa)

(Pa)
(Pa) ,

(Wjm2 )

(s)

(s)

(s)

(s)

(s)

(mjs)

(mjs)

(m)

(m)

(m)

(-)
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~ dichtheidsverandering t.g.v.
{OT)p temperatuurverander ing

warmte-overdracht-coefficient

hoek

i£ dichtheidsverandering t.g.v.
{op)T drukverandering

temp. afhankelijkheid viskositeit

afschuiving

afschuifsnelheid

gestolde laagdikte

stationaire laagdikte

viskositeit

temperatuurverschil (Tn-Tw)

komponenten spanningstensor

dimensieloze tijd

relaxatietijd

schuifspanning aan de wand

warmtegeleidingscoefficient

dichtheid/soortelijke massa

dichtheidsverandering met de tijd

rek tensor

re~snelheids tensor

dwarskontraktie

dimensieloze laagdikte

homogene temperatuurverdeling

verschil van grootheid i

(kg/m3k)

(w/m2
k)

(- )

(kg/m3 pa

(1/k)

(- )

(1 /s)

em)

em)

CPa s)

(k)

(N/m
2

)

(- )

(s)

(N/m
2

)

(W/m k)

(kg/m3 )

(kg/m3 s)

(- )

(1 /s)

(-)

(-)

(k)

(1/ s)

( i)
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Dimensieloze kentallen

Re = getal van Reynolds

Re = p V Dh
n

= (traagheidskrachten
viskeuze krachten )

Nu = getal van Nusselt (totaal warmtetransport
= geleidings transport )

Nu =
ex.Dh
->.-

Sr = getal van Strouhal (instationaire traagheidskracht
= stationaire traagheidskracht )

Sr
Dh=~ (verandering lokale warmte-inhoud

= convectief warmte transport )

Fr = getal van Froude (stationaire traagheidskracht
= zwaartekracht )

-2
Fr V= -g.Dh

Pe = getal van Pe (warmte transport door convectie)= warmte transport door geleiding

V.DhPe = a

Ec = getal van Eckert

Ec

Ec
Re = warmteproduktie door viskeuze dissipatie

convectief warmte transport

Gz = getal van Graetz

- 2V.DhGz = a.L
D

NB: Gz = Pe * t

= (axiaal convektief transport
radiaal conduktief transport)
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= (warmte transport door geleiding
enthalpie verhoging medium )

Fo a.t=
~h

NB: Fo = (pe.sr)-1
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Definities

€.. = ~ (u .,. + u., .)
1J 1. J J 1.

6uv 6u
--J.. + __z)

~ (6z 6y

symm.

Behoudswetten

behoud van massa

behoud van impuls

.£.£ + 'i7(pV) = 06t

p(~~ + (y.?)y) = -~ +~! + pg

met: V = e +.l- + .leX oy oz
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1. Inleidinq

Ret spuitgieten van produkten is een discontinu fabrikage

proces waarbij produkten worden gevormd door gesmolten

kunststof in een gekoelde matrijs te spuiten.

Ret spuitproces kan men globaal opdelen in vier fasen,

n.l.

a) plastificeren

b) injecteren

c) nadrukken

d) koelfase

Om een·zo hoog mogelijke produktie te bereiken overlappen

de koelfase en de plastificeerfase elkaar.

Een schematisch beeld van de spuitgiet-cyclus is weer

gegeven in onderstaande figuur 1. Hier is het drukverloop

weergegeven in de spuitneus x) tijdens de cyclus.

-<I
Q.,

IPN

.- .~

"'C
'"'-...>

~

I()

I

t

b

x): zie fig. a).

'--"=> .
c d.
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In het kort worden nu de vier fasen besproken.

a) Plastificeren

Een thermo-plastische kunststof (dit is een kunststof die

'door temperatuurverhoging week gemaakt kan worden), meestal

in de vorm van granulaat, kan via een vultrechter (d) (zie

fig. a) in de cylinder van de spuitgietmachine komen. De

cylinder wordt d.m.v. elektrische elementen (h) op een zo

konstant mogelijke temperatuur gehouden. Door het draaien

van de schroef of worm (e) in de cylinder wordt het materiaal

in de cylinder naar voren getransporteerd, terwijl de schroef

door dit materiaal naar achteren gedrukt wordt. Tijdens dit

materiaaltransport wordt de kunststof opgewarmd door warmte

opname vanuit de cylinderwand en door wrijvingswarmte van

de schroef. Als voldoende gesmolten kunststof voor de schroef

aanwezig is, wordt de draaiende beweging van de schroef

gestopt (dosering in te stellen door eindschakelaars (g)

en (f), z ie fig. a). lJlz 15
De kunststof bezit nu een homogene temperatuur en viscosi

teit en is ontdaan van lucht- en waterdamp-bellen.

b) Injecteren

De kunststof die na het plastificeren QP ideale inspuit

kondities moet zijn, wordt d.m.v. de als plunj~r werkende

schroef onder hoge druk via de neus, aanspuiting en aan

spuit-opening in de matrijsholte gespoten (zie fig. a).

Deze hoge druk is noodzakelijk om de hoog viskeuze kunst

stof snel in de matrijsholte te kunnen spuiten, zodat

de kunststof niet gestold is voordat de matrijsholte

volledig gvuld is.

Nadat de matrijs gevuld is wordt de kunststof massa onder

dru~ gehouden (de nadruk, zie fig. b). DIz 16

De sluitdruk begrenst de hoogte van de in te stellen nadruk.

Een te hoog ingestelde nadruk zal n.l. de matrijshelften

(i) van elkaar drukken, waardoor bramen ontstaan.
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c) Nadrukken

De nadrukfase heeft tot doel om krimp t.g.v. afkoeling

zoveel mogelijk te kompenseren door na te vullen.
In deze fase wordt vooral het uiterlijk en de nauwkeurig

heid van het produkt bepaald. De materiaalstroom wordt

dus nu bepaald door de krimp.

Deze fase stopt als de aanspuiting dichtvriest, waardoor

geen materiaal meer nagevuld kan worden.

d) Koelfase

Onder koelfase wordt hier verstaan het verdergaand afkoelen

van het produkt nadat geen materiaal meer nagevuld kan

worden. Deze fase dient om het produkt 'voldoende stijfheid

te geven, zodat het niet beschadigd wordt tijdens uitwerpen.

De verdergaande krimp in deze fase heeft tot gevolg dat

de druk in de matrijsholte daalt. Wordt de omgevi~gsdruk

bereikt, dan kan het materiaal los krimpen van de matrijs

en ontstaan er maatafwijkingen t.o.v. de matrijs.

Na deze fase wordt het produkt uitqeworpen en kan een

nieuwe cyclus beginnen (fig. c). blz 16

In dit hoofdtuk is globaal verteld uit welke fasen het

spuitgietproces is opgebouwd. In de volgende drie hoofd

stukken zal uitgebreider worden gekeken naar de fysische

verschijnselen bij het injecteren, nadrukken en koelen,

resp. in de hoofdstukken 1~2.1, 1.2.2 en 1.2.3.

De plastificeerfase wordt verder buiten beschouwing gelaten.

We beginnen bij het injecteren met een goed gedefinieerd

materiaal.
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e 9 f

Fig. a: Injectiefase

a) elektro-motor

b) hydraulische cylinder

c) drukmeter

d) vultrechter

e) worm

f) eindschakelaar voor dosering

g) eindschakelaar voor dosering

h) verwarmings-elementen

i) voor- en achtermatrijs

k) spuitneus
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Fig. b): Einde nadrukfase en begin plastificeerfase

en koelfase.

c

m

Fig. c): Uitwerpen produkt en einde plastificeerfase.

Na sluiten matrijs kan een nieuwe cyclus beginnen.
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1.2 ~~~_§E~!~g!~~~~_fY§!§~h_~~~~~~

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de fysische

verschijnselen die zich voordoen tijdens:

1) de injectiefase

2) de nadrukfase

3) de koelfase.

1.2.1 De injectiefase

Tijdens de injectiefase wordt kunststof onder hoge druk

een "koude" matrijs ingespoten (gelnjecteerd). Belangrijk

tijdens de injectiefase is te weten hoe de kunststof de

matrijs in stroomt en welke druk nodig is om de matrijs

holte vol te krijgen.

De vloeistofstroom kiest steeds de weg van de minste

weerstand.

r
B

I

I
I

I

I
I

I
I
L _

I

A
I (.:J

/

V---~
I

t
I

~ .I

Fig. 1.

De kunststof stroomt sneller door kanaal II dan door kanaal I.

De kunststofstroom splitst zich in punt A en vloeit weer

samen in punt B.
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De kunststof die via de aanspuiting de rnatrijsholte

binnen stroornt, zal zich in het algerneen opsplitsen in

rneerdere kunststofstrornen (zie fig. 1).

De plaats waar de kunststof weer sarnenvloeit is afhankelijk

van de strorningsweerstand van de afzonderlijke kunststof

strornen.

Daar waar de vloeistofstromen elkaar ontmoeten ontstaan

samenvloeinaden die een zwakke plaats in het produkt

kunnen vormen. Ook kan door de kunststofstrornen lucht in

gesloten worden.

Er moet dus op plaatsen waar lucht ingesloten dreigt te

raken, voor ontluchting gezorgd worden.

Indien er geen ontluchting aanwezig is, zal de matrijs

holte niet geheel gevuld kunnen worden en zal de lucht

zo sterk gecomprimeerd worden, dat deze sterk wordt ver

hit, zodanig dat de kunststof daar ter plaatse verbrandt

(zie fig. 2).

~{roorn iL/hen
v

/ " I' .,' / 1/

y
1-/2-

~

~
\ f-=s---__-L. ,'/'---------\.- r

Fig. 2: Ontstaan van gat door excentriciteit van rnatrijs

helften.
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Omdat met vrij hoge snelheden wordt ingespoten in

relatief smalle kanalen zullen er grote snelheids

gradienten ontstaan (de kunststof aan de wand staat

stil) .

x
A
I
i

Fig. 3.

Door deze gradienten zullen de mOlecuulketens zich gaan

orienteren. De richting van orientatie is afhankelijk

van de vloeirichting van de kunststof.

Hoe de matrijs is volgestroomd geeft dus een beeld van

de orientatierichting. De orientatierichting is belang

rijk i.v.m. optredende krimpverschillen, wat kromtrekken

van het produkt tot gevolg kan hebben, en voor de

mechanische eigenschappen.

Bovenstaand verhaal geeft globaal weer waarom het belang

rijk is om het vulgedrag van een matrijs te kunnen voor

spellen. We gaan nu verder in op de verschijnselen die

de stromingsweerstand van de kunststof in een kanaal

bepalen.
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I

1-/

, f I
~~~OIC e

La-ag

Fig. 4.

-
/ kO'h

wordt bepaald door:

(zie fig. 5, waar Lij wordt bepaald

De stromingsweerstand

1) doorstroom-opening
. .
door H en T) ;

2) temperatuur van de stromende kunststof (hoe hoger de

temperatuur, des te gemakkelijker stroomt de kunststof).

De doorstroomopening en de temperatuur van de kunststof

zijn onderling afhankelijk. Een hoge temperatuur geeft

n.l. een dunne (gestolde ll laag en een lage temperatuur

geeft een dikke II gestolde ll laag.

De temperatuur van de kunststof is afhankelijk van de

warmtel::alans. De warmtebalans is afhankelijk van (zie

fig. 5):

- Hoe warm komt de kunststof de matrijs binnen

- Opwarming door viskeuze dissip atie

- Afkoeling door koelwerking van matrijswand

(Tin)

(VD)

(T'i,',7)
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- Hoe snel de kunststof stroomt

- Materiaal-eigenschappen van de kunststof

•
~

I
I

"'. I
q~ V .- Ej I 7;/1- 1-,

L------__---QGD=---__!_

I·

(V)

(p, Cp, A)

/

Hec ho (J ic c:t. lVet,./)? te bt:tlc,ns
1>---cd~----------~---J>-

Fig. 5: Koppeling van fysische grootheden

(beinvloedingsschema) .

Hierin is: Q = volumestroom (konstant)

H = momentane doorstoom opening

V = snelheiJsprofiel(profiel over de dikte

van het kanaal

E: .. = reksnelheidsprofiel
1J

T .. = schuifspanningsprofiel
1J
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n = viskositeit

VD = viskeuze dissipatie 3£)

T = wandtemperatuurw
Tin= temperatuur binnenstromende kunststof

T = temperatuurprofiel

p = soortelijke massa

Cp = warmtekapaciteit

A = warmtegeleidingscoefficient

*): Door interne wrijvingskrachten wordt mechanische

arbeid verricht, die in zijn geheel in warmte wordt

omgezet. Dit prpces noemt men viskeuze dissipatie

(VD)

In fig. 5 zien we hoe de fysische grootheden elkaar

onderling belnvloeden.

Bij een bepaalde volumestroom zal zich gelijktijdig:

a) een snelheidsprofiel (e: .. veld) E..
1J 1J

b) een schuifspanningsprofiel T ..
1J

c) een doorstroomopening HI

d) een temperatuurprofiel T

instellen, en samen de uiteindelijke evenwichtssituatie

bepalen.

De koppeling onderling is zodanig dat een verstoring van

a), b), c) of d) de verstoring weer teniet zal doen.

De evenwichtssituatie is een stabiele evenwichtssituatie.

Voorbeeld:

Ben te dikke gestolde laag zal een grotere snelheid,

en daarmee een grotere e: .. opleveren, een grotere e: ..
~ ~

geeft een grotere viskeuze dissipatie die de temperatuur

zal doen stijgen, waardoor de gestolde laag weer gedeel

telijk zal opsmelten.

Tot nu toe is aIleen gesproken over de stromingsweerstand

door een kanaal. Ben gespoten kunststof produkt bezit in

het algemeen een geometrie met verspringende wanddikten

waar kunststof doorheen moet stromen (zie figuur).
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Deze overgangen zullen een extra weerstand vormen voor

de kunststof stroming.

Deze weerstanden kunnen bij extreme kanaaldikteverschillen

groter zijn dan de totale weerstand van de rechte kanalen

zelf. (Zie hoofdstuk 2.6).

1.2.2 De Nadrukfase

Als de matrijsholte gevuld is wordt overgeschakeld op

nadruk. De kunststof wordt hierbij onder druk gehouden

tijdens afkoelen. Dit onder druk houden kan alleen als

er nieuw materiaal de matrijs instroomt om de krimp op

te vangen. Onder krimp verstaan we de volume-afname of

dichtheidstoename t.g.v. afkoeling bij omgevingsdruk.

Hier tegenover staat het comprimeren, wat een volume

afname of dichtheidstoename is t.g.v. drukverhoging bij

konstante temperatuur (p = p (P,T).

De dichtheid is een funktie van druk en temperatuur.

Aangezien na de injectiefase de matrijsholte gevuld is

zal de volumestroom die de matrijsholte nog binnen kan

stromen geheel bepaald worden door een dichtheidstoename

van de kunststof als gevolg vaD afkoeling of drukverhoging.
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Dit binnenstromen van nieuwe kunststof via de aanspuiting

wordt navullen genoemd.

Als gevolg van een stromingsweerstand bij het navullen zal

er een drukval ontstaan, waardoor er drukverschillen over

de vloeiweg ontstaan (zie fig. 6).

Deze drukval is net als bij het injecteren afhankelijk van

temperatuur, doorstroomopening en de volumestroom of massa

stroom (T, H en Q, zie fig. 5).

-. ---~----z:-

./' ./

I

/ / /

. '~I

Fig. 6: Drukverloop tijdens navullen op twee

verschillende tijdstippen t 2 > t 1 .
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Indien de totale massastroom die nodig is om de dicht

heidstoename van het produkt te kompenseren groter is

dan de massastroom die via de aanspuiting geleverd kan

worden, zal er een gebied bestaan waar de druk de om

gevingsdruk is; in dit gebied wordt de dichtheidstoename

verkregen uit een volumevermindering, d.w.z. loskrimpen

van de matrijs of het ontstaan van holtes.

We kunnen tijdens het nadrukken dus twee gebieden onder

scheiden (zie fig. 6):

Gebied I

Gebied II

Dit is het gebied waar de dichtheidstoename

wordt opgevangen door toevoer van nieuw

materiaal via de aanspuiting.

Dit is het gebied waar de omgevingdruk is

bereikt. In dit gebied zal de dichtheids

toename uit·een volumevermindering moeten

komen. Dit resulteert in het loskrimpen

van de matrijs of het ontstaan van holtes.

Aangezien door verdergaande afkoeling de "gestolde" laag

dikker zal worden, zal ook de stromingsweerstand toenemen.

De druk zal hierdoor sneller afvallen, waardoor gebied II

in grootte zal toenemen. De scheiding tussen gebied I en

gebied II zal een funktie van de tijd zijn.

Voor de beschrijving van dit verschijnsel hebben we

toestandsdiagrarnrnen nodig (p, V, T diagram) van de

kunststoffen om de p te kunnen bepalen.

Het nadrukproces kunnen we ook weergeven in een p, V, T

diagram.
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oS-------/,.... 2

A" !
p/

Y- ... ~.

[ k]

Fig. 7: Globaal verloop van een p, V, T diagram

(Toestand van een amorfe kunststof diagram) .

In figuur 7 is weergegeven het nadrukproces voor drie

plaatsen in het produkt.

lijn 1-2-3-4 bij de aanspuiting (P3 = Nadruk)

lijn 1-2'-3'-4 op enige afstand van de aanspuiting

lijn 1-2' '-3'-4 ver verwijderd van de aanspuiting.

Als gevolg van de drukval die ontstaat tijdens het na

vullen zal een punt ver verwijderd van de aanspuiting

eerder op omgevingsdruk zijn (punt 2' ') dan een punt bij

de aanspuiting (punt 3).
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Punt 2 1 I zal meer krimp vertonen (AI I) dan punt 3 (A)

zie fig. 7.

Er ontstaan krirnpverschillen over 0P vloeiweg.

De krimp is een funktie van ~~ plaats en 0e tij2.

Fier. 8:
Verloop p,V,T diagram

voor "amorfe" kunst-

stof.

Yrr

--a;;-- T

Fig. 9:

Verloop p,V,T diagram

voor "kristallyne"

kunststof.

Uit het typische verschil van de p,v,T diagrammen van

een amorfe en een kristallyne kunststof (fig. 8 en 9)

zien we dat een "kristallyne" kunststof een grotere

verdichting na het stollen bezit (ak > aa).

Dit heeft tot gevolg dat een kristallyne kunststof een

grotere massastroom vraagt om na te vullen (de gestolde

laag vraagt veel massa). Dit resulteert in een grotere

drukval bij kristallyne kunststoffen (zie fig. 10 en 11).



Fig. 10. .
mkristallyne > mamorf
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Fig. 11. .
mgrenSlaagk > mgrenSlaaga

Die grotere drukval resulteert in nog grotere krimpver

schillen over de vloeiweg, omdat gebied II (zie fig. 6)

sneller bereikt zal worden en dus de kunststof een hogere

temperatuur bezit op het moment dat de omgevingsdruk wordt

bereikt.

Inval:

Afhankelijk van de vorm van het te spuiten produkt en de

aangebrachte koeling is het best mogelijk dat een nog niet

"gestold" gedeelte ingesloten wordt door een "gestold"

gebied.

Dit plaatselijk niet kunnen bijvullen resulteert in sterke

maatafwijkingen, z.g.n. invallen (zie fig. 12).
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Fig. 12

De kanalen 1, 2 en 3 zijn "dichtgevro ren" zodat gebied

A niet nagevuld kan worden. Plaatselijk treedt sterke

maatafwijking Ope Dit verschijnsel zal bij "kristallyne"

kunststoffen sterk optreden (grote a k ).

Indien de kunststof aan de rand voldoende stijfheid bezit

of het gebied A geheel omsloten wordt, kunnen er ook gaten

ontstaan, zie fig. 13.
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/

2..

Fig. 13.

Dit invallen zou men min of meer kunnen voorkomen door

die gebieden waar inval dreigt voor te komen sneller

af te koelen dan de smalle kanalen, waardoor de kunststof

toegevoerd moet worden.

Hierdoor blijft de stromingsweerstand in de kanalen klein

en zal nagevuld kunnen worden (zie fig. 14).
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Q,2 °1 ~l
~

t J..I'f .. /( .. / /
/ ,/

/ / /

\

°1 Q
l

~

Q, II
0, » QQ.

Fig. 14: Door sneller afkoelen van gebied A zal gebied

A gestold zijn voordat d~ kanalen 1 en 2

"dichtgevroren" zijn. De inval wordt hierdoor

beperkt.

We sluiten dit hoofdstuk nadrukken af met een opmerking

over de p,V,T diagrammen.

De ligging van de curven is afhankelijk van de afkoel

snelheid (zie fig. 15).

Indien we te snel afkoelen is het thermo-dynarnisch even

wicht nog niet ingesteld. De verdichting van het rnateriaal

zal nog niet optimaal zijn.
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lijn I : snelle afkoeling

lijn II: langzame afkoelil

-~
T

Fig. 15

Indien de kunststof snel afgekoeld is (via lijn I) zal er

de neiging bestaan om naar het thermo-dynamische evenwicht

te gaan (lijn II). Ditproces verloopt langzaam in de tijd.

Deze z.g.n. NAKRIMP geeft maatveranderingen in de tijd.

Het produkt is niet maatvast.

Dit verschijnsel wordt ondervangen door het produkt te

temperen (verhitten tot iets onder de glastemperatuur).

Hierdoor verloopt dit proces zeer snel.

Een getemperd produkt is dus maatvaster.

We gaan nu verder met de spanningsopbouw in produkten

door afkoeling (z.g.n. krimpspanningen).

1.2.3 De koeling

We gaan in dit hoofdstuk dieper in op het ontstaan van

krimpspanningen als gevolg van verhinderde rek tijdens

afkoeling.

De afkoeling kunnen we splitsen over vier trajekten:
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1 ) afkoeling tijdens injecteren

2) afkoeling tijdens nadrukken

3) afkoeling tijdens de koelfase

(koelfase zoals gedefinieerd in

4 ) afkoeling buiten de matrijs (in

hoofdstuk 1.1.d)

de buitenlucht).

Het mechanisme van spanningsopbouw is bij de vier fasen

hetzelfde.

Het verschil tussen de fasen zit in de afkoelsnelheid en

het feit of het produkt vrij kan krimpen of niet vrij kan

krimpen. Dit laatste heet vorm onderdrukt.

Het mechanisme om spanningen op te kunnen bouwen is, dat

de kunststof zowel een stij fheid (liE-modulus") als weI een

verhinderde rek (E) moet bezitten.

Er geldt 1-dimensionaal:

De belangrijkheid van afkoelsnelheid is weergegeven in

figuur 16.

De "E-modulus" van een kunststof is sterk temperatuur- en

tijdsafhankelijk.
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Fig. 16: Globaal verloop van de E-modulus (schijnbare

E) als funktie van de tijd en de tempe+atuur.

We zien hier duidelijk: hoe hoger de temperatuur, des

te sneller neemt de E af in de tijd.
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De tijdsafhankelijkheid van de E-modulus vindt z1Jn

oorzaak in het visco-elastisch gedrag van kunststoffen

(dit gedrag wordt verder beschreven in hoofdstuk 1.3).

Indien de afkoelsnelheid gering is zal een groot gedeelte

,van de opgebouwde spanningen weer relaxeren.

Relaxeren wil zeggen, dat de spanning bij een vaste rek

afneemt in de tijd (dit is voor te stellen als het af

nemen van de E-modulus in de tijd), zie hoofdstuk 1.3.

Van belang is verder of een produkt vrij kan krimpen of

vorm onderdrukt is.

Hoe dit het spanningsbeeld kan belnvloeden laten we zien

aan de hand van het volgende voorbeeld.

Stel, we hebben twee strippen die zich in temperatuur

geheel boven de glastemperatuur

bevinden. De strippen gaan we afkoelen tot ver beneden Tgo

Voor het gemak verwaarlozen we de spanningsrelaxatie (dit

doet aan het verschijnsel niets af).

We veronderstellen een verloop van de E-modulus als in

onderstaande tekening.

E = E T < T g

E = 0 T > T g

E F E (t)

T



o
x

.I

1-1

o
2

x

Fig. 17. 1

Bij strip

strip

Fig. 17.2

1 wordt de krimp verhinderd €

2 kan vrij krimpen.

Het temperatuuryerloop over de dikte van de strip heeft

het volgende verloop (zie fig. 18).

I
To

. -C:: 0

7B - -

"I

t I w T;,.,
Z

x

Fig. 18: Verloop van temp.profiel over de dikte als funktie

van de tijd (instationair warmte-geleidings-probleem)
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Voor strip 17.1 geldt: € = 0zz

R/2
voor strip 17.2 geldt: J ° dx = F = 0

-R/2 zz z

Ret spanningsbeeld op een bepaald tijdstip t zal er globaal

uitzien als in onderstaande figuren 19.1 en 19.2.

/11 Ill/Ill I

'10 ..,
! j. I Fig. 19.2

Ret spanningsbeeld voor fig. 19.1 ligt voor de hand omdat

er geldt:

Voor 0zz geldt er dan: 0zz = -E.a (T-Tg ) (spiegelbeeld

van temperatuurplaatje) .
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Voor fig. 19.2 ligt dit iets moeilijker.

We beredeneren het plaatje door te zeggen dat de verstarde

vezels aan de buitenkant de krimp van de binnenste vezels

proberen te verhinderen, zodoende ontstaan er druk

spanningen in de buitenste vezel en trekspanningen in

de binnenste vezels.

Laten we na dit tijdstip fig. 19.1 los, dan ontstaat er

het volgende plaatje, fig. 20.

v;
A

.l__ +

We zien dus dat vrij krimpen

(fig. 19.2) een totaal ander

spanningsbee1d geeft dan

verhinderde krimp na 10s

lating (fig. 20).

Fig. 20

Indien er een niet-symmetrische temperatuurverde1ing over

de strippen heerst zullen de strippen kromtrekken.

Stel dat er een temperatuurverdeling aan de wand heerst

zoals weergegeven in fig. 21.
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~,

:z

Fig. 21: A-symmetrische temp. verdeling.

De bijbehorende spanningsverdeling op een bepaald tijd

stip zieter als volgt uit (fiq. 22.1 en 22.2):

Tw Tw<.
I

tz Z
X I X
--0

// / / / I I /1

Fig. 22.1 Fig. 22.2

Strip II kan vrij krimpen maar wordt

aan de zijkant ondersteund zodat deze

niet kan kromtrekken.
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Na het weghalen van de ondersteuning van de strippen zal

er moeten gelden:

H/2
F = ! cr dx = 0z -H/2

z

H/2
M = f cr .x.dx = 0y

-H/2
z

Hierdoor zal strip I naar links trekken (fig. 23.1)

en strip II naar rechts trekken (fig. 23.2) •

~
I

T,

\

J. :z \
i \
I .. •

"/// ////////

.~

\
T

Fig. 23.1 Pirr. 23.2

Een gespoten produkt koelt voor een deel af in de matrijs

en na uitwerpen verder in de buitenlucht.

Afhankelijk van de vorm van het produkt en de fase van het

spuitgietproces, kan er zowel vrije als vormonderdrukte

afkoeling plaatsvinden.

De spanningsverdeling is dus een superpositie van de twee

verschijnselen (zie voorbeeld).
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Ull. tVerf>en a. II< Of::I...' J, -tot &<0,

Fig. 24. 1 24.2 24.3

de situatie juist voor het uitwerpen.

de situatie juist na het uitwerpen.

24.1 geeft

24.2 geeft

geldt:Hier

Fig.

Fig.

H/2
J cr dx = 0

-H/2 z

Fig. 24.3 geeft de situatie na verdere afkoeling in de

buitenlucht.

(In dit voorbeeld is aangenomen dat in de matrijs vorm

onderdruk en in de buitenlucht vrije afkoeling heeft plaats

gevonden) .

In dit voorbeeld is gedaan alsof de materiaaleigenschappen

konstant en richtingsonafhankelijk zijn.

In werkelijkheid is de E-modulus, temperatuur, tijd en

richtingsafhankelijk. Dit geldt ook voor de uitzettings

coefficient a.

De richtingsafhankelijkheid vindt zijn oorzaak in de keten

orientatie, die tijdens het injecteren is ontstaan.

In werkelijkheid ligt de zaak dus complexer.
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Kunststoffen vertonen rnechanische eigenschappen die tussen

die van een zuiver viskeuze vloeistof en een zuiver elas

tisch rnateriaal liggen. Ze gedragen zich visco-elastisch.

Viskeus wil zeggen dat de spanning afhangt van de rek

snelheid.

(dernper)

Elastisch wil zeggen dat de spanning afhangt van de rek.

a = E.€: (veer)

De mate van viskeus of elastisch is sterk ternperatuur

afhankelijk.

Voor het gedrag van een kunststof kunnen we een rnechanisch

analoqon opstellen (zie fig. 26).

E~(r)

geblecl I.

PiC}. ?r;: I,rechanisch analogon van een visC.o-elastische stof.
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Gebied I Elastisch gebied, dit gebied overheerst bij

zeer lage temperaturen. De dempers n2 en n3
zijn "vastgevroren".

Gebied II Visco-elastisch gebied. Dit gebied overheerst

bij tussenliggende temperatuur. n2 is "ontdooid",

n3 is nog vastgevroren.

Gebied III: Viskeus gebied. Dit gebied overheerst bij

hoge temperaturen. n3 is nu zo laag dat er

nauwelijks krachten door geleid kunnen worden

(pas bij redelijke E zal er een kracht opgebouwd

worden, dus viskeus gedrag).

Indien we nu aan het systeem van fig. 26 plotseling een

verplaatsing (E ) opdringen die konstant is, dan zal er

een spanningsbeeld ontstaan zoals weergegeven in fig. 27.

f 0 /-------------

T.:- 2eer k lei n.--k--------------
v

t
~~

.<::" L.z. ~
t

Fir;. 27: Spanningsverloop als funktie van de tijd en

de temperatuur.
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Op t = 0 zal plotseling veer E1 opgerekt worden met EO'

De spanning die er dan heerst (E, EO) zal de demper n3
belasten waardoor de demper een reksnelheid krijgt. Door

dit lopen van de demper zal de rek van de veer afnemen en

zal de spanning dalen. Dit afnemen van de spanning in de

tijd noemt men spanningsrelaxatie.

De z.g.n. relaxatietijd is een maat voor de snelheid

waarmee de spanning afvalt (indien de relaxatietijd groot

is, valt de spanning langzaam af) •

De relaxatietijd (T) kan men b.v. definieren als het

snijpunt van de tijdas met de raaklijn van de curve op

t = 0 (zie fig. 27).

Ret is duidelijk dat bij lage temperaturen de relaxatie

tijd groter zal zijn, omdat demper n3 dan meer weerstand

biedt tegen deformeren.

We kunnen aan het systeem van fig. 26 ook een spanning

opdrinqen. Ret rekbeeld dat dan ontstaat zien we in figuur

1---t--4----------G:;·

Fig. 29: Rekbeeld als funktie van de tijd en de temperatuur.
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T 1 is zo hoog dat demper n
3

nog niet "vas tgevroren" is.

Indien demper n
3

weI "vas tgevroren" is, dan zal de kracht

die door geleid wordt in eerste instantie door demper n2

worden doorgeleid. Door het gaan lopen van de demper zal

steeds meer kracht worden doorgeleid door veer E3 . De

maximalerek hierover bedraagt dan °0 (E, buiten be-

schouwing latend). E2

Bij hoge temperatuur zal demper n2 minder weerstand

bieden en dus sneller gaan lopeno De kracht wordt nu veel

sneller door de veer doorgeleid.

De karakteristieke tijd wordt nu retardatietijd genoemd

retardatie = vertraagd

kruip = vertraagd elastisch gedrag

Een veel gebruikt kental bij deze materie is het kengetal

van Deborah, dat de dimensieloze verhouding geeft van de

procestijd t (tijdbestek waarin de deformatie plaatsvindt)

en de relaxatietijd T.

De = t/Tr·

Voor niet elastische stoffen is D » ,
e

voor visco-elastische stoffen is D ::: ,
e

voor vaste elastische stoffen is De « ,
Dus indien de deformatie zeer langzaam aangebracht wordt,

gedraagt een materiaal zich viskeus.

Bij snelle deformaties gedraagt een materiaal zich

elastisch.
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In de voorgaande hoofdstukken is beschreven welke mechanis

men zich voordoen tijdens het spuitgieten van kunststoffen.

In het tweede deel van dit rapport zijn (met uitzondering

van de koelfase, zie hiervoor lit. (15)), voor deze mecha

nismen rekenmodellen opgesteld die het proces zo goed

mogelijk beschrijven.

Omdat het zwaartepunt van de afstudeeropdracht lag bij

de nadrukfase, zal hier aIleen ingegaan worden op de

resultaten van het nadrukmodel.

Degene die ook geinteresseerd is in het model van de

injectiefase verwijzen we naar hoofdstuk 2 van het tweede

deel van dit rapport.

Ret nadrukmodel is opgesteld voor een eenvoudige geometrie

nl. een strip.

Ret model heeft tot doel te bepalen waar en op welk tijd

stip de omgevingsdruk wordt bereikt en wat de daarna op

tredende krimp is. De krimp is afhankelijk van de op dat

tijdstip heersende temperatuurverdeling.

De massastroom die nagevuld dient te worden wordt bepaald

m.b.v. een P,V,T diagram.

De bij deze massastroom behorende drukval wordt bepaald

aan de hand van de stromingsweerstand van het kanaal.

Indien de drukval bekend is, is de plaats te bepalen

waar de omgevingsdruk is bereikt.

We SOmmen nu de belangrijkste modelaannames Ope

1. Voor de dichtheid p van de kunststof schrijven we:

p = P 1 + ~p + a(T-T ) + 6(P-P ) voor T < Ttls 0 0 0 s 0

1 = liquid, s = solid, met 6 = 0 (aanname 4).
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~p is de extra verdichting t.g.v. het kristalliseren

van de kunststof.

Voor een "amorfe" kunststof is ~p = 0 en Tstol = Tglas .

2. De stroomsnelheden tijdens navullen zijn klein veronder

steld, zodat we in de energie-vergelijking de konvectieve

en de visceuze dissipatie-term mogen verwaarlozen.

We houden hierdoor een zuiver warmtegeleidingsprobleem

over.

3. Voor-de drukval- t.g.v. navullen wordt aangenomen

waarin:

(visceus model)

n viscositeit (gemiddelde)

v gemiddelde snelheid,
H doorstroomopening

4. De sarnendrukbaarheid evan de kunststof wordt verwaarloosd.

5. De gestolde laagdikte voIgt uit het temperatuurprofiel over

de doorsnede van de strip.

In de gestolde laag geldt: T < Tstol .

6. De temperatuur is constant over de vloeiweg.

(Dit kan men bereiken door de injectiesnelheid te kiezen,

zodat de visceuze dissipatie de koelwerking van de matrijs

compenseert) .

Voor een complete beschrijving, zie hoofdstuk 3.2:
modelaannames.
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De berekeningen z~Jn uitgevoerd met polypropyleen K1119

p.p. km 6300 SHELL op een strip van 1 * b * d = 300*75*2 rom.

Om het effect van het kristallyn zijn van een kunststof

tijdens het nadrukken te bepalen is er ook een berekening

uit.gevoerd met "amorf" p.p. d.w.z. l::.p = o.

De grafieken die nu getoond worden z1Jn verkregen m.b.v.

een rekenprogramma dat beschreven staat in A4 in het tweede

deel van dit rapport .

L-J'--''---''---'~N--'---'---'---'---''''''' ._. .....••

N

...
E

L.J

X ~
oJ

" .5 ~I
I I

~

t
I

Bill
B '-Ill-'--'---'---'-..J.N--'---'---'---'-~" ........... ....

N "

"I .5
I

X
.J

...
E

L.J

--> TIJD [5J --> TI..TD [5J

FICO) MflX. HAYULLEIlCTE fiLS
FUHCTlE YAH DE TlJI FIClIA) HflX.HIWULLEIlCTE MET

IELTflRHG ••

Fig. 1: kristallyn Fig. 1a: "amorf"

De figuren 1 en 1a geven de maximale navullengte weer

als functie van de tijd.

De maximale navullengte is de lengte vanaf aanspuiting tot

de plaats waar geldt P = Po.

Het afnemen van de navullengte is het gevolg van het ver

nauwen van het stroomkanaal (zie ook fig. 3).

We zien dat t.g.v. het kristallyn de maximale navullengte

5 a 10 cm korter is geworden. Dit verschil vindt zijn

oorzaak in de extra massastroom t.g.v. kristalliseren

dIe nodig is om een gestolde laag te vormen.
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De figuren 2 en 2a geven de druk als functie van de

tijd/met de afstand tnt de aanspuiting als parameter.

"
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0: 25 ~

[

... 51ll ,...-----------,
«I

Q..
L
u

"-
I
I

--> TIJO [SECJ

-I-
"N

... 5Gl ,....-----------,
«I

D..
L
u

FI&<Z) DRUK RU FUlICTIE VAM DE TIJD
"ET DE PLRRTS Z RLS PARMETER

I z••• Z-8. 1, 2_8.2, Z·S.3, Cal

FJ'<ZR) DRUK RLS FUlICTIE VR" DE T1JD
NET Z RLa PRRRNETER
E" NET BELTRRHO IS •

Fig. 2: kristallyn Fig. 2a: amorf

We vinden hierin terug dat punten ver verwijderd van de

aanspuiting eerder op omgevingsdruk zijn. Eerder op omgevings

druk wil ook zeggen bij gemiddeld een hogere temperatuur.

De krimp zal achter aan de vloeiweg dus groter zijn dan

bij de aanspuiting.

De knik die de grafiek vertoont is het gevolg van het

feit dat op dat tijdstip de maximale navull~ngte kleiner

wordt nan (Ie lengte van de strip .

5B
...... «I

«I Q.
Q. 1:
L u
u

"" N
N
~ l"A'T • PP "RtfOJr "

D..
D..

2S
2S

"-
"- I
I I
I

"PIT - ,..,.

--> Z-co van.of [MJ
--> [MJ

, DRUK RLS FUHKTI E VRH DE PLRRTS Z
"ET DE TI JD RLS PRIlR"ETER

, \ BEGIHT IIJ '-., STflPCROOTTE • IE/18

DR UK ALS FUHKTI E YAH DE PUt"TS
"£T DE T1JD AlS PARA"ETER
"AT • PP "£T DEL TARHO • 8

Fig. 2b: kristallyn Fio. 2c: amorf
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Figuren 2b en 2c geven dezelfde informatie als de figuren

2 en 2a.

Hier is de druk als functie van de plaats weergegeven

met nu de tijd als parameter.

In de figuren 2 tim 2c is terug te vinden dat een kristal

lijn materiaal eerder op omgevingsdruk zal zijn en dus

minder na te vullen is (zie ook fig. 4).

Fig. 3 geeft aan hoe de ooorstroomopening Haec dichtvriest

als functie van de tijd op een willekeurige plaats z.

2~------------'....
E
E....
u
ua::
J:
"

r
o '--..1----L....--J-._~~J.-..L---1--.I---l..

III N

N

--> TI.TO (SEC)

DOORSTROO"-OPENINC NACC
,ALS FUNCTIE VAN DE T1JD

Fig. 3.

1,--.. -----------,

.. 95 t:'
~

~ .9 ~
~ t
I
I

.8 ~

~
~

. 75 '-~-'-...........-'-............-.L-
N
-'-...........-'-...........-1'"

N '"

--> TI.JD (SEC)

f'FlT .. PP
I ;.

~
.95 r.... ,

>
"- .9

'"
~

>
"I

.85I

t
.8

f
.75

15I N

N
'"
'"

Fig. 4: kristallyn

--> TIJD (SEC)

Fig. 4a: amorf
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De figuren 4 geven de verhouding weer tussen de gespoten

strip op kamertemperatuur T20 en de afmetingen van de

. matrijsholte als functie van de tijd waarop Po wordt

bereikt.

Ret verschil tussen een amorfe en een kristallyne kunststof

laat zich hier het hardste gelden.

Een kristallyn materiaal geeft bij eenzelfde tijdsverschil

grotere maatverschillen dan een amorfe kunststof. Dus

krimpverschillen over de vloeiweg zullen bij kristallyne

kunststoffen sterker optreden.

Dat we de krimp in dit rekenmodel niet tot nul kunnen

terugbrengen vindt zijn oorzaak in de verwaarlozing van

'de samendrukbaarheid van de kunststof, en dat de strip

altijd nog minimaal moet afkoelen van matrijstemperatuur

naar omgevingstemperatuur.

P2/P3 TIJDENS CYCLUS

•

BAR

700

600

1000

900
S00

400
300

Veraelijking meetresultaten met de rekenresultaten

... I(."U* I LtJ LtJ
~ I l:t,l U'J* LtJ I ", ",
*LIJ UJOI:E:Z:
~ 0 LIJ O:Z: I U r.)

%0%01
Z .~ Z 0 r.) 1 r"_ 11':1
LIJ f..) Cl U UJ 1 N.-4
OuJI:..,)LtJif} I ~co
-,I (I:' LtJ ,;r, I (..)
..... Co() t;J'1 I r·.. "It LtJ
.... '"-t' 1/.. (f't. I N - (J)

r-- /]', M 'Sf r,Sl
::z:~co-· .-4N MOO
UJ ... ~ :>:> M .....·
.... 0::0'1
WoO ...... ooer: ...
:1:0000 ~~CDO'I(J)
UJ ..., -.. -, ..., UJ LtJ ... LtJ
I-'_~...... %%. ...J

. I- l- .... I- ...J ...J" .. Q. .?-- ___
uJ UJ LtJ M C J: 2 ee ( --2..~6o 'fYIWI
OLIJW UJ xx icr: ~,

I- 0 LIJ ....J 1 (fJ (J) .. _ (.I) 10 0 ~<..~so hoi..... ."""
.*.;f,wo·r I 1--1- ....... --...- E":* 0:: W 0:: I- I CL (I)...J...... '-..j .. L'* l.1J ::I l.1J 0 I :::;):::;) ::;) er: I 1---+--+,--+-+---4---+--,"';'.":.:.--+1- I I 4=-+--1
'*11..11-0 .... I Cl.Q...'::';::...J1- I* I CJ"I(f)::;)(,J% I 24681131214161:::.2(1
'"" I :Z::ZCt::>-a:: 1:* 1 "'-O(.,lO: I

Fig. 5: Gemeten holtedrukken op z = 50 en z = 250 rom.

Materiaal p;p. K1119 km 6300 Shell.

Ret eerste gedeelte van de metingen geeft de drukopbouw

tijdens de injectiefase.
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DRUK ALS FUHCTlE YflH DE ~IJ9

HET DE PLAATS 2 ALS PARAHETER
Z-8, Z.~,Z-S8, Z-15. Z-28, ,"2', Z-38 rc,n[SECJ

fa L- l._.....~J...~."..,.l_.....L._••_"'_...u..__'__.>._.l.~ ...T-PP
~ ~ ~

'" ..
N

--> TIJO

..., 34 !

"a..
1:....
"-
N.
l-
v

a..
"-
I
I

Fig. 6: berekende holtedrukken vanaf de aanspuiting als

functie van de tijd.

Vergelijken we de berekende resultaten met de gemeten

resultaten dan valt meteen op dat de berekende druk te

snel afvalt in de tijd.

De verklaring hiervoor zullen we moeten zoeken in de .

elasticiteit van de matrijs en vooral de samendrukbaarheid

van de kunststof.

Om de invloed van de samendrukbaarheid van de kunststof

af te schatten gaan we een ander soort probleem oplossen.

We beschouwen hiertoe eenmatrijsholte gevuld met kunst

stof die onder een hydrostatische druk staat en een

bepaalde temperatuur bezit.

In het tweede deel van dit rapport, in A7, is afgeleid

dat de druk afneemt als functie van de tijd, zoals weer

gegeven in fig. 7.

['-]

Fig. 7:

Afvallen van de

druk als functie

van de tijd.
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We zouden in principe de kunststof tijdens injecteren en

nadrukken zo ver kunnen comprimeren, dat de holte zelfs

bij geheel afkoelen nog onder druk zal staan (zie bijlage

IV, deel II).

Hieruit mogen we concluderen dat we samendrukbaarheid van

de kunststof niet mogen verwaarlozen.

We gaan dus terug naar vgl. 3.24 die het nadrukproces

beschrijft zonder dat 8 verwaarloosd is.

'3-
~2n H Pl ~ 2 H'3
~ . ~ + (!i) .8. 12n =

H/2 <5T 0 .
2 f a <5 t dx + 8H -IT + 2 t:. P0 ( t )

o

(3.24 )

Links van het = teken staat een maat voor de drukval

t.g.v. de massastroom.

Rechts van het = teken staat de verandering van de dicht

heid die een maat is voor de massastroom.

Er zijn drie manieren om het probleem op te lossen.

1e / vergelijking 3.25 numeriek oplossen
I 3

02 H Plverwaar lozen t. o. v. '~~.---=r2"f)
<5z

(dit mag omdat PN· 8 « Pl). .~

We houden dan een partiele inhomogene D.V. over die

in principe oplosbaar moet zijn.

3e / De derde mogelijkheid is om ons nadrukprobleem te

vervangen door een electrisch analogon zoals in

onderstaande tekening.

T
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De electrische stroom stelt de massastroom voor.

De electrische spanning stelt de druk voor.

De weerstand R de stromingsweerstand R = R(t)

De condensator C de samendrukbaarheid van de kunststof

De gestuurde stroombron j stelt de massastroom t.g.v.

afkoeling voor (j = j(t))

M.b.v. het computerprogramma PRILPAC zou dit electrisch

analagon door te rekenen zijn.

Deze laatste methode is niet meer uitgevoerd.

Ret zou in eerste instantie wel een snelle methode

zijn om te kijken of vgl (3.24) die nu gesimuleerd

wordt door dit analogon wel dichterbij de realiteit

staat.

Indien C = 0 wordt gekozen, zullen we de resultaten

volgens fig. 6 vinden.

Indien R + 00 (dichtgevroren kanaal) zal de stroombron

de capaciteit leeg trekken. We vinden dan het resultaat

volgens fig. 7.

Ret analogon heeft dus de twee andere modellen in zich.
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2. Inject

2.1 !~1~!91~g (injectie fase)

In dit hoofdstuk zal de theorie afgeleid worden zoals

deze in het computerprogramma INJECT gebruikt wordt.

Het programma kent drie typen van elementvorm, n.l.

a) radiaal stromingstype

b) ronde doorsnede

c) rechthoekige doorsnede.

De afleiding wordt gegeven voor de rechthoekige doorsnede.

De afleiding van de andere doorsneden gebeurt op identieke

manier, maar wordt in dit verslag achterwege gelaten.

Zoals we gezien hebben in hoofdstuk 1.2.1 is er een koppe

ling tussen stromingsweerstand en warmtehuishouding. We

maken hier een ontkoppeling van deze twee zaken. In hoofd

stuk 2.2 beschrijven ~e het stromingsgedeelte en in hoofd

stuk 2.3 de warmtehuishouding. In hoofdstuk 2.4 komen we

dan terug op de koppeling tussen deze twee verschijnselen.

In fig. 30 zien we de geometrie van het af te leiden

element.-

n

/
y(:)===:~_Z .e.-)-·------4- ..-f-H -

L

Fig. 30

.. _.«._- .. _---fii=-
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2.2.1 Modelaannames

1) Volume invariantie ~V = O.

De kunststof wordt in de injectiefase incompressibel

qeacht.

2) Plaat wordt oneindig breed verondersteld

(:y = 0) en Uy = 0

3) In z-richting verandert de dikte niet

H '/ H (z) •

4) Zwaartekracht en traagheidskrachten worden verwaarloosd

t.o.v. de viskeuze krachten.

Het getal van Reynolds (Re = P~L) is bij spuitgieten

klein.

5) Voor het kunststof gedrag wordt aangenomen:

a .. = pI + 2ne:.. (viscositeitswet van Newton) (N/m
2

)
1J 1 1J ,

hydrost. deviatorisch deel spanningstensor

Alleen het viskeuze gedrag wordt beschouwd.

6) Voor n wordt de z.g.n. power-law aangenomen

n -BT
= mo·e 't .. n-1 i'/j (Nsec/m

2
)

n 2
(Nseci'm )

(1 IT)

(- )

(~)

waarin: mo = nulviskositeit (T=OoC)

B = temperatuurcoefficient

n = power-law faktor

~ • ~ 2, f.u: l'J\
7) De temperatuurgradient wordt verwaarloosd

aTex = 0
eT
tfZ = 0 (dus T = konstant)

Deze aanname volgt direkt uit het feit dat we de af

leiding ontkoppelen van de warmtehuishouding.
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8) We nemen aan dat de kunststof blijft kleven aan de

wand (kleefkonditie) en we kijken daar in de kunststof,

waar zich al een snelheidsprofiel heeft ingesteld.

(Het vloeifront wordt dus buiten beschouwing gelaten) .

9) ouz"6Z -:f f (x) •

2.2.2 Drukval-berekening ~p

We hadden lokaal volume in-variantie (aanname 1).

Er geldt dus:

. .
E: zz + E: yy + E: zz = 0

of weI

oUx oUy ou

8X + oy
+ _·_z = 0oz

De middelste term valt weg Lv.m. aanname 2.

x

( 2 • 1 )

(2.1a)

i

ill
!

-{

uit aanname 3 (H to H (z)) voIgt dat Q = (g )
Omdat er geen materiaalstroom door de matrijswand gaat.
geldt er: u.n = O.

We vinden dus als r.v.w. op x = + H/2

.
Ux = 0

x + H/2 ( 2 • 2)
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Uit (2.1a) volgt m.b.v. aanname 9:
.oU z= -6Z" x + f(z)

Uit symmetrie overwegingen geldt:

.
Ux = 0 op x = 0

Invullen in formule (2.3) geeft: f(z) = 0

( 2 • 3)

dus: Ux = (2.3a)

Invullen van R.V.W. (2.2)levert bovendien:

waaruit volgt:

waarna met vgl. (2.1) volgt:

We vinden dus:

. OUx ou zUx = "1"X = --"= 06z

Voor ons snelheidsveld vinden we dus:

o
•

U = 0

. .
Met de definitie van t: .. = 1/2 (U .. + U.. )

~ 1,) ),1

(2.4)

(2.5)

vinden we voor
.
t:.. :

1J

0 0 ~

oU z
"1"X

t: ij = 0 0 0

o•
~

Uz
0 0"1"X

( 2 • 6 )
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Met ons materiaalrnodel 0 .. = -pI + 2n f. .. (aanname 5)
1J 1J

vinden we voor de deviatorische spanninqstensor 5 .. = 2n.. 1J '.e:: •• :
1J

0 0
oU zn x

5 .. = 0 0 0 (N/m
2

)
1J

oU z
0 0n ""8X

( 2 • 7)

Voor de totale spanningstensor vinden we dan:

0 .. = -pI + 5 ..
1J 1J

(2.8)

3
°xxp =

met 0 .. = 0 voor i l' j
1J

0 .. = 1 voor i = j
1J

We viI").den dan voor 0 .. :
1J

waarin -p 0 .. de gemiddelde op hydrostatische spannings
1J

tensor voorstelt

0
OU z-p n ""8X

0 .. = 0 -p 0 ( 2 • 9)
1J

oU z 0n ""8X -p

Aangezien Re klein is (aanname 4) kunnen we de traagheids

krachten en zwaartekracht verwaarlozen.

Eigenlijk wil dit niets anders zeggen dan dat de impuls

vergelijking getransformeerd wordt naar een evenwichts

vergelijking (zie ook hoofdstuk 2.5).

De evenwichtsvergelijking heeft de vorm

0 ... = 0
1J , J

(2.10)
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Netjes uitgeschreven levert vgl (2.10):

OOxx OOxy 00
-- + +~ = 0OX oy oz

OOyX ~ OOyz
= 0OX + oy + OZ

oOzx OOzy oOzz
08X + oy +-- =OZ

(2.10a)

(2.10b)

(2.10c)'

Vergelijkingen (2.10) samen met (2.9) levert:

O(-p) +..£
ouz 0(i 6"X) =OX OZ

o .
0 (n

u z o(-p) 0OX "1X) + =oz

Voor n indien we de power-law beschouwen geldt:

(2.11a)

(2.11c)

n -ST \0,rUxz f n-1
= ffio·e u (2.12)

waarin mo' S en n

kunststof zijn.

materiaalkonstanten van de

ou
Stel het teken van (0:) is positief, dan vinden we

voor de evenwichtsvergelijkingen (2.11a en 2.11c) m.b.v.

vg1 . (2 • 1 2) :

o(-p) 0 ou
+ k 8Z

(__z) n =: 0oX OX
.

k..£
ou o(-p)(_z)n + = 0OX OX OZ

met k =: -ST
mo·e

(2.13a)

(2.13c)

k = konstant omdat T ~ T(x,z)

(aanname 6)
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Met behulp van vgl (2.4)

volgt dat de tweede term van vgl (2.13a) "nul" is want:

=

(2.14)

Uiteindelijk houden we voor de evenwichtsvergelijkingen

over:

o~-!)= 0 (dus p onafhankelijk van x)

ou
k 0 ((~)n) + o(-p) = 0

'ox ox oz

Uit (2.17a) en aanname 2 volgt: p = p(z)

We hadden al gezien dat in- (2.14)

ou
o {(_z) n} = 0

6Z ox
ou

Dit kan alleen indien (~)n ~ g(z)ox

Dus geldt er ook:

vg 1. ( 2 . 19) m. b. v. vg1. ( 2 . 1 7c ) gee f t :

=

(2.17a)

(2.17c)

(2.13c)

(2.18)

(2.19)

o(-p)~ h(z)oZ

o(-p) = C
oz

m.b.v. (2.17a) geeft dit

(2.20)
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Verg. (2.20) en (2.17c) geven samen:

eu
k -2... «---!)n) + e = 0ex ex

of weI:

Uit symmetrie overwegingen geIdt:

euz(_.) = 0
ex x=o

en geldt dus ook: D = O.

(2.21)

(2.22)

We gaan nu even terug naar

maakten over het teken van

pag .6& waar we ons even n iet druk
eu z("""6X)

eu
In vergeIijking (13a) is de term (---!)n afkomstig vanex

VgI (2.22) wordt dan:

ex= --K

Stel e > 0 in vgI (2.20)

dus ~) > 0 (druk neemt af in z-richting)ez

dan geldt voor x > 0:

x < 0:

< 0

> 0
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x

oV::z <. 0ox

OU z
We rekenen het profiel uit voor x < 0 (lG{ > 0)

dan geIdt:
ou

(_z)n =ox
Cx
K

C1/ n . (_X)1/n
K

1/n
U z = -~ .J(-x) 1/n d(-x)

1/n n+1
• C n
U z = - K . (-x) (2.23 )

De konstante E voIgt uit aannarne 7 •

.
Uz = 0 op x = - H/2

dus:

n+1

o = (~) 1/n. n~1 (~) n + E

dus E is:

n+1
E = + (C)1/n n (~) n

K • n+1 2

.
Voor Uz vinden we x < 0, C > 0

n+1 n+1

Uz =+ (~)1/n.n~1 {-(-x) n+ (~)rl}

Uit syrnrn. overwegingen geldt:

.
u (-x) = u (x)z z

(2.24)
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dus voor x ~ 0 vinden we:

n+1 n+1

Uz = (~) 1/n . n~1 {_(X)-n-+ (~) n }

Voor het snelheidsproefiel over de hele dikte vinden

we dan het z.g.n. Power-law snelheidsprofiel.

(2.25)

(2.26 )

met C = - .§.£ en K =cz
-OTm -e IJo

Deze formule geldt aIleen met aanname 1 t/m 7 op pag. ~9

Voor n=1 geeft vgl. (2.26) het bekende parabolische snel

he idsprof iel.

De factor C = -~ kunnen we uitrekenen aan de hand van
QZ

volumestroom Q.

Voor Q geldt:

.
u dxzQ =

H/2

J uzdloppl= 2B J
opp 0

met B = breedte strip

met vgl. (2.26)

n+1

Q = 2B. n~1 . (~) 1/n. (~)-n-
'\.----~---..v,...-----",

II

A

H/2 n+1

J (1_(2x) n )dx
H

o
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2n+1 H/2--
Q

n (2x) n H J= A * (x - 2n+1 ~ -)
H 2

0

Q A * (H H n
A * !! n+1= "2 . 2n+1 ) = (2n+1)2 2

n+1

2B n (~) 1/r! • (!! ) n H n+1
Q = . n+1 . "2 (2n+1)2

2n+1

Q 2B n n+1 (C) 1In (!!) n= n+1 . 2n+1 .
K 2

n -2n-12 . 2... ,
-n-1

2

Qn = Bn . C H2n H ( n )n 1
K . .. (2(2n+1) '"2

Dus:

(2.27)

.
Verg. (26) en (27) geven veer u z

n+1 n+1--
(1-12x In (l) 1In 2(2n+1) ~ --!L (!! ) n n

)u z = n+T H n BH 2 2 H

n+1
2n+1 (1_/ 2x I

--
...2- n

) (2.28)u = n+1 . .z BH H
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Voor de afschuifspanning vinden we m.b.v. vgl (2.28) en

aanname (5) en (6):

S -ST eu z e~zln-1
= L

XZ = mo·e (6'X) 6'X1xz

Voor x < 0 geldt:

eil {2n+1 Q (-2x) 1/n ~}---Z = ~ BH .ex n H H

voor x > 0

{2n+1 Q:lIE _ (2x) 1/n
n ~ BH n ~}

H

dus voor x < 0

voor x > 0

Voor L
XZ

vinden we dus:

-ST= - mo·e . (2.29)

Voor de afschuiving aan de wand vinden we voor x = + H/2

(2.30)
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We hadden formule (2.30) ook af kunnen leiden uit het

globale evenweicht samen met vgl. (2.27); er geldt nl:

+T .2d .B - 6poH B = 0
w z

p
iE=
6z

2T
W

H
(2.31)

Vgl. (2.31) en (2.27) geven verge (2.30).

We kunnen Took nog uitdrukken als funktie van de
w

gemiddelde snelheid V

v = ..Q.
BH

We kunnen vgl. (2.30) dan schrijven als:

(2.31a)

(2.32)

waarin 2(2n+1)
n ~ =I00": I

wand

want er geldt:

In de praktijk is de aanname B » H niet altijd gerecht

vaaridgd. Om de druk te korrigeren wordt een korrektie

faktor ingevoerd.
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Er geldt: ~p = ~p'. fc

waarin: ~p is de reEHe drukval

~p' is de drukval voor B » H

fc is de korrektiefaktor

Lt
In ( 1 ) wordt afgeleid dat voor fc geldt:

fc (B+H) 2 (56,9 + 39,1 (1-H/B)3)= B 96

Voor de drukval over een element met lengte ~l vinden

we m.b.v. vgl (2.31) en (2.32) en (2.33):

(2.33)

(2.34)

~p = (2(2n+1) ~ V )n . ~l ~ fc
n H

X

(2.34a)

~p = P2-P 1

-1 e-- V oP-Z
~l = 1 2-1

1

L,

2.3 ~~~~~~h£!§h2£9!~g

De warmtehuishouding tijdens het injecteren wordt bepaald

door drie verschijnselen, n.l.:

1) opwarming door viskeuze dissipatie

2) afkoeling van de kunststof door koelwerking matrijs

3) stolling van de kunststof.

2.3.1 Opwarming door viskeuze dissipatie

Aannames: 1) geen warmte-uitwisseling met omgeving;

2) viskeuze dissipatie is gelijkmatig verdeeld

over de doorsnede;

3) materiaaleigenschappen zijn konstant.
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Aanname 1) houdt in dat aIle arbeid nodig om de kunststof

te laten stromen omgezet wordt in een temperatuurverhoging

van de kunststof.

Aanname 2) zegt dat deze temperatuurverhoging gelijkmatig

over de doorsnede plaatsvindt.

Het vermogen dat gedissipeerd wordt bedraagt dan:

Pdiss = F * ~gem (Nml s)

= ~p * B * H * Vgem

waarin: F = weerstandskracht

\l = gemiddelde snelheid.y ....

Dit vermogen wordt omgezet in warmte.

De tijd dat de stroom zich in dz bevindt bedraagt:

(2.35)

dz
Q . A (2.36)

-- ..- -.-._--..,.---~

p
- -

P..,./1f

.
l ._-'---~

De warmte-ontwikkeling q in dz bedraagt:

q = Pdiss . tp

q == ~p.B.H.dz

dz
= ~p.B.H * ~ V~~ (Nm)

(2.37)
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Voor q geldt ook:

= p.B.H.dz.Cp.~T

Verg. (2.37) en (2.38) geIijksteIIen Ievert:

~p = p Cp ~T

of weI:

(2.38)

(2.39)

2.3.2 Afkoeling van de kunststof door koelwerking matrijs

1----- L

9tVO/le!

A
i

i
J

Iw

--~
,

Een belangrijk kental in de warmte-huishouding van stromende

media is het getal van Nusselt.

Nusselt is een dimensieloze warmte-overdrachts-coefficient

a.Dh
Nu = -A- (2.40)



-74-

Hierin is: a = warmte-overdrachts-coefficient van

stromende kunststof naar de wand (w/m2 k)

Dh = hydraulische diameter

4 x oppervlakte (m)
omtrek

A = warmtegeleidings-coefficient van de

kunststof (W/m k)

a wordt gedefinieerd als voIgt:

q = -A

wand

dT I= adx

x=H/2

(T -T ) .1- ,)w gem I,..
(2.41)

hierin is: T = wandtemperatuur
w

Tgem = temperatuur van de bulk.

Voor het vinden van het Nusselt-getal moeten altijd

eigenwaardeproblemen worden opgelost (zie b.v. college

dictaat Fysische Transportversch. THE, pag. 112 t/m 115)

lit. 18.

Het Nusseltgetal wordt bepaald onder de volgende aannames

en R.V.W.

Aannames: 1) Stationair probleem :t = O.

2) Bekend verondersteld snelheidsprofiel

over de doorsnede (b.v. parabolisch).

3) Dissipatieterm in de energievergelijking

wordt verwaarloosd.

4) De warmtegeleiding in stromingsrichting is

verwaarloosbaar t.o.v. de convectieve term.

R.V.W.: Z ~ 0 T = T ..
~nJ

Z 0 T = T op x = + H/2
> w -

oT
0 op x = 0oX =
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x

T,"J

In lit. (3) vindt men voor Nu ter plaatse van z (lokaal

Nusselt getal) voor een parabolisch snelheidsprofiel:

met een minimale waarde van 7,54 (z+ > 0,5)

(2.42)

+
met z' = z

Dh.Pe (dimensieloze coordinaat) (2.43)

pen _
waarin Pe =~ . V .Dh1\ gem

voor B » H ~ Dh = 2H

(2.44)

Verg. (2.43) en (2.44) geven voor +z :

(2.45)

met a (= warmte-vereffenings-coefficient)

Voor een power-law snelheidsprofiel, zie vgl (2.26),

kan de invloed van de n-faktor mee worden genomen;

z ie 1 it. ( 3) .

(2.46)

Voor een kunststof ligt de n-waarde in de buurt van 0,5.

zodat (2~~1) 1/3 voor n = 0,5 de waarde 1,1 bezit.



-76-

Weglating van deze faktor geeft een maximale fout van

10% voor het Nu-getal (deze afwijking zit lineair in

de warmte-afvoer en dus ook in (T - T ).gem w
Met het Nu getal kunnen we de warmte-afvoer bepalen.

Er geldt per definitie (zie vgl (2.41)):

(2.47)

Vql (2.40) levert:

(2.48)

otT

'1-2. '

I

lid

-y v

- 1+T

,

T w
,

I
i t

a(z) =

dz

De afgevoerde warmte uit een volumedeel met afmeting

B * H * dz bedraagt:
•

q1 + q2 = q(z) * tp * 2B.dz

dA

(2.49)

dz
t p = V~c~"

-(q + q2)= m Cp d(T )1 gem (2.38)

met m = p B.H.dz



-dTgem

-77-

Gelijkstellen van (2.49) en (2.38) levert:

-dT .p Cp.B.H.dz = q(z) ~ t .2.B.dzgem p
•= q(z) ~ t p ~ 2

p Cp H

Verg. (2.50) samen met (2.47), 2.48) en (2.36) geeft:

(2.50)

-dT =gem

Nu .Az
2H

dz
·V~

T -T
gem w ~ 2
pCp H

-dT =gem

Nu • A. (T -T)z gem w
- 2

P Cp.V.H
. dz (2.51)

Voor de temperatuurdaling van een element vinden we dan

(2.51a)
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Integreren van (2.51a) geeft:

T2 z+l'll
- Nu .A

f
dT

f
z dz1f=ir =

w p Cp V H
2

T1 z

T2-T
W

In T -T
1 w

= (2.51c)

z1+l'll

met Nu = 1 f Nu d
m 6L z z

z1

Bij de integratie is A, cp ' V en H geen funktie van z

verondersteld.

We vinden dus voor de ternperatuurl'll verder:

-ke

Nu .Ll'llmmet k = -"'------=
p cp V H2

(2.51d)

Indien we kleine elernenten kiezen (l'll = klein) dan zal

k klein worden.

We mogen dan de e-macht lineariseren

e-k = 1 - k +

Vgl (2.51d) wordt dan:
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= NUz·A.b,l. (Tgem-Tw)

p C V H2
P

(2.52)

Voor kleine elementen geldt ook NUm = Nu .z

(2.53)

die uit vgl (2.42) en (2.45) volgt.

In lit. (1) kunnen we op pag. 100 zien dat er ook een

korrektieterm is voor het geval B niet veel groter is

dan H.

Deze is:

NUl N fz = Uz}f 2

met f 2 = 0,4 (1 + H/B)2 + 0,6 (1 - H/B)2

(2.54)

(2.55)

voor B » H

voor B = 2H

voor B = H

f 2 = 1,05

f 2 = 1,6 (vierkante doorsnede).

We stellen dus dat als B > 2H we de korrektiefaktor mogen

verwaarlozen (fout < 5%).

b,T afk (2.56)
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x

1

i aL......,------- - ..

i

We zien in vgl (2.53) dat voor het berekenen van het

Nusselt getal een z koordinaat nodig is~ Bij de afleiding

van het Nusselt getal ligt z = 0 da~r waar de ingangs

temperatuur uniform is (zie R.V.W. op pag.1~ ).

Het Nusselt getal brengt in rekening de tijd die de

stroming ter beschikking heeft gehad om een temperatuur

profiel in te stellen.

Op bovenstaande tekening zal ter plaatse van 1 zich al

een temperatuurprofiel ingesteld hebben, dat zeker niet

uniform zal zijn. Voor z mogen we dus zeker niet de halve

elementlengte ~1/2 invullen.

We nemen aan dat.de stroming niet verstoord wordt door

vertakkingen, waardoor hettemperatuurprofiel zich kan

instellen vanaf de aanspuiting.

Voor de z-koordinaat moet dan ~ gekozen worden.
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2.3.3 Berekening van de gestolne laagdikte

Door afkoeling van de kunststof aan de wand kan er een

laag ontstaan, die gestold is of in ieder geval zo viskeus

is dat de bijdrage aan de stroming te verwaarlozen is.

Een kriterium hiervoor is de z.g. "no flow" temperatuur

Tnf . De dikte van de laag waarvoor T < Tnf noemen we

°1(t 1Z).

Modelaannames

1) Konstante thermische materiaaleigenschappen zowel in

vaste fase als in vloeibare fase.

2) Stollaag wordt niet beinvloed door viskeuze dissipatie.

3) De intrede doornsede heeft een uniforme temperatuur.

4) De stroming wordt voorgesteld als een laminaire stroming

tussen twee wanden met een wandtemperatuur Tnf

5) Ret temperatuurverloop in de doorsnede wordt benaderd

als voIgt:

in de kern uniforme temperatuur

aan de randen lineair afnemend naar T , zie tek. (2).w

6) T = konstant.w

7) Warmte die vrij komt tijdens stol en wordt verondersteld

op R/2-o(t) in zijn geheel vrij t komen, zie tek. (3).

8) De Tnf wordt bepaald d.m.v.

waarin n en 8 konstanten

Uit de power-law zijn.

-8T ('V.. ' n-1n = mo·e a I •

n
Tnf = T - -8 In 10 ,gem



-82-

Deze aanname houdt in dat de gemiddelde snelheid op Tnf
een faktor 10 lager is dan bi]' T . Dit is als voIgtgem .
te zien.

Formule (32) luidt:

- n=-m e-ST (2(2n+1) y..).
TWO· n· H

We nemen aan dat de Tw zowel bij T

gelijk zijn. (zie tek.)

Er geldt dan:

= Tnf als T = T gem

-ST
mo.e gem

tv
.- tV"'~l

't ~

t
I-

t
l~M jr;,

I

-QT
IJ gem

e----""~

n
-VT = e

gem

-STnf
n

-Sin (T -T )=e . gem nf

We nemen nu een verhouding van 10

10 Sin (T -T )= e gem nf

= T - ~ In 10gem IJ
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Ret temperatuurprofiel over de doorsnede is als volgt:

lineair temperatuurprofiel

aangenomen.

T is de matrijstemperatuur,w
deze is konstant.

T is de temperatuurgem
van de nog stromende kern

en is konstant over de

hele nog stromende kern.

/

/

~
/

"II
/
/ Aan de rand wordt een

/
I
/

I I
~'--l--------.----~/

I· ($ /
Ei'i -a

Tn; - - - - --

T

j

Een benadering voor dewarmtebalans ter plaatse van

jxj = Hj2-o wordt gegeven door:

P1 • J2 ~3 ,,
T -T

, , ,
nf w - do

.~(T f-T ) do
As o (t) = P1 CPl (Tgem-Tnf) dt + Ps C dtPs n w

(2.57)

In tekening (3) zien we de warmtestroom weergegeven en

de voorstelling van de verschillende termen.

Index L staat voor liquid (vloeibaar)

index S staat voor solid (vast).
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warmtebelans ter

plaatse van x = H/2-o

---I:> X

- Het ~inker lid ,van vgl (2.57) beschrijft de warmte

stroom door geleiding door de stilstaande laag (Q1).

- De eerste en tweede term geven aan hoeveel warmte er

vrijkomt als gevolg van een gewijzigde warmte-inhoud

van de te stollen laag (gearceerd opp.). (Q2 + Q3)

Q2 = III Q3 = \\\

- De derde term geeft de convectieve warmte-a~voer van

stromende kern naar de wand. Deze wordt bepaald door het

Nusselt getal betrokken op de nog stromende kern (Q4).

- De vierde term geeft de stollingswarmte weer (Q5)

L = stollingswarmte.

Om vgl (2.57) op te lossen gaan we eerst de stationaire

laagdikte o~ uitrekenen.
dDit doen we door aIle termen met dt weg te strepen.

We houden dan over:

T -T

As
nf w

(T -T )= a zo~ gem nf

AS T -T
o~

nf w (2.58)= T -Taz gem nf
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We hadden voor a : vg1 (2.48)z

(A 1 = A in "v1oeibare" fase)

met

4 B.H'
Dh = -+ 2H' voor B >> H'

2 (B+H' )

Dus:

H' = H - 2 000 (HI is momentane doorstroomhoogte)

Voor a z vinden we:

AI' NU z
a z = 2 (H-20 00 )

a betrokken op stationaire doorstroomopening

(2.59)

Voor NU z hadden we vg1 (2.53)

1
Met H = H-2000

B »2H

,-vz = =----=..:;,Q-=-=--
B. (H-20 00 )

= --2
B.H

1 H

vz (2.59a)

= 1.233 ( a.z ,)1/3
4 (H' ) 2vz

(2.60)

2= (H-20 00 ) = H2 (1- 20
(0

) 2
H

(2.60a)
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- 1V = V ( 20 (0 )Z Z 1 -H"

- \ h ) 2 V .H 2 ( 1 20 00
(2.61 )Vz. ( = - -)

Z H

Vgl (2.61) ingevuld in (2.60) geeft:

a1·z -1/3
= 1.233 (_ 2)

4VzH

(1 _ 20 (0
) 1/3

H
(2.62)

Vgl (2.62) invullen in (2.59) levert:

1 • (1 _ 20Up-2/3
• 2H H I

(2.63)

Vgl (2.63) invullen in (2.58) levert:

As 2H T -T a 20 00 2/3000
nf ,if

* ( l.z)1/3.(1=
~ 1.233 * ---)

T -'T' 4V H2 Hgem -nf
z

of wel

000 20 00 -2/3 T -T a1 · z 1/3 Asnf w 1,02 (2.64)If (1 - -) = T -T * (--)
*~ *H nf V H2gem 1

z

Uit vgl (2.64) kan men 0 00 bepalen voor het geval Nu > 7,54z
met NU z volgens vgl (2.62).

Indien Nu = 7,54z

dan vinden we voor a :z

=
(2.65)
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en voor 000 (vgl (2.65)) invullen in vgl (2.58)

2 (H-20 00 ) Tnf-Tw
7 54 * T -T, fgem n

of wel

(2.66)

De 000 wordt it eratief opgelost uit vgl (2.64).

Indien NU z = 7,54 dan volgt uit vgl (2.66):

~~= k{1 - ~j ~ f~{1 + 2k) = k
H H H

000 k=If 1+2k
(2.67)

met K

Nu we dus een uitdrukking hebben voor 000 ligt dus ook de

term a (Tgem-Tnf) in vgl (2.57) vast.

Tnf-Tw
Er geldt nl.: a (Tqem-Tnf) = AS. s (2.68)+ .. U

OO

a betrokken op stationaire doorstroomopening

z ie vg1 ( 2 • 58)

Vgl (2.68) invullen in vgl (2.57) levert:

T -T
nf w + {p C (T -T ) + P C

0 00 1 Pl gem nf s Ps

T -T
nf w + L}do

2 dt

(2.69)

Omschrijven van vgl (2.69)

(2.70)
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Stel nu T = r.l.t

1
met r.l = ---;::----------.:::---------

2 C (T T) C

(
PI PI gem- nf Ps Ps L )

0
00

A • (T -T) + 2' + A (T T)s nf w AS s nf- w

o(t) = 1f.000

d(o(t)) = d\.t'
dt crt . 000

dT = r.l.dt -+ dt

(2.70a)

(2.71)

We vinden dus voor (2.70):

1 = 1 + d(jJ
If dT

Een goede benadering voor vgl (2.72) geeft de lit.IO
"

dus:

(2.72)

(2.73)

(2.74)

met 0 00 uit vgl (2.64)

of uit vgl (2.67)

NU
Z

> 7,54

Nu = 7,54z
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T = n.t
met n volgens (2.70a)

Voor de tijd wordt hier ingevuld de tijd nadat het vloei

front de plaats z gepasseerd is.

In de voorgaande hoof.dstukken hebben we enkele formules

onafhankelijk van elkaar afgeleid.

Deze formules zijn:

Uit hoofdstuk 2.2.2 Dl"'ulc.va.L

Llp (2.34a)

Deze formule is afgeleid onder de modelaannames zoals

beschreven in hoofdstuk 2.2.1. bl~ sg

Uit hoofdstuk 2.3.1

vva.rr,.,ie ol->{w,kkeL-;Y\<j door V\~\(eu::?? ct.~::.,p,,{i~

Deze formule is afgeleid onder ce modelaannames:

1) geen warmte-uitwisseling met de omgeving

2) viskeuze dissipatie is gelijkmatig verdeeld over

de doorsnede

3) konstante materiaaleigenschappen.

( 2 .39 )
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Uit hoofdstuk 2.3.2 biz 13

D.T afk =
Nu .:\.D.l. (T -T;)z gem 1\1

C ~ H 2p P

(2.52)

Nuz (2.42.) en (2.45)

Deze formules z1Jn afgeleid onder de volgende aannames:

1) stationair probleem

2) bekend verondersteld snelheidsprofiel (parabolisch)

3) verwaarlozing dissipatieterm energievergelijking

4) warmtegeleiding in stromingsrichting is verwaarloosbaar

t.o.v. de convectieve term.

Uit hoofdstuk 2.3.3

V = V ( 1 )
z z 1 _ 2 CS( t)

-H-

(2.59a)

,
H = H. (1 - 2 8 ~t) ) (2.60a)

Nu z

000 (1 _ 28 (0 )-2/3
H H

T = n.t

2 ( C (T TPI PI gem- nf
800 A (T -T) +

s· nf \'1

1 ,02

(2.62)

(2.64)

(2.74)

(2.70a)
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Deze formules zijn afgeleid onder de volgende aannames:

1) Konstante materiaaleigenschappen

2) Stollaag wordt niet beinvloed door viskeuze dissipatie

3) Intrede doorsnede heeft uniforme temperatuur

4) Stroming wordt voorgesteld als een laminaire stroming

tussen twee wanden met een wandtemperatuur Tnf

5) Het temperatuurprofiel is als volgt:

kern uniforme temperatuur

aan de randen l~neair afnemend naar Tw' zie tek. 2. 11 2 8~

6) T = konstant.w
7) Warmte die vrij komt tijdens stollen wordt veronder-

steld in zijn geheel op H/2-o(t) vrij te komen,

zie t~k. 3.

T ~ In 10.gem IJ

Voor T geldt:gem

T = T. + 1/2 (~TVD + ~Tafk) =gem l.n (2.75)

~T -totaal -

J
To, t

__-~:::.----- /..tA . I
---- ~
[ /'

/I,,,, •
-- ----

Er wordt dus aangenomen dat de temperatuur lineair ver

loopt in een element.

De formules zijn afgeleid Voor een konstante T .gem

Vgl (2.75) laat zien dat T = f (T ), we zullen dusgem gem
T it eratief moeten bepalen.gem

Hoe de berekening verloopt ziet u op de flow-kaart op

de volgende bladzijde.
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We nemen een startwaarde voor T nl. T .. Bij dezegem ~n

T rekenen we een laagdikte o(t) uit. Dit is eengem
it eratieproces op zich.

Met deze 0 rekenen we VI, HI en Nu uit (HI = momentane
z

doorstroomopening) .

Deze samen met Tgem leveren een ~p, ~Tafk'

~p geeft op zijn beurt weer een ~T .opw
Met ~Topw en ~Tafk kunnen we een nieuwe Tgem bepalen

volgens vgl (2.75).

Wijkt nu de nieuwe T meer dan 1 C af van de vorigegem
schatting, dan wordt de zaak opnieuw doorgerekend,

beginnende met o(t).

Indien T juist is, dan berekenen we Tgem out

Tout = Tin + ~T (2.76)

Deze T t wordt dan de T. voor het volgende element.ou ~n
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Flow-kaart oplossingsprocedure(voor een element)

-
start

inlezen van materiaalkonstanten
afmetingen en randvoorwaarden

I

I

I

bereken o(t) m.b.v. vgl (2.74)

m. b. v.· vgl
(2.60a)

I

I
bereken 6p en Nu m.b.v. resp.
vg1 ( 2 • 34 a) en (2. 62)

schatting voor Tgem

bepaal 6TYD en 6Tafk m.b.v.
vgl (2.29 en ,.• (2.52)

_ I

bereken vz' H
(2.59a) en

bepaling 000 m.b.v. vgl (2.64) 1-- it .eratief.L....--=---....:...---1,----;;....------- proces

nieuwe
schatter Tgem

I

I bereken 6Ttotaal
:..------r----'

J
bereken nieuw T uit
T = T +~AT gem 1(2 75)gem in 2U totaal vg .

'----- nee T -gem
nieuw

T
gem ~ e::

oud
_jaI_I

geef berekenings

resultaten

000 , Tgem , 6p

T = T +6'1'out in totaal
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Aanname 2.2.1/4

Zie ook Fysische Transport Verschijnselen,

diktaat THE 3.322 page 48 en verder.

De impulsvergelijking voor niet samendrukbare media met

konstante viskositeit luidt:

'oV T
- grad p + i V2 V (2.77){J + {J V .grad V = P51 +

ot

met:

grad V ou ov OW= OX OX ox

ou ov OW V =(~)oy oy oy

ou ov OW
6Z 6Z 6Z

We gaan (2.77) dimensieloos schrijven:

We voeren de volgende dimensieloze grootheden in en geven

de grootheden aan met 3t.

3t X v* V * L gradx = = V1
grad =L

y* Y.. t* t \]2* L2V2 (2.78)= =
~

=L

z* z * !L * -L.-= g = p =L g1 2
pV 1
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In vgl (2.78) is:

L karakteristieke lengtemaat (hydraulische diam) (m)

V, karakteristieke snelheid (gem. snelheid) (m/s )

t, karakteristieke tijd(injectietijd) (5 )

g, karakteristieke versnelling (m/s 2 )

p hydrostatische druk (N/m2 )

p soortelijke massa (kg/m3 )

r 1

De dimensieloze grootheden (2.78) ingevuld in (2.77) geeft:

v, cv* V2 'T v 2,
* v*

,
* * *p - -- + p L V grad = - p L grad p + P g1 g +

t, cSt* -
~ '---v I , ,~v

I II III IV

+ II
V,

v 2* v* (N/m3 ) (2.79)
L2

,
v "

V kracht per volumedeeltje
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In vgl (2.79) stellen"de termen het volgende voor:

term I instationaire traangheidskrachten

term II stationaire traagheidskrachten

term III drukkrachten

term IV zwaartekracht

term V viskeuze krachten

Al deze krachten per eenheid van volume.

2pV
1We delen nu door term II -r-

(we betrekken alles op de s~ationaire traagheidskrachten).

We vinden dan:

L oV~ + V~ * *grad VV
1

t
1

• 6t

Achterwege laten van de ~ geeft:

SR. ~~ = V grad V = - grad p + F~ g + R~ V
2

V

waarin SR L getal Strouhal= v
1

t
1

van

Fr V2
getal Froude= gl van

Re p. V L getal Reynolds= van
n

SR instationaire traagheidskrachten term I-- =stationaire traagheidskrachten term II

FR stationaire traagheidskrachten term II= =zwaartekracht term IV

Re stationaire traagheidskrachten term II= =viskeuze krachten term V

(2.80)
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Bij spuitgieten geIdt: L = 0 (10- 3 ) (m)

( 10 2 )
2

n = 0 (Ns/m )

O( ) = ordegrootte V = 0 ( 10 1 ) (m/s)

p = 0 ( 10 3 ) (kg/m3 )

( 10 1 ) 2
g = 0 (m/s )

t = 0 ( 10 0 ) (s)

Hierin is L: kanaaldikte (hydraulische diameter)

n: viskositeit

V: gemiddelde snelheid

p: dichtheid

g: zwaartekrachtsversneIIing

t: injectietijd

Bij het spuitgieten geIdt: Re = 0 (10- 1 ) (a)

Fr = 0 ( 104 ) (b)

SR = 0 (10- 4) (c)

Uit (a) voIgt: stationaire krachten verwaarloosbaar

t.o.v. viskeuze krachten

Uit (b) voIgt: zwaartekracht verwaarloosbaar t.o.v.

de stationaire krachten en dus zeker

met (a) t.o.v. de viskeuze krachten

Uit (c) voIgt: instationaire traagheidskrachten ver

waarloosbaar t.o.v. de stationaire

traagheidskrachten en met (a) dus zeker

ook t.o.v. de viskeuze krachten.

De viskeuze krachten zijn dus overheersend.

Dat wil zeggen dat van de impulsvergelijking niets anders

overblijft dan een evenwichtsvergeIijking

- grad p + n V2 V = 0
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Hiermee is aanname 2.2.1/4 gerechtvaardigd.
.,

Dat de n in werkelijkheid afneemt bij toenemende £ij is

niet van wezenlijk belang voor de afleiding. De viskeuze

krachten zullen blijven overheersen.

Aanname 2.2.1/5

Uit viskositeitsmetingen is gebleken dat de viskositeit

een beeld vertoont als in onderstaande figuur.

uitgezet op log-log

papier1
1

/0: 1----_

10

2
10

3 •
\0 i= 2. £X%

. ...

n tegen

(waarden zoals aangegeven gelden voor polycarbonaat) •

De metingen kunnen worden verricht m.b.v. een z.g.n.

viscometer.

In fig. 1 is weergegeven de zgn. cone and plate meter.
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n (..n 3T 2= (Ns/m )
21TR 3y

W
(S-1)0 . 2'Y = Y =8

E: xz
0

Er wordt nu gesteld dat we bij het spuitgieten in het

gebied ';4i;t~ = O(10 3-?10 4 ). zl·H..c.n

Dit gebied van de krommes kunnen we benaderen door

rechte lijnen (op log-log papier).

I

I

I

-I
I

£
I XZ
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We benaderen door een rechte lijn dus:

In n = a.ln~~ + In b + n = b.2~a (2.81)

In n,- In n1

d=------- = tan Ct = n-1

ln2.€ 1

xz

De faktor b is temperatuurafhankelijk.
-STHiervoor wordt gevonden b = mo.e

op T = To b = m- 0

Vergelijking (2.81) levert dan:

-ST . n-1= In • e (2~£)o xz (2.82)

Vgl (2.82) is dus geldig grote
. e (10"'3 -..:::> IOl.-j )voor E: xz '

Voor n = 1 vinden we Ct = 1800 Newtons

voor n = 0 vinden we Ct = 1350

Er werd gesteld dat we bij het spuitgieten grote E: xz
hebben (0(10 3-10 4 )).

In werkelijkheid bestrijken we bij stroming door een.
kanaal het hele gebied van E: •xz

z
o

?

"'c It"" h ~1
l.



In het hart van de stroming geldt dat n konstant is;

het snelheidsprofiel op x = 0 zal een parabool zijn

(n = 1), z i e vg1 (2 . 26) en (2 . 28) .

Door een zgn. Carreau-model te gebruiken kan men het hele

gebied van de viskositeitsgrafiek beschrijven. Ret

Carreau-model is een curve-fit die d~ hele kromme ook

voor kleine € beslaat.xz

Ret probleem is dan niet meer analytisch op te lossen.

Bovendien is gebleken (zie lit. (1)) d.m.v. een numeriek

rekenprogramma dat aanwezig is op het Nat.Lab. dat de

verschillentussen het Carreau-model en de power-law

benadering in de orde van 2% ligt.

We kunnen hieruit konklud~ren, dat de verstoring van het

snelheidsprofiel ter plaatse van x = 0 nauwelijks invloed

heeft (het profiel is te vlak).

We rekenen over de hele dikte R met de power-law benadering

(z ie fig. 2)"
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2.6 ~EQY~_~f§£h~~~!Dg_~~~E~_9E~~Y~1_~~g~Y~_~~D_E1Q~2~1!Dg~

Y~ED~~~!Dg_!D_~~D_§~EQQ~~~D~~1

47uI/1I7

Fig. 1.

In fig. 1 zien we een plotselinge kanaalvernauwing.

Een materiaaldeeltje zal door deze overgang zowel af

geschoven als gerekt worden.

Fig. 2: Deformatiebeeld kunststof deeltje.

Bij het programma INJECT wordt alleen rekening gehouden

met de afschuiving van de kunststof.

We hebben al eerder gezien dat het getal van Reynolds

klein is. Hierdoor gaat de impulsvergelijking over in

een evenwichtsvergelijking (zie hoofdstuk 2.5).

We proberen nu de extra drukval te bepalen uit het globale

evenwicht (slab-method).

We nemen hiervoor de volgende aannames aan:
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1 ) De drukval t.g.v. afschuiving heeft geen invloed op

de drukval t.g.v. rek.

We kunnen hierdoor de drukvallen afzonderlijk bepalen

en later optellen.

2) Het materiaalgedrag worn.t "structunr" viskeus ver-

ondersteld. doole zone

3)

II

I
I

----
II
h

We nemen een "dode" zone aan, die bepaald wordt door

een hoek ~, H en h,

waarbij H de doorstroomopening voor de vernauwing, en

waarbij h de doorstroomopening no. de vernauwing is.

I
_____L

Opstellen evenwicht

Bij een vloeistofstroming is de afschuifspanning aan de

wand(T ) afkomstig van de afschuiving van de vloeistofw
en is dus niet afhankelijk van p, en een wrijvings-

koefficient (/u) (vloeistof staat stil aan de wand) .

We kunnen dus het globale evenwicht op een schil dus

opsplitsen (aanname 1).
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Evenwicht zonder Tw

a} Vertikaal evenwicht (krachten-evenwicht).

Peosa('

d-:z.
"+--

cOSO<

dz cos 0:.
-0 dz - P = 0xx cos Ct

"GXx
b) Horizontaal evenwicht

p ".t\C(..-...-,

p = - °xx ( 1 )

z ~z-4-.,.,.. --!--

_' d:z
coso(

~z+ol~z
----1--

h A = H - 2z tan 0:.
-4-- Z

A2 ..,. of tlz

_Az __ L------,J

dAz = -2 tan 0:. dz

- 0 A - 2pz z
dzsin 0:. cos 0:.

",
\ \

- o~Az - 2p tan 0:. d~ + o~z + ozdA z + Azdoz + d~zdAz = 0
\ ~ /

Invullen van (1) p = - 0xx £vert:

(20xx - 20 zz ) tan 0:. dz

(H - 2z tan o:.) = - do z ( 2)
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Indien we nu het verband tussen 0xx en 0zz weten kunnen

we de drukval bepalen. Er geldt:

oV
2 x

°xx = · """6X - P

2
oVz

°zz = · """"6Z - p

Viskeus materiaal (incompressibel)

zie ook aanname 5, hoofdstuk 2.2.

OvxIncompressibel materiaalgedrag dus lG{ =
oVz

- """"6Z

(3a)

(3b)

(4 )

Verg (4) in (3 b ) en aftrekken van vgl (3a) levert:

° - °zz xx

oVx
= - 4n  OX (5 )

In lit. (Middelman S. Dynamics of Polymere Liquids)

pp. 186 vinden we:

Hierl;>ij wordt n de "Trouton viskositeit" genoemd.

(6 )

· .Voor de Exx = - E
ZZ

nemen we een gemiddelde waarde, n.l.:

( 7)

-met Vz
= =-"",,:,,,:,,:~Q_-;---

B (H-2z tan ex) ( 8)

In vgl (8) is: Q volumestroom

B breedte strip

H-2z tan ex: rnornentane doorstroornopening
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Vgl (8) naar z differentH~ren levert:

oVz 2Q tan ex (9 )E.: zz = 8Z" = 2B(H-2z tanex)

en dus ook:

. -2Q tan ex ( 10)E.: xx =
B(H-2z tanex) 2

Vgl (10), (6) in ( 2) levert:

- 24Q n tan ex dz =
B(H-2z tanex)3

Er geldt:.

da z
( 11 )

d(H-2z tan ex) = 2 tan ex dz

Vgl ( 1 2) in ( 11 ) levert:

-20 n tan ex d (H-2z tan ex) = dO'z
B(H-2z tan ex)3

Vgl ( 1 3 ) integreren levert:

(12)

( 13)

o n tan ex

B(H-2z tan ex)2
( 14 )

Invullen van de grenzen z = 0 en z = 1 levert:

= o n tan ex + C ( 1 5 )a z B(H)20

Q - tan °'= n + c ( 1 6 )O'z
h 21 B (H-21 tan ex) h=
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Veer het drukverschil t.g.v. rek vinden we dan:

lip
Q n tan a (_1 _1 ) ( 17 )= B h 2 H2

ef:

Q
oJ

tan a 2
lip n (1-x ) ( 18)=

H2 2B x

met x h= H

Veer de drukval t.g.v. afschuiving gebruiken we:

£e=
dz

,
~12 n1V. z

'2H
( 1 9 )

Dit is de fermule veer een recht kanaal.

• I

Veer H vullen we in: H = H - 2z tan a

Veer Vz vullen we in: Vz =
Q

B(H-2z tan a)

Op deze manier vaVwaarlezen we de schuifspanning welke
x

eptreedt t.g.v. dz' dV
z

We nemen aIleen de schuifspanningen mee t.g.v. dx.

Invullen van vgl (8) in (19) levert:

2.E=8z

dp =

-12 n1 Q

B(H-2z tan 0.)3

-12 n 1 Q dz

B(H-2z tan 0.)3

(20)

(20a)

d(H-2z tan a) = -2 tan a dz ( 1 2)
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Vgl (12) in (20a) levert:

dp =
6 n1 Q d(H-2z tan a)

B tan a(H-2z tan a)3
( 21 )

Integreren van vgl (21) levert:

-3 n1 Q
p = ----.....;......-----"='2 + C

B tan a(D-2z tan a)

Invullen van de grenzen z = 0 en z = 1 levert:

(22 )

-3 n1
Q

P = + C (22a)
zo

B tan a H2

-3 n1
Q

Pzl = + C (22b)
2

B tan a h

-3 n Q
(_1 1

Pzo-P z1
1 (23)= - -)

B tan a
H2 h

2

ofweI de drukval t.g.v. afschuiving bedraagt:

t.p =

met x h
= H

(24)

Voor de totale drukval vinden we dan:

vgl (24) + vgl (18):

-L 1-x2 3 n1 +-n= (----) ( tan a)
B H2 x 2 . tan a

(25)
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met: Q = volumestroom

B = breedte strip

H = grootte doorstroomopening

X
h verhouding doorstroomopeningen= =H

nl = normale afschuifviskositeit
-n = trouton viskositeit

a = hoek welke "dode" zone bepaalt

f/

L

tan a H-h
= 2L L = H-h

2 tan a

H
L = 2 tan a (1-x)

Voor de extra drukval vinden we dan:

(26)

6 n1 Q
l:lp - (1-x)

t B tan a H2 (27)

met l:lPt volgens vgl (25).
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Dit is dus de extra drukval t.o.v. de INJECT berekening.

De hoek a stelt zich zodanig in, dat APt minimaal zal

zijn, dus:

OAPt Q
2 -3 n1

0 (1-x ) ( + n )
~ = =

B H2 2 2 2 2x tan a cos a cos a

ofweI :

2 3 n1 V3~1 'tan a = -+ tan a = (28)n

Voor een zuiver Newtonse vloeistof wordt in lit. Ib
gegeven dan n = 4 3E n1 (0 ih \I k:11'\e. rna.. ·L c. c< )

3dus tan a =
4

ofweI

Voor de extra drukval t.o.v. het INJECT programma vinden

we dan:

Q n 2
6p - 1(7(~) -8(1-x»ext - 2 2

B H x

Vergelijken we formule (29) met de formule

(29)

(30)

welke geldt voor de drukval in een recht kanaaI, dan zien

we dat de extra drukval overeenkomt met een lengte

2
AL = !! (7 1-x -8 ( 1-x) )

2 x2
met x h

= if

(30)
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x = !::.L =
H

0,1 57

0,2 13,3

0,3 5,4

0,4 2,6

0,5 1 ,25

0,6 0,65

0,7 0,37

0,8 0,18

0,9 0,06

1 0

Pas bij kleine x begint de extra drukval een rol te spelen

(x < 0,2).

VgI (30) geeft de drukval bij een zuiver viskeuze vloeistof.

Hoe zit het nu met een "struktuur" viskeuze vloeistof?

Lit. (16) geeft onderstaand beeld van de viskositeiten.

A

n-I

AfhankeIijk van de kunststof Iigt punt A bij een andere y.
We nemen even aan dat di t bij .:t 10 1/s Iigt. De verhouding

tussen 4 n1 en ii is dan globaal:



4n 1Globaal: 11 = (i)n-1
10
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.
voor y > 10

Indien we dit invullen in vgl (28) dan vinden we:

tan ex = V(-?o) n-\ '¥~voor y > 10

We zien dus"dat de hoekex een funktie is geworden van

zowel y als de n-faktor uit de power-law formule.

Vb) stely =100 1/s

n =0,24 (P K1357)s

We vinden dan voor tan ex:

tan ex = V10{0,24-1) = 0'36 + ex =20 0

Voor APt vinden we m. b. v. formule (25):

met: -I3T . n-1
n = moe 1001

n

21-x
(-2-) .0,.5

x

ll.Pextr =

ll.p =

Vergelijken we dit met
'1,

r ------.A-------.
-I3T n-112Q. mo. e .100

B H3
. 6L =
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welke geldt voor de drukval in een recht kanaal, dan zien

we dat de extra drukval overeenkomt met een lengte

ilL H 1-x2
="'"Q3""6 (--r 0 0,5 - 0,18 (1-x))

, x

voor: x = 0,2 levert dit: ill = 3:11 H

x = 0,1 ill =137 H

x = 0,15 ill = 60 H

We zien dus dat bij kleine x er een flinke drukval bij

kan komeno

Opmerking mob.to model extra drukval

- Over de trouton viscositeit n bij polymeren is nog

weinig bekend.

De veronderstelling dat n geen functie is van y geldt

niet voor elke kunststof.

- Elastische effecten zijn niet meegenomen.

Er kunnen wervels ontstaan in de "dode" zone~

het probleem wordt dan nog ingewikkelder.
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3. Nadrukken

Na de injectiefase is de matrijsholte geheel gevuld met

kunststof.

De massastroom die nu nog de matrijsholte binnen kan

stromen wordt volledig bepaald door de dichtheidstoename.
p van de kunststof.

We hebben in hoofdstuk 1.1.2 gezien dat op de plaats waar

de omgevingsdruk bereikt wordt, het loskrimpen van de

matrijs begint.

Ret doel van dit hoofdstuk is te bepalen waar deze plaats

zich bevindt ~l~=functie van de tijd.

De werkwijze voor deze bepaling is als voIgt:

1) Bepalen van de massastroom die nodig is, als gevolg

van de dichtheidstoename van de kunststof, om de

matrijsholte na te kunnen vullen.

2) Berekenen van de drukval welke bij In bepaalde massa

stroom in de matrijsholte optreedt.

3) Combineren van punt 1 en 2 geeft In drukval die op

treedt tijdens het navullen.

4) Met behulp van deze drukval kan men de plaats bepalen

waar de nadruk afgevallen is tot omgevingsdruk.

5} De op dat moment heersende temperatuur ter plaatse van

p = Po (omgevingsdruk) bepaalt de volume krimp

n.l.: ~v = Vo . a . (Tp=po - T 20 ).

We gaan deze stappen nu puntsgewijs behandelen, nadat

we eerst de modelaannamen opgesomd hebben.
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3.2 Modelaannames-------------

1) Voor de funktie p = p(P,T) nemen we In lineair verband

(voor amorfe kunststoffen) zoals weergegeven in lit.

[20) p. 6.

(3. 1 )

a < 0, B > 0

Hierin is Po de dichtheid bij T = To en P = Po.

Voor een exactere beschrijving van p(P,T) verwijzen

we naar lit. [6].

Formule (3.1) die geldig is voor amorfe kunststoffen

breiden we uit voor kristallijne materialen.

We nemen daar voor aan dat de dichtheid ter plaatse

van de stol of kristallisatie temperatuur een sprong

maakt ter grootte ~p (zie fig. 2). ~p = ~ (~)
1

p = --v
Voor kristallijne kunststoffen nemen we aan:

PL (P,T) voor T > Tstol
(3.

L = Liquid, S = Solid

De bepaling van a en B geschiedt aan de hand van fig. 1

of fig. 2.

Waaruit een gemiddelde a en B worden bepaald, n .1. :
1 1- --_ v
1

v
2

a = (T - T )
1 2
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Voor de punten 1,2 en 3 zie fig. 1 en 2. 612 lib

2) We nemen aan dat de stroomsnelheden tijdens het na

drukken klein zijn. (We gaan dit later controleren

in aanhangsel 3).

We kunnen in de energie vergelijking dan:

a) De viskeuze dissipatie term verwaarlozen

b) De konvektieve term verwaarlozen.

De energie vergelijking wordt dan getransformeerd naar

een zuiver warmtegeleidings probleem n.l.:

aT
at (3.3)

Deze aanname wordt verder uitgewerkt in aanhangsel A3.

3) X

1-----2

omdat 1» H.

Nemen we aan dat geldt: aT aT--- « az ax
De warmte wordt in x-richting afgevoerd.

Verg. (3.3) wordt nu:

(3.4)
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4) Voor ons warmtegeleidings probleem wordt p~ = a

konstant verondersteld.

5) We nemen als beginwaarde van ons warmtegeleidings

probleem aan dat het startprotielal1een een funktie

is van .x dus T (t=O) = T (x) •

(Bet produkt is zo geinjecteerd dat er nauwelijks

temp. val is over de vloeirichting).

6) De laagdikte van de gestolde laag wordt bepaald door

het temp. profiel T = T (x,t).

Voor x = B/2 - c(t) geldt: T(x,t) = T = konstantstol

x

7) De stollingswarmte wordt verwaarloosd.

pc = 0(10 6 ) J /rn3. k stollingswarmte L = 0(10 4 ) J /m3.

8) De matrijsternperatuur T wordt konstant verondersteld.
w

9) P = P(z); P F P(x), de druk is alleen een funktie

van de strorningsrichting.



-120-

10) Voor de drukval t.g.v. navullen wordt aangenomen

£E=az
12 n • v

H2 (3.5)

/
I
l

waarin:

n

=

=

drukval

TL = gemiddelde temp over de nog

stromende kern

(druk afh. van n wordt verwaarloosd)

v
,
H

=

=
=

gemiddelde snelheid

doorstroomhoogte

afschuifsnelheid waar zich overgang

bevindt tussen Newton en Powerlaw stroming

Formule (3.5) is direct af te leiden uit formule(~27).

met n = 1 newton stroming (v = klein) en

Q = v.B.H

11) Voor de bepaling van de massastroom wordt de druk

invloed verwaarloosd t.o.v. de temp. invloed.

12) De dichtheidstoename wordt in eerste instantie geacht

volledig uit een massa toevoer te komen.

, /
0 • oX °Dus: m = p ° V + ~ ~ p (V = 0)

/ '\
13) Het temp. profiel zoals verkregen m.b.v. inject

(n.l. lineair tot Tnf en daarna een uniforme temp

van de nog stromende kern (zie hiervoor hoofdstuk 2»

wordt omgezet in een trapeziumvormig startprofiel.

De omzetting gebeurt zodanig dat de begin laagdikte

en de warmte inhoud gelijk blijven (zie

f iguur (3. 3) ) °
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"G:{ol Ii'll I
i I 5ewt
,/// ////////

Op een bepaalde plaats en willekeurig tijdstip kunnen we

de volgende dichtheidsverdeling verwachten (zie fig. 3.4)

(we beschouwen een symrnetrische situatie).

I r
1--

SCi) j
ll-//2
i
:

Fig.. 3.4: Temperatuursverdeling over de doorsnede met
bijbehorende dichtheidsverdeling.
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We gaan nu de massa bepalen van het volumedeel

H . B • dz

Er geldt:

(gearceerde gebied in figuur 3.4).

m = p. V

waarin m = massa [kg)

p = dichtheid [kg/m3j
V = volume lm3)

(3.6)

Met modelaanp~e 1.geldt:

ps(X,t) - PL(X,t) = ~P = konstant voor iedere T (3.7)

Voor de massa in volumedeel H.B.dz kunnen we opschrijven:

H/ 2

dm(t) = 2 B.dz 5 ps(t) dx - 2 B dz.~p. (H/ 2 - 6(t))

o

(3.8)

met p = p + a (T-To ) + B (P-Po )s So

Verqelijking (3.8) differentieren naar de tijd levert:

dldm(t))
dt

H;2

= 2Bdz J ..
PS(X,z,t) dx + 2 Bdz ~p 6(t)

o
H/ 2

(~(t)) = 2 B dz {[ Ps(X,z,t) dx + 6p 6(t)}

o

(3.9)

Dit is de toename van de massa dm in het blokje B.H.dz

i,rLde _t.ijd gezien:

Volgens wet van behoud van massa kan er geen massa ver

loren gaan.
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-.
•

!Y, (7.) (dm) lit (Z 1 rlz. ) =- d~1:t )

- -- - ._--_. . .
Z 1iIIr

;l+OZ -

d:z -+ rn (2)

Fig. 3.5

Er geldt: (zie fig. 3.5)

. . .
(dm) = m(z) - m(z + dZ) = - (3.10)

De massa toename is wat erin stroomt - wat eruit stroomt.

Vergelijking 3.10 en 3.9 levert:

d (m(z,t))
dz

H/ 2

= 2 B f
o

. .
PS(X,z,t) dx + 2 B ~p o(t) (3.11)

.
We wijzen er op dat in vgl. (3.10) (dm) de toename is.
van de massa in het blokje B.H.dz en dat dmz de ver-

andering van de rnassastroom in z-richting is die door
I

het kanaal B.H stroornt. . .
Volgens de wet van behoud van massa geldt: (dm) = - dmz '
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Door integratie van vgl. (3.11) en m.b.v. 1 randvoorwaarde. .
(m = 0 op z = L) kunnen we m(z,t) bepalen.z •
~e hebben alleen nog informatie nodig over ps(X,z,t) en

o(t) •

De bepaling van deze grootheden vinden plaats in hoofd

stuk 3.6.

We gaan nu eerst de drukval bepalen welke door de benodig

de massastroom optreedt.

:z... . 0____ _ . __ 0-

Voor de massastroom mz(z,t) zal gelden:

Hierin is: Vz(Z,t) = gemiddelde snelheid

B = breedte strip

H-2o(t) = hoogte doorstroomopening

Pt(Z,t) = gemiddelde dichtheid van

de nog stromende kern

2
Hj2- o (t)

PL(Z,t) J p(x,z,t) dx= 2 o (t)H -
0

(3.12)

(mj s)

(m)

(m)

(3.13)

/
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We hebben aangenomen dat geldt: (aanname 3.5)

3P =az (3.14)

waarin: n = (3.14a)

TL = gemiddelde temp over de nog

stromende kern

Vz(Z,t) = gemiddelde snelheid

,
H = H - 2 o(t) = momentane doorstroom- (3.15)

hoogte

Verg. (3.1~) geeft:

, 2
H3P= - az .

12 n

Verg. (3. 12), (3. 11) en (3 J 5) geven:

(3.16)

B
(3.17)

Vergelijking 3.17 geeft dus de optredendemassastroom

als gevolg van een drukval.

Differentieren formule 3.17 levert:

arnz(z,t)

az =

naar z van

3
2

p • Ii3
...;;.3...;;.z_2

P
_L....·_

B
_ (3 p ). Ii 3 • B

12 n 3z 12 n
(3.18)
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Hierbij is dus aangenomen dat T ~ T(z) (aanname 3 en 4), ,
zodoende dat geldt: H ~ H(z)

n ~ n(z)

Voor PL de gemiddelde dichtheid geldt:

PL = POL + Cl(T-To ) + 8 (P-Po)

'-- '-' ... "....

f(x,t) f(z,t)

aanname 3,4 aanname 9

aPL
B Eaz = . az

vg1. (3.20) in (3.18) levert:

(3.19)

.
amz(z,t)

az = -
12 n

8. 0 (*)2. B• Ii3

12 n
(3.21)

In hoofdstuk 3.3 hebben we een

de benodigde massa stroom, zie

.
am (z,t)

z - .. . .. afgeleid
az

vg1. ( 3 • 1 1 ) .•

t.g.v.

.
amz (~'ot)

In hoofdstuk 3.4 hebben we een az afgeleid t.g.v.

een drukval (~;), zie vgl. (3.21).

Gelij kstellen van vg1. (3.11) en (3.21) geeft dus infor

matie over de drukval welke optreedt tijdens het na

vullen.

Gelijkstellen van vg1. (3.11) en (3.21) levert:



H12

2 B f
o

-127-

. .
ps(x,z,t) dx + 2 B 6p o(t) =

(3.22)

Waarin:

=
12 n

. . .
Ps = o..T + SP (3.23 )

VgI. (3.23) voIgt direct uit vgI. (3.3) met

.
VgI. (3.23) met (3.22) en integreren van B P geeft:

'3 -
a2~ • H (t)" P,L,,{ z"t) + (a p) 2

az 12 n(t) az
B • H3 (t)

12n(t)
=

=

H
/2

2 J aT d D H elP 2 A ; (t)
0. ·at x + IJ· • at + up. \)

o

( 3 • 24 )

Hierin is: = ],Q = konstant0. (aT)po

B = (]E.) = konstantap T

,
H = moment an e doorstroomopening

"""
PL = gemiddelde dichtheid over

stromende kern, vgl. (3.13)

n = gemiddelde viscositeit over de r:~1
de nog stromende kern, ~
vgl. (3.14a)

8(t) = aangroeisnelheid gestolde Iaag [m/s]
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Vergelijking (3.24) gaan we vereenvoudigen door aan te

nemen dat de invloed van de drukverandering op de massa

stroom te verwaarlozen is t.o.v. de massastroom t.g.v.

de temp. verandering.

Ous stel B = 0 (aanname 11) incompressibel materiaalgedrag.

Vergelijking (3.24) gaat dan over in:

a2p H3{_t)·~L(t) =
az 2 • 12 n{t)

of weI:

2 ex
o

a_T (x,t) dx+ 2 b,p 8(t)
at

(3.2S)

6 (t) I (3.26)

Ret rechter lid van (3.26) is aIleen een functie van de

tijd. We noemen het rechter lid f(t).

Ous: f{t) (3.28)

{ H/
2

~(t)lmet f (t) = 24 n{tt ex!
q_T dx + b,p (3.27)

H3 (t) .PL (t) at
0

Met behulp van vgl. ( 3 . 28 ) vinden we voor P en
ap
az

p 1/ 2 z 2 f (t) + c.z + 0 (3. 29)=

ap
az = z.f(t) + c (3.30)
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~::::o
----__~ D:z

Lo------'------=----------......-...1

ap
Op z = I zal gelden dat az (z=l) = 0, er stroomt daar

geen rnateriaal en dus hebben we ook geen drukval. Op

z = 0 zal gelden P = PN (Nadruk).

M.b.v.deze twee r.v.w. vinden we voor P:

Forrnule (3.31) is afgeleid onder de aannarne dat de

dichtheidsverandering p aIleen een mopwekt en geen
• • 0 •

V. (rn = pV + pV).

Deze aannarne is aIleen geldig indien de druk in de holte

hoger is dan de orngevingsdruk '(P = Po).

Indien de druk lager wordt dan Po kunnen we een lengte

Lx uitrekenen tot waar nagedrukt kan worden.
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P = Po voor z = L x
elPaz = 0 voor z = Lx

Po = P - (L 2 - 1/ 2 L 2) ~ f (t) ( 3 .3 2)
N x x

Vgl~ (3.32) volgt direkt uit vgl. (3.31) met Lo = z = Lx.

Vgl. (3.3t) geeft voor Lx:

Zie fig. 3.5.

(3.33)

fa.-. x-

______1.'"-"-- ---.:=_

10...-.Q--- ----------=--. ----~ --,- -- _.._-._---~

Fi.q. 3.5: Drukverloop tijdens navullen.

L volgens vgl. (3.33).x
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Formule 3.31 is ook geldig wanneer men aanneemt dat er

een onderdruk kan heersen.

De Iengte L
1

waar nu de omgevingsdruk wordt bereikt

voIgt uit:

Po = P - (1 L - 1/ 2 L 2) * f(t)N 0 1 1 .

Zie fig. 3.6.

et>.' i

I

! L
l-:::.--_._-~---__,.;

(3.34)

Fig. 3._6: Drukverloop navullen indien onderdruk

kan optr~den.

De lengte L
1

zal bij eenzelfde P
N

en f(t) altijd k1einer

zijn dan Lx omdat de massastroom in het geval van onder

druk groter za1 zijn.

Hierdoor za1 de drukval groter zijn en zal eerder de

omgevingsdruk bereikt worden.

De enige onbekende in dit verhaal is f(t) vo1gens vgl.

(3.27).

Deze functie gaan we in een vqlgend hoofdstuk bepa1en.

Hoofdstuk 3.6.
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In het vorige hoofdstuk hebben we het verloop van de

druk bepaald tijdens het nadrukken op een tijdsfunctie

f (t) na.

Deze functie f(t) luidde:

f (t) = 24 .n U~) _
'3 -H (t).PL(t) {

H/2

J dT
a dt dx +

o

(3. 27)

Alle termen in vgl. (3.27) zijn een functie van de

tijdsafh. temp.

- 13 TL • 0-'
Nl.: n(t) = mo·e ~A

PL(t) = POL + a (TL-To) (13 = 0),
H = H - 2 (o(t»

T = T (H/2 - o(t) , t)stol

yoor de bepaling van (3.27) zoeken we eerst T = T(x,t).

De enerqie vergelijking was getransformeerd naar een

zuiver warmtegeleidings probleem (zie aanname 2).

Dus er geldt:

aT l a 2T (3.4)a't = . -2pc
ax

met A konstant ' (aanname 4)= a =pc

Bij vergelijking (3.4) horen 2 r.v.w. en 1 beginvoor

waarde.

De r.v.w. is de matrijstemp., de beginvoorwaarde is een

profiel uit inject wat aangepast wordt (aanname 13).

Zie fig. 3.7.
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X Tw Islo /
-TN
I

J
o 1

x
1&
I

x I

i
1
j

do'
Tw /SEol

Fig. ~.7: Startprofiel T(x,O) voor het warmte

geleidings probleem.

De waarde van X en TN worden in een apart aanhangsel A1
bepaald.

De r.v.w. die bij de partieEHe diff. vergelijking (3.4)

horen nl. : 1 ) T = T voor x = + H;2
w

2) T = T voor x = - H;2
w

zijn niet homogeen (jl: aan "0").

We stellen nu: T = W+ T .
w

(Zie"hiervoor ook lit. (4).

We houden nu het volgende stelsel over:
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a\jJ ).. a 2~
= - .at pc ax 2

\jJ = 0 op x = + H/ 2 (r.v.w.)- (3.35)

\jJ(x,O) = T(x,O) - Tw
(beginvoorwaarde)

Indien de beginconditie van stelsel (3.35) luidde:

n 1T X 3 36\jJ(x,O) = An . cos H (. )

voldoet de oplossing van stelsel (3.5) aan:

\jJ(x,t)

want:

= An cos n _1T X
H

e (3.37)

\jJ(x,O) = An cos n 1T x
H

pc
2.!=at

2 2
).. n 1T • An cos n 1T x

H2 H
. e

en

An cos n ~ x • e

Dus geldt: ~
at

=)..- n
• a 2pc x

Indien we nu een willekeurige beginconditie ontwikkelen

in een fourier cosinus reeks dus:
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co

~(x,O) = E An cos n ~ x
n=O

dan kunnen we voor de oplossing van stelsel (3.35)

schrijven:

co

~(x,t) = E An cos n~x
n=O

_r~A_n_2--:.:.lr-=2_t }

l pc H2
e (3.38)

De vorm van ~(x,t=O) is als in onderstaande fig. 3.8.

1-/

8 = TN - Tw

VH2
4 k 0

0
T . -T
stol w

X = 2

8, X, k waarden zijn

bepaald in aanhangsel

A1 en A2

k = (T f-T )o+(T-T ) (H-20)n w w

--17
'.-H-x_l .

Fig. 3.8

~(x,O) = 8 voor 0 < x < X

~(x,O) = 2 8 x
2 X-H

e H
2 X-H voor X < x < H - X (3.39)

~(x,O) = - 8 voor H - X < x < H

De fourier cosinus reeks voor het begin profiel beschreven

met vgl. (3.39) luidt: (zi.e aanhangsel A2)
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8 H e cos ((2n+1) 11 X)
H

" - ~ cos ( ( 2n+1 ) 11 x)
H

(3.40)

De totale oplossing van stelsel (3.35) luidt:

00

\IJ(x,t) = E
n=O

Er geldt:

8 H e cos (( 2n+1) 11 x)
____" _-;::--=-'""':.- ::--........._H ""-.'-""_ ~ cos

(2n+1) 2 112 (2X-H)

T(x,t) = \IJ(x,t) + Tw (3.42)

Vgl. (3.42) geeft de plaats en tijdsafhankelijke temp.

verqeling met \IJ(x,t) volgens vgl. (3.41).

Hiermee ligt dus T(x,t) vast.

3.6. 2 Bepal,ing

o

dTat dx

Voor ons temperatuurprofiel hebben we gevonden:

00 8 H e cos ((2n+1)11 x)
T(x,t) = T + E - ......... """';:::'-~_-H_- ~ cos

w n=O (2n+1) 2 11 2 (2X-H)

_[A (2n+1) 211 2t }

( (2n+~) 11 x). e L pc H
2

(3.42)

Verg. (3.42) differentieren naar de tijd levert:
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A 8 8 cos «(211+1) Tf X)
ClT(x,t) __ ~ + __.....=--.-:-=~,.--,;;.;;H__'-' * cosdt n=O pc H (2X-H)

Integreren van vgl. (3.43) levert:

H/ 2 211 1
co A 8 8 cos « +) Tf X)

J aT dx = l: H * sin
at n=O pc (211+1) (2X-H) Tf

o

(3

H/2 _[A~211+1) ~Tf2 tJ
(t211+~) Tf x).e pc H

o

H/2 211 1 _ {A (2n+1~
2

Tf
2

t J
co (-1)n. 8 A 8 cos « +H)Tf X)

J aT dx = l: • e pc H (3.44)
at n=O Tf pc (211+1) (2X-H)

o

Vergelijking (3.44) geeft de gemiddelde temperatuurverande

ring over de dikte van de strip.

3.. 6..3. B.epaling....g.emidclelde.•tem.P •. TL over d.e. nog stromende
kern
~

x
Tw IL
I I fit)

"_1 j

'. I :z I.. - - -
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Voor de gemiddelde temp over de nog stromende kern

(0 < Ixl < H/2 - c(t) geldt:

H/2- c(t)

J T(x,t) dx

o

(3.45)

Invullen van vergelijking (3.42) in vgl. (3.45) en inte

greren levert voor T
L

:

((2n.+1) .1T •. (H/ 2- c(t)

H ~

(3.46

Vergelijking (3.46) geeft de gemiddelde temp over de nog

stromende kern.

3.6 ..4. BeF...alJ,ng g,estolde laagdikte c(t)

Voor de gestolde laagdikte hadden we aangenomen (aannarne 6)

geldt:

(3.47)

Vergelijking (3.42) en (3.47) levert:
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00 8 e H cos « 211+1) TIX)
T = T + L _ -- . . H
stol W n=O (2n+1) 2 11'2 (2X-H)

In verg~lijking (3.48) .is o(t) inpliciet gegeven.

Voor elke t is o(t) zo te bepalen dat aan 3.48 is vol

daan.

Formule (3.48) is geldig als 0 H
~ o(t) < /2.

3. 6...5 r~~p'aling v.an
a

. de3\a..ng.J"oeisn.elhei,d,van .de gestolde.
}.aaq 0 ltJ.

Vergelijking (3.48) geeft o(t) in een impliciete vorm

weer. .
Om een uitspraak te doen over o(t) gaan we formule (3.48)

links en rechts naar de tijd differentieren.

We vinden dan:

00 8 A e cos (t2;n:t~J.TI ~.)
0= L" r' cos

n=O (2X-H) H pc

(3.49)
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of wel:

CD 8 8 cos (l4.n~1) TrX.)
L: " If • Xx' "t' I I' , .II :JE sin

n=O (2n+1)n(2X-H)

o(t)

CD 8 A cos ((?n+JJ .nX)8
L: ..•.•• w' Or M • nea" f' "

= n,=O ,(,2X-H) H pc ....

_fA (2r+1) 2n2 t:}
COS(C2p,+1)n~HL~o-<tH).e pc H

2

" • I " J~ (211+:1'> 2n2t:, }

(,C2rI+1.):IT~H/2-0.ttJ>.).e t pc H
2

(3.50)

Uit vergelijking (3.50) is

6(t) te bepalen als op dat

Ook hier geldt: 0 < ott)

We hebben nu alles om f(t)

op elk willekeurig tijdstip t

moment ook ott) bekend is.
H

< /2.
vgl. 3.27 te bepalen.

Als het navullen stopt blijft de massa van het gebied met

omgevingsdruk konstant.

Het op dat moment heersende temp. profiel bepaalt de mate

van volumeverandering.

De massa die zich op moment t in een volurneblokje H.B.dz

bevindt bedraagt:
H/ 2

dm = B • dz . 2 f p (x, t) dx 1 )

o

:2

a:z I.. '~=--+Ol"-='~-
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Voor p geldt:

P = Ps - ~P + a (T(x,t)-T 0) voor 0 < /x/ < H/ 2

p = Ps + a (T(x,t)-T 0) voor H/ 2- o(t) < /x/ < H/ 2

( 2)

Voor T(x,t) geldt:

(Xl - 8 H e cos ( (211+1) nX)
T(x,t)=T + L u •••••••••• H. cos

w n=O (211+1) 2 n 2 (2X-H)
(3

Aang~zien alleen T(x,t) een functie van x is kunnen we

voor vgl. (1) m.b.v. vgl. (2) schrijven:

dm = B dZ{ [ (ps -" Tol H + 2,,)2 T(x,t) <Ix} - 6p • (H ~ 26l}

H/ 2

J T (x, t) dx =

o

(4

(Xl - 8 H2 ecos (' (2r}:t1)1T){)
=T .H/2 + L , .." r.' •.••. 11 .r,,'

w n=O (211+1)2 'lT3 (2X-H)

H/2 - { .. ' .J
sin «2l1~1.):rrx:) I . e

o

Vgl. 5 in (4) levert:

(5

dIn = BdZ[{ P + a (T -T )s w 0

n f2n+1)nX
(Xl -(-1) .8.H cos (.\. .. H .. )

+ 2a n~ (211+1)2 n3 t(;_~)_

- 6p (H - 26) J
• H

(6
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De massa gevonden met vgl. (6) blijft konstant.

Dit is dus ook de massa indien het volumeblokje is afgekoeld.

Dus: dm = Ps • H~ • B~ • dZ~

volume na afkoeling

We vinden:

n (2n+1 )nX
IX)' -(-1) .8.H.cos(· H· )

2a L . .. rt .

n=O (2n+1) 2 n3 (2X-H)

(7)
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4. ;Eterekeningsresultate!1.

De berekeningen z~Jn uitgevoerd aan een strip met de

volgende afmetingen L ~ B ~ d = 300 ~ 75 ~ 2 rom (zie

onderstaande tekening).

De berekeningen z~Jn uitgevoerd voor 2 materialen n.l.:

1) Polycarbonaat

k 1519 Makrolon 2400 P.C. bayer

2) Polypropyleen

k 1119 p.p. km 6300 shell

Aangezien we voor de berekening van het nadrukken ook de

gegevens nodig hebben van de injectiefase worden ook de

resultaten van de "INJECT" berekening gegeven.

De resultaten van de berekeningen vindt U in bijlage I.

De resultaten zijn gegeven op het moment dat de matrijs

juist gevuld is.

De resultaten van het nadrukprogramma volgens A4 (aan

hangsel 4) vindt U in bijlage II.
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De gegevens die het inject programma geeft zijn:

a) De vuldruk die nodig is;

b) De gemiddelde temp. per element;

c) De afschuifsnelheid y;
d) De schuifspanning aan de wand;

e) De koeltijd van het produkt;

f) De stollaagdikte.

Van deze berekende waarde op het eind van de injectiefase

worden punt b) en f) gebruikt als startwaarde bij het na

drukken.

De gegevens die het nadrukprogramma geeft zijn:

a) De maximale navullengte als functie van de tijd;

b) De druk als functie van de tijd met de plaats als

parameter;

c) De druk als functie van de plaats met de tijd als para

meter;

d) De doorstroomopening als functie van de tijd;

e) De volumeverandering als functie van de tijd.

Aangezien het zwaartepunt van het onderzoek gericht is

op het nadrukken zal hier maar in het kort op de resul

taten van het "inj ect" programma worden ingegaan.

In lit(1) wordt het programma ook vergeleken

met een nauwkeuriger rekenprogramma en met enkele expe

rimenten. Ret inject programma doorstaat deze verge

lijkingen prima.

Uit onze inject berekeningen volgt dat p.p veel makke

lijker geinjecteerd wordt dan p.c.
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Dit is voornamelijk terug te voeren op de materiaal

eigenschappen N , afschuifverdunnings factor

S , temp. invIoed op de viscositeit

mo' de nulviscositeit

1) = mo
-8T ·n-1. e • y

Voor p.p. geldt nl.:

mo = 34260

8 = 0,05719

N = 0,387

voor p.c.

mo = 980700

8 = 0,0235

N = 0,7745

We zien dat p.p een Iagere mo heeft en bovendien vertoont

p.p meer afschuifverdunnend gedrag.

Dit resulteert in een lagere viscositeit zodat p.p makke

Iijker zal stromen dan p.c.

Men dient er weI rekening mee te houden dat de geometrie

(strip) geen pIotselinge doorsnede veranderingen bezit.

Een Iage N-waarde wil over het algemeen zeggen dat het

materiaalgedrag ook elastisch is.

In "inject" is dit nog niet ingebouwd.

Vooral bij sterk veranderende doorsneden kan dit in de

praktijk afwijkingen geven.

In hoofdstuk 2.6 is gepoogd om deze extra drukval te

beschrijven.

Verder zien we in bijlage I dat de gemiddelde temp. over

de vloeiweg konstant is gehouden.

Dit was een uitgangspunt vOor ons nadruk model.

De gemiddelde gestolde laagdikte is bij p.p groter dan

bij p.c.

Dit is logisch omdat de wa.ndtemp. 50 0 C lager is.

De berekeningen zijn zoals eerder vermeld uitgevoerd aan

de hand van p.p en p.c.
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Om nu het effect van het kristallijn Z1]n van een kunst

stof tijdens het nadrukken te bepalen is er ook nog een

berekening uitgevoerd voor z.g. "amorf" polypropyleen.

Het enige verschil met de berekening van het kristallijne

p.p is dat de spron~ in het p, v, T-diagram b,p nl.\l. w::)V'd-t

genomen (zie hiervoor ook aanname 1 van hoofdstuk 3.2).

De figuren 1 tjm1 D in bij lage 2 geven het resultaat van

Lx volgens formule (3.33) hoofdstuk 3.

Lx is de maximale navullengte (op z = Lx is de nadruk weg

gevallen tot omgevingsdruk).

We zien dat t.g.v. het kristallijn zijn (b,p = 62 kgjm3)

vergelijk fig. 1 en 1a de nadruklengte 5 a 10 em korter

is geworden.

Dit verschil is dus te wijten aan de extra massastroom

die nodig is om een gestolde laag te vormen.

Verder zien we dat de hoogte van de nadruk ook een aan

zienlijk verschil geeft in de maximale navullengte

(vg1. fig. 1 en 1b) •

Verder zien we in fig. 1c dat p.c. slechter vult of hager

uitkomt met Zijh injectie druk, toch betere navul

eigenschappen bezit.

Dit is vooral te danken aan de lagere afkoelsnelheid van

de kunststof zodat de massastroom kleiner is. Bovendien

is de gemiddelde temp. hoger waardoor de viscositeit

kleiner blijft.

De figuren 2 tjm 2D geven de druk als functie van de tijd

met de plaats als parameter. We zien duidelijk dat

punten verder verwijderd van de aanspuiting (z = 300 rom)

eerder op omgevingsdruk zijn dan punten dicht bij de

aanspuiting (z = 100 mm).

Het tijdstip waarop dit gebeurt is voor een kristallijn

materiaal sneller bereikt dan bij een amorf materiaal,

vgl. fig. 2a en fig. 2b.
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De knik die de grafiek vertoont is het gevolg van het

feit dat de maximale navullengte kleiner wordt dan de

lengte van de strip.

Hierdoor zal het laatste dee1 van de strip verstoken

blijven van verdere toevoer van materiaal zodat de massa

stroom door de aanspuiting kleiner wordt. (De druk neemt

dan minder hard af in de tijd).

De figuren 2E tim 2H geven dezelfde berekende druk nu

weer als functie van de plaats, nu is de tijd de para

meter.

We kunnen aan de hand van deze figuren dezelfde konklusies

trekken als uit de voorgaande figuren.

De figuren 3 en 3c geven een beeld van hoe de doorstroom

opening Haec dicht vriest in de tijd.

Belangrijker informatie geven de figuren 4 tim 4c.

Hier laat zich de invloed van het al dan niet kristallijn

zijn van een kunststof het hardste gelden, vgl. fig. 4

en 4a.

Vooral bij kristallijn materiaal zien we dat de krimp een

sterke functie van de tijd is in tegenstelling tot die

van de "amorfe" p.p. (fig. 4a).

Het verschil in tijd, waarop de omgevingsdruk wordt be

reikt, tussen twee punten, heeft bij een kristallijn

materiaal grotere krimpverschillen tot gevolg dan bij een

amorf rnateriaal.

De grootste krimp vinden we het verst verwijdert van de

aanspuiting.

De metingen zlJn weergegeven in bijlage III.

In de grafieken wordt de holtedruk gegeven op twee plaatsen

(z = 50 en z = 250 rom) in de strip als functie van de tijd.
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De metingen zijn uitgevoerd met polypropyleen k1119 p.p.

km 6300 shell.

Het eerste traject van de grafiek geeft de drukopbouw

tijdens injecteren.

Vergelijken we de berekende resultaten met de gemeten

resultaten dan valt meteen op dat de berekende druk te

snel afvalt in de tijd.

De verklaring hiervoor zullen we moeten zoeken in de

elasticiteit van de matrijs en vooral de samendrukbaar

heid van de kunststof.

Om de invloed van de samendrukbaarheid van de kunststof

af te schatten gaan we een ander soort probleem oplossen •

.
We beschouwen hiertoe een matrijsholte gevuld met kunst-

stof die onder een hydrostatische druk staat en een be

paalde temp. bezit.

/1/
/ I;j /
/ P T :;;
~ J /

~ ~
/l-,~-:--~~-:--........-:"_'fYl7""""""':"'"=.,..c...,...---r-.~/

111/ / /// 1///// //

In aanhangsel A7 is afgeleid dat voor p = p(t) geldt:

met: PH = hydrostatische druk op t = 0

8 e H cos (1T X)

A ..- -- H=
( 2X-H) . 1T

2
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ex =

Voor formule A7.6 is een klein programma geschreven.

Programma plus enkele resultaten ziet u in bijlage IV.

Voor de eenvoud hebben we X = 0 gekozen.

Ons temp. startprofiel is dan driehoekvormig.

/ //
;;
'/
/

~
'/

Tv/
I
I·
"/
II

/""'/-:-/-,1'..,...,......

Uit de resultaten blijkt dat het zelfs mogelijk is de

druk zo hoog te maken bij een bepaalde 0 dat het "nul"

nivo van de druk nooit bereikt wordt.

We kunnen hieruit concluderen dat in formule (3.24) uit

hoofdstuk 3 de invloed van B zeker niet is te verwaar

lozen.

Verwaarlozing van B heeft ook tot gevolg dat in de
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berekende resultaten een grote tt kan optreden, wat in
de praktijk ook niet het geval zal zijn.

We gaan dus terug naar vgl. (3.24).

D H3
PL 2 ' 3

+ (2.£) B
H =

az 2 . .
12 n(t) az 12 n(t)

3.24
H/ 2

f aT 1£
.

= 2 CL • dx + B H . + 2 t:.p o(t)at at
0

Een andere vereenvoudiging is het verwaarlozen van de

term
2 '3(2.£) B _H ___

az . 12 n(t)
t.o.v. de term

omdat p ~ B « PL.

We houden dan een partieele'inhomogene D.V. over waaruit

p in principe oplosbaar moet zijn.

Een

vgl. 3.24.

mogelijkheid is het numeriek oplossen van

J

-=-

Een andere oplossing zou Z1]n om ons probleem te ver

vangen door een electrisch analogon zoals in onderstaande

tekening.

___.l.-_C

T
c.

T
Ii 1I
P f i!:' 1),'1 c COh\fl'\~t- (J t0C1\C\ P')i'r"D~

. v

I I.e J. r I ~ \ I ",t ''"';" r' ',L/, (,,", r" r k' r.''',., '."' l."~'.i • v\ • r' ". I "( ,,., "')" ,,.>\.:.< c \ \ ,~ • \ '" " ,v..J" \ '- '-'i' "\.- t ....·,,> -. ",jV\,{ -. •
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De weerstanden R stellen hier de stromingsweerstanden

voor die tijdsafhankelijk zijn.

De stroombronnen j stellen de massastroom voor die ont

staat t.g.v. het afkoelen van de kunststof.

De capaciteiten C stellen de samendrukbaarheid voor van

de kunststof.

De stroam stelt de massastroom voor.

De spanning stelt de druk voor.

Deze oplossing zou een snelle manier zijn om te kijken

ofvgl. (3.24) dichter bij de realiteit staat.
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5. Cone lusies en AaD.b.evelingen

~ Het model waarbij de samendrukbaarheid van de kunst

stof wordt verwaarloosd is te simpel.

~ Uitbreiden van het model met een samendrukbare kunst

stof levert waarsehijnlijk betere resultaten.

~ Een snelle methode om dit verbeterde model door te

rekenen is, om van het nadruk proees een elektriseh

analogon te maken wat doorgerekend kan worden met

"PHILPAC" •

~ Indien de resultaten die uit de "PHILPAC" berekeningen

komen bevredigend zijn kan men naar andere oplos

methodieken gaan (voor vgl. (3.24».
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A1 Omzetten van prafiel inject naar een realistischer profiel

Ret profiel zoals gevonden m.b.v.INJECT is weergegeven in

onderstaande fig. 1.

_I-'__

Fig. 1: Temperatuurprofiel zoals gevonden m.b.v. INJECT

met: T
w

-T

= wandtemperatuur

n= no-flow temperatuur (Tnf = T - 8 In 10).

Dit is de temperatuur waarbij de kunststof

nauwelijks meer beweegt (dus niet meer bij

draagt aan het debiet) .

De kunststof zal in het algemeen nag niet

gestold zijn.

= gemiddelde temperatuur van de nog stromende

kern.

= Laagdikte die niet aan de stroming van de

kunststof meedoet.

We gaan nu het profiel zo aanpassen dat de warmte-inhoud

en de begin-laag-dikte identiek blijven (aanname 13).
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Ret meer realistische profiel kiezen we trapeziumvormig.

W!e krijgen dan onderstaande situatie (fig. 2).
I
I
I

T
~w 1';-4,,1 ~ Jt- TN)( ------ \./

\. I

r

b6c-
--1\--

Fig. 2.

-Gegeven zijn: 00' Tsto1 ' Tnf , T, Tw'

Te berekenen is: TN' y, x.

Voor de war~te-inhoud van een volumedeel V geldt:

Q = p C .V.6T (J)
P

( 1 )

Voor de warmte-inhoud volgens het inject profiel Q1 geldt:

Voor de warmte-inhoud volgens het aangepaste profiel Q2
geldt:
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Gelijkstellen van Q1 en Q2 levert:

Voor 0 kunnen we schrijven: (zie fig. 2)

(T f-T )n w
o = 00 , (T -T)

stol w

Voor y geldt: (zie fig. 2)

-T -TN w
Y = °0' T -T

stol w

We stellen het linker lid van vgl (4) gelijk aan k

dus:

met 0 volgens vgl (5).

Vgl (7) en (4) geeft:

of

Vgl (6) geeft:

Vgl (8) en (9) geven:

ofwel:

(5 )

( 6 )

(7 )

(8)

( 9)

( 10)
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= 0 ( 11 )

T -T
stol w

( 1 2)

2

Het min-teken voor het wortelteken in vgl (12) geldt

omdat 0 < y < H/2.

Voor TN vinden we ui t vgl (g):

Verder geldt: x + y = H/2

Dus vgl (14) en (12) levert voor x:

(Tstol -Tw)
x=---~----2

( 13)

( 14 )

( 1 5)
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A2 Fourier reeks van een trapeziumvormig profiel

Het trapezium profiel heeft de vorm als in onderstaande

figuur 1.

L s

t7 J
!

Fig. 1: starttemperatuur profiel

-H/2 < x < H/2.

-0 = T -T
N w

2

H
2 -

4koo
T -T

X stol w
= 2

voor TN' x en k

zie aanhangsel A
1

voor de nadrukfase

f(x) = 0 voor 0 < x < X

f(x) = 20x 0H voor X < x·< H-X
2X-H - 2X-H (3.39 )

f(x) = -0 voor H-X < x < H

f(x) is te schrijven als een cosinus reeks.

f(x) = ~ao + I an cos (2~X)
n=1

(1 )

2 H
= H f

x=O

f(x) cos (nn x )
H

( 2 )

a o = 0 (f(x) is symmetrisch om de x-as).
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Invullen van (3.39) in (2) levert voor a :n

2 X nnx H-X 20 0H nnx dx
an = H 6! 0 cos H dx + ! (2X-H x - 2X-H) cos H

, ' \ X ,.._---'1 "---------~V ----....., -y--

I IV III

-0cos nnx dx}
H

H
+ !

H-X
~""------"v~.------'I

II

(3 )

Uitwerken van term I

X
m!

X
! 0 cos nnx = sin nnx

Jfr- fr-O n z=O

0H sin nnX ( 4 )= nn H

Uitwerking van term II

H
!

H-X
- 0 cos nnx

fr-
H= _ 0H sin nnx j =

nn fr- H-X

_ 0H nn(H-X))(sin nn - sin H =nn

= ~~ (sin (nn _ n~x)

o

m.b.v. sin (a-B) = sin a cos B - cos a sin B
geeft dit:

0H nnx s~n nnX)= (sin n~ cos - cos n~ ~ Hnn II fr- II

II
II

o (_1)n

= 0H ((_1)n sin nnx)
nn H ( 5)
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Uitwerking van term III

H-X 8H
J cos nnx dx =

- 2X-H II
X

8H2 H-X
sin nnx f =

nn(2X-H) II X

2
= - 8H ,nn (H-X) _ Sl'n nnX) =

nn(2X-H) (sln H H

8H 2
sin nnX cos sin nnX sin nnX)= nn cos II - nn II -nn(2X-H) H

0
(-1) n

8H 2
{((-1)n+1 ) sin nnx}= nn(2X-H) H (6 )

Uitwerking van term IV

H-X
J
X

28
(2X-H)

nnx dxx cos H =

28 H nnx H2 H-X
sin nnx ,= (nn +22' cos II) =2X-H) H n n X

28 H
sin inn (H~X)) + H2

cos (nn H~X )= { (nrr (H-X) +
(2X-H) 22', /

n n
v " v-

A B
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Uitwerken van term A:

H
nn (H-X) (sin (nn _ nnx)) _

H

H= (H-X)nn

H= (H-X)nn

(sin nn cos nnX - cos nn sin nnx) =Ii H

(_{_1)n sin nnX)
H

Uitwerken van term B:

H
2

nn(H-X) =22 cos H
n n

H2 X( .!!1L)~ cos nn - H
n n

H2
(cos nnX

+ sin sin ~)= 22 nn cos Ii nn H
n n

H2
{(_1)n ~)= 22 cos H

n n

A en B terug invullen geeft voor term I~:

20 H
2X-H (- nn

n HX nnX H2 n nnX
(H-X) (-1) - --) sin Ii +~ ((-1) -1) cos Ii)

nn n n

(7) (3.46)
Voor an vinden we:

an = ~ ( (4) + (5 ) + (6 ) + ( 7 ) )

Invullen levert voor a :n
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_2 ( 8H n) 8H
2

nan = (1-(-1) + (1+(-1) ) +H nn nn(2X-H)

-28 (H(H-X) (_1)n + HX )) sin nnX +
2X-H nn nn ~

2 28 H2 n nnX
H 2X-H (~ «-1) -1) cos H

n n

Voor n = even geldt:

(8 )

2 28H 2
an = H (nn(2X:-H)

28
(2X-H)

2
(HX+H -HX)) = 0

nn

Voor n = oneven geldt:

an =(28H _ 28 (HX
[In (2X-H) nn ~: + ~~) sin n~x) ~ ~ +

-48 2
(2H ) cos nnX

H(2X-H) 22 H""n n

=(28H _ (28(2HX-H 2 ) sin n~x) ~ 2 +a Hn nn . nn (2X-H)

-8H8 nnX
2 2 cos H

(2X-H)n n

Cln
-8H8 cos nnX voor oneven= ~

n =2 2(2X-H)n n

voor n = even
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We vervangen n nu door (2n+1)

dus:

n = 0,1,2

-8HG

(2n+1)2 1T 2(2X-H)
cos

(2n+1)1TX
H

( 9)

Vgl (9) met (11) geeft:

co
f (x) =

L
n=O

-8He

(2n+1)2 1T 2(2X-H)
cos (2n+1)1TX) cos

H
( (2n +1 ) 1TX)

H
( 10)
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A3 Uitwerking energie-vergelijking

z ie 1 it (18)

We beperken ons tot incompressibele verschijnselen zonder

brontermen. De energie-vergelijking is dan te schrijven als:

pC eT + pCV grad T = AV 2T + 2n D:D
et ( 1 )

I II III IV

waarin: term I :lokale verandering warmte-inhoud

term II convectief warmtetransport

term III warmtetransport door geleiding

term IV warmte produktie voor viskeuze dissipatie.

-. =L _

x

1--_....._ 2

I

Ifl
~--------------------t----t-

t

Vgl ( 1 ) uitgeschreven voor onze geometrie luidt:

eT + CV eT 02T 02T oV
pCp = A -- + A -- + n (_z) 2 ( 2)et p z oz

ox 2 oz2 ex

We voeren de volgenae dimensieloze grootheden in:

V*
z

T
=

liT

Vz
=V-

z

a)

b)

x~ x
=

H c)

z* z= L
d)
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Invullen in vgl (2) geeft:

/5,T eT3IE

pCPt fi +
, t

L--..---

I

CV V*' pT eT*' =
p zzLe*'
~

II

/5,T e 2T*' /5,T e2T*' eV2 eV*'
z (_z)2= A --- + A --- +n -H2 ex*,2 L2 ez*,2 eH 2 eX 2

~ L , L-- ..
III IV V

( 3)

waarin: Term I lokale verandering warmte-inhoud

term II axiaal convectief warmtetransport

term III radiaal warmtegeleidingstransport

term IV axiaal warmtegeleidingstransport

term V warmteproduktie voor viskeuze dissipatie

Aangezien H«L kunnen we het axiaal warmtegeleidings

transport verwaarlozen t.o.v. het raoiaal warmtegeleidings

transport; term IV strepen we dan weg.

We betrekken nu alles op het axiaal convectief warmte

transport. We delen d~s de overgebleven termen door

p~ Vz/5,T
L

We vinden dan:

eT3IE - eV*'L eT*' A L e 2T*' n Vz L
Vzt,

. -+ V*' (~)2= . -- +
/5,T H2et*' z *. - H2 eX*,2 eX*'

l.---'
cSz pC V pC

Z
J I....-..-----''--

I II III

met: I

II

L

vzt,

a.L

V .H 2
z

= getal van Strouhal =
(verandering lokale warmte-inhoud)
axiaal convectief transport

,
= =getal van Graetz

(radiaal geleidingstransport)
axiaal convectief transport
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= getal van Eckert

getal van Reynolds
=

Indien nu geldt:

Vz is klein, dan:

SR = groot

Gr = klein

(warmte produktie door viskeuze diss.)
warmte transport door radiaal gel.t.

EC
R=

e
klein

d.w.z. dat term II en V in vgl (3) verwaarloosbaar zijn.

Als energievergelijking houden we dan over:

aT
pC at ( 5)

.
a( t) )

M.b.v. vgl (5) is de ~~ bepaald die nodig was voor de

bepaling van p en daarmee de massastroom ~.

M. b. v. de massastroom ~ gaan we nu Vz bepalen om te

kontroleren of de uitspraak SR = groot, Gz = klein en

= klein wel gerechtvaardigd is.

Voor mz vinden we m.b.v. vgl (3.11), (3.23) met 8 = 0.
en de rvw mz = 0 op z = 1.

• H/2 aT
mz = (l-z) * 2B (a J at dx + ~p

o

Voor Vz hadden we gevonden vgl (3.12)

( 6)

B .He ·(3.12)
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Vgl (3.12) en (6) levert:

H/2 oT •
. (ex. ~ 0t dx + I:::. p 0 (t) ) ( 7)

Voor een afschatting van V nemen we even aan dat geldt:z

H/2 oT
I:::.p = 0 en nemen we voor ex. J ot ax de eerste term van

O.

vgl (3.44) op t = O.
Vgl (7) wordt dan:

COS nX
V = (~-Zk·16.ex..a.0 H

z p n . (2X-H)
L

. Voor X ~ O' levert dit globaal:

= - (l-z) .16.ex..0 . a
p .H.H'.n
L

(8 )

(9 )

Vgl (9) ingevuld in onze dimensieloze getallen levert:

S
r

EC
Re

,
= - PI.. .H.H.n.L

(l-z) .16.ex..0.a.t

= - fj. (l-z) . 16 . ex. .0. a
~ .H.a.n.pC.I:::.T.H2

G = - (1~z).16.ex..0.H

z .n.p.H I

Nu is: 16 ex. = O(-10A )
n p

(1 /k)

(k)
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6T :: 0(10 2 ) (k)

pC :: 0(10 6 ) (J/m
3 k)

0(10- 7 ) 2a :: (m Is)

n = 0(10 2 ) (Ns/m
2

)

H = 0(10- 3 ) (m)

L = o (10°) (m)

p = 0(10+ 3 ) (kg/m3 )

t = 0(10 1 ) (s)

Deze waarden ingevu1d in onze dimensie10ze geta11en geeft:

I

SR
L H

0(10 5 )= (l-z) .

EC 1 0(10- 9 )= i'f .
Re

We zien dus dat onze aannamen gerechtvaardigd zijn indien
1 1
H > TO H.
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A4 Programma

Van de gevonden formules in hoofdstuk 3 is een programma

geschreven om het geheel overzichtelijker te maken.

Voor het temperatuurprofiel als funktie van de tijd hadden

we gevonden:

T(x,t) = T
w

00

+'"1'-

n=O

-8Hecos ((2n+1)TIX)
H

2 2(2n+1) TI (2X-H)
3t cos ( (2n+1 ) TIx)

H . *

Van dit temperatuurprofiel is verder alles afgeleid.

( 1 )

Het blijkt dat deze Fourier reeks zeer snel naar de eerste

term van de reeks convergeert, of met andere woorden: de

hogereorde termen dempen snel uit.

Aan de hand van een numeriek voorbeeldje wordt dit aange

toond (zie AS) .

Bij een afmeting van H = 2 mm zien we dat na + 1 seconde

de fout die we maken in de orde van 3% ligt. Dit wil dus

zeggen dat de trapeziumvorm na 1 seconde over is gegaan

naar een cosinusvorm, n.l. de eerste term van onze Fourier

reeks.

Voor de eenvoud van ons programma rekenen we met alleen de

eerste term van de Fourrier reeks (alle variabelen zijn

nu eenvoudig analytisch te berekenen).

We vinden dus:

T(x,t) = T
w

TIX8He.cos (If)

TI 2 . (2X-H)
. e ( 2)

We voeren de volgende hulpvariabelen in:
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-8GH cos (TIX)
A H

= 2TI (2X-H)

A TI 2
B =

pCH 2

We vinden dus:

T(x,t) = Tw + A cos ~
-Bte ( 3)

H/2 oT
voor f ot dx (integ) vinden we nu:

o

cT =6t

H/2
(TIx) -Bt H -Bt

f - AB cos e dx = - AB - e
0

H TI

H/2 ct H -Bt
f ot dx = - A ~ B * - e
0

TI

Voor c(t) vinden we:

(4 )

Tsto1 = T + A cos
w

-Bte

TI.(H/2-c(t)) =
H

arc
T -T
(stOl w

A
+Bt). e

cS(t) H
= 2"

H
TI

arc
T -T
(stOl w

A
+Bt). e (5 )



-171-

Voor de aangroeisnelheid vinden we dan:

6 (t)
H

= + 
1T

1
-St .

(
(Tstol-Tw) . e 2

1 -
A

Bt. e (6 )

Formule (5) en (6) zijn geldig tim 6(t) = H/2.

De tijd waarop 6(t) = H/2 is:

-BtTstol = Tw + A.e e

-Bte e;::
T -Tstol w

A

T -T
t

e
= - 1 In (stol w)

B A
( 7)

Voor de gemiddelde temperatuur over de stromende kern

vinden we:

2 H/2-6(t)
iTX -BtTL = T + H.26 f A cos e =w H

0

T
L

T 2 A.H sin (IT (H/2-6 (t) ) ) -Bt
( 8)= + H-26 . H .ew 1T

Voor de krimpberekening vinden we:

V*
;::

V

(p + a(T -T ) + }aA
s w 0 1T

We hebben nu aIle benodigde formules om f(t) en p(z,t)

uit te kunnen rekenen. De programma-opbouw ziet u in het

volgende flow-diagram.
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nadruk-programma

-
start

T

lees materiaal eigen-
schappen in A, pC, C,
I1p, a, Tstol ' mo' (3 ,
n, p¢

I

voer gegevens in zoals
ze uit inject komen
0

0
, Tgem' Twand

bereken Tn en X
van het trapezium-
vormig profiel

t = t + I1t I
bereken o (t) m.b.v.
vgl ( 5)

bereken o (t) m.b.v.
vgl (6 )

H/2 oTbereken ! ot dx
0

m.b.v. vgl (4 )

I-bereken TL m.b.v.
vgl (8)

I
bepaal - p (t) en Hn(t) ,

bereken f(t) I
bereken L Ix

I

regel 260 tim 340

regel 410 tim 446

regel 500 tim 540

regel 670

regel 680 tim 700

regel 710

regel 720 '

regel 740 tim 760

regel 770

regel 790
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= L
d

x 0 0 x

bereken p volgens
vgl (3.31)

p = PN-(LO·Z-~Z2)*f(t)

.
regel 830 tim 900

regel 860 tim 900
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kunststof in een matrijs te simuleren.
----------------------------------------------------------------------

MAX TIJD , TIJD DELTA =

Aantal stappen I.
Aantal stappen I.

Aantal stappen Z.

Programma om het nadrukken van
Geschreven door Johan Vromans.
Revisie datum 19 MAART 1985.

~:::~::_::_::::_~::::_:::::::_:::::_::_::::_~:::::~:~----------------~
I

10
20
30
40
50
60
70
80
90 OPTION BASE 1
100 RAD
110 !
120 ! Dimensioneren van de benodigde array~s.

130 DIM T(111),Lx(111),P(111,60),Ft<111),Hacc<111),I(111),Z(111,60)
140 !
150 Aanti=40
160 Aantii=Aanti+l
170 Aant z=Ui3
180 Aantzz=Aantz+1
190 !
200 ! Re_dimensioneren van de benodigde array~s.

210 REDIM T(Aantii),Lx(Aantii),P(Aantii,Aantzz),Ft(Aantii),Hacc(Aantii),I(Aa
i),Z(Aantii,Aantzz)
220 !
230 ! *********************************************************************
240 ! MATERIAALEIGENSCHAPPEH PP *****
250 ! *********************************************************************
260 L=.2 ! WARMTEGELEIDINGSCOEF. CW/M*K]
270 Rhoc=1.95E6 ! WARMTECAPACITEIT CJ/M A 3*K]
280 Deltarho=62 ! SPRONG IN PVT DIAGRAM CKG/M A 3]
290 Alpha=-.43 ! VERAHDERING RHOTGV T CKG/MA3*K]
30B Tstol=150 ! STOLTEMP KUNSTSTOF CKJ
310 M0=34260 ! NULVISCOCITEIT CPAS*SAN]
320 Betha=.005719 ! TEMP.COEF VISCOCITEIT CSA(-1)]
33B N=.38768 ! AFSCHUIFGEVOELIGHEID [-]
340 Rho0=910 ! DICHTHEID BIJ T0 , P0 [ KG/M A3]
350 ! *********************************************************************
360 ! EINDE MATERIAAL GEGEVENS
370 ! *********************************************************************
380 P0=1E5 ! OMGEVINGSDRUK [ N/M ....2 ]
390 T0=20 ! OMGEVINGSTEMP C K ]
400 ! Invoeren van de variabelen.
410 DATA .167E-3,275,50,.3,2E-3,500E5
420 ~EAD Delta0,Tgem,Twand,L0,H,Pn
430 GOTO Bereken
440 INPUT "GEEF DELTA0iTGEM,TWAND",Delta0,Tgem,Twand
450 INPUT "GEEF AFMETINGEN STRIP L0,H ",L0,~

460 INPUT "GEEF NADRUK PN ",Pn
470 ! Berekening hulpvariabelen.
480 Berek en: !
490 L0B=L0 ! Voorkomt afbrekenen in grafiek.
500 Tnf=Tgem-N*LOG(10)/Betha! BEREKENING NO-FLOWTEMP
510 Delta=Delta0*<Tnf-Twand)/(Tstol-Twand)! BEREKEHING LAAG DIE NIET STROO
520 K=(Tnf-Twand)*Delta+(Tgem-Twand)*(H-2*Delta)! HULPVARIABELE
530 Y=(H-SQR<H .... 2-4*K*Delta0/(Tstol-Twand»)/2! AFSTAND TOP TRAPEZIUM TOT W
540 X=H/2-Y! AFSTAND TOP TRAPEZIUM TOT MIDDEN VAN KAHAAL
550 Tn=Twand+Y*<Tstol-Twand)/Delta0! HOOGTE TOP TRAPEZIUM
560 Tetha=Tn-Twand! HOOGTE TOP TRAPEZIUM HOMOGEEN PROFIEL
570 A=-8*Tetha*H*COS<PI*X/H)/«2*X-H)*PI ....2)! HULPVARIABELE
580 B=L*PI ....2/(Rhoc*H ....2)! HULPVARIABELE
590 Ie=INT<10*(-LOG«Tstol-Twand)/A)/B»/10
600 Itelz=0
610 FOR Z=0 TO L00 STEP L00/Aantz
620 Itelz=Itelz+1
630 Iteli=0 ! Teller voor het plaatsen van waarden in array.
640 FOR 1=0 TO Ie STEP Ie/Aanti
650 Iteli=Iteli+1 ! Ophogen teller Iteli, begin met 1.
660 I(Iteli)=I ! Gegevens opbergen in array I(*).
670 Delta=H/2-H*ACS«Tstol-Twand)*EXP(B*I)/A)/PI ! LAAGDIKTEBEREKENING
680 D=H*(Tstol-Twand)*B*EXP(B*I) ! HULPVARIABELE
690 E=PI*A*SQR<1-«Tstol-Twand)*EXP(B*I)/A) .... 2) !HULPVARIABELE
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SUB Gr.fiek<T<*),Lx<*>,P<*),Ft<*>,Hacc<*),I<*),Z<*),Aanti,Aantz,Plot,Nr,Pn

in een

19 MAART 1985.

v.n w.arde bep. gr.fiek.

rlJen d.t in gr.fiek getekend wordt
kolommen d.t in gr.fiek getekend wor

Last I':ev is i or.

GH - 4 - 1

Geeft .fh.
LX<I>
P<I,Z>
HACC(I)
HS(I>/H<I)
FT<I)
A.nt.l
A.ntal

Geeft ••n of meerdere gr.fieken
figuur komen
Niet uitprinten figuur.
Wel uitprinten figuur.

Nr
Nr=l
Nr=2
Nr=3
Nr=4
Nr=5
Aant i
Aantz

Plot=0
Plot=l

Plot

Plot

COM

Tekent naar behoefte verschillende grafieken.

P.rin

P.rcom

Parout

Rele.sed

Geschreven doorg. huiskes

Subc.l

Sub_programma number :

700 Deltap=D/E ! AANGROEISNELHEID GESTOLDE LAAG
710 Integ=-A*B*H/PI*EXP(-B*I) !
720 Tl=Twand+2*A*H*SIN(PI*(H/2-Delta)/H)*EXP(-B*I)/(PI*(H-2*Delta»
730 ! GEMIDDELDE TEMP NOG STROMENDE KERN
740 Etha=M0*EXP(-Betha*Tl)*10 A (N-l) ! VISCOSITEIT
750 Rhol=Rho0-Deltarho+Alpha*(Tl-T0) ! DICHTHIED NOG STROMENDE KERN
760 Hacc=Hacc(Iteli)=H-2*Delta ! MOMENTANE DOORSTROOMOPENING
770 Ft=Ft(Iteli)=24*Etha*(Alpha*Integ+Deltarho*Deltap)/(HacC A 3*Rhol)
780 ! HULPVARIABELE FT .
790 LX=Lx(Iteli)=SQR(2*(Pn-~~)/Ft) ! MAX NAVULLENGTE
800 T=(Rho0+Alpha*(Twand-T0~*EXP(-B*I)/PI>-Deltarho*(H-2*Delta)/H)/Rho0

810 ! BEREKENING HOEVEELHEID KRIMP
820 T(Iteli)=T
830 IF Lx<L0 THEN L0=Lx
840 ! L0 IS DE LENGTE VAN DE STRIP
850 ! LX IS DE MAX NAVULLENGTE
860 2(Ite1i,Itelz)=Z
870 P=Pn-(L0*Z-.5*Z A 2)*Ft ! BEREKENING DRUK ALS F(Z,t)
8S0 IF P<Pn/50 THEN P=0 ! VOORKOMT TEKENEN VAN COMPLETE PARABOOL
890 P(Iteli,Itelz)=P
900 IF P<lE5 THEN GOTO Piet
910 NEXT I
920 Pi et: !
930 L0=L00
940 NEXT Z
950 NORMAL
960 !
970 ! Tekenen van de grafieken.
980 !
990 Tekenen: !
1000 INPUT "GEEF NR l=LX, 2=P, 3=HACC, 4=HS/H, 5=FT,",Nr
1010 Plot-0 ! Grafiek met assen.
1020 CALL Grafiek(T(*),Lx<*>,P<*),Ft(*),Hacc<*>,I<*),Z<*>,Aantii,Aantz,Plot,Nr,
Pn,L09;Ie,H)
1030 GOTO Tekenen
1040 END
1059 Grafiek: !
1060 ! SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
1970! Subprogramma Grafiek<T<*),Lx<*>,P<*),Ft<*>,Hacc<*),I<*>,Aanti,Aantz,P
lot,Nr,Pn,L0>
1080 !
1090 !
1190
1119
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1189
1190
1200
dt
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1309
1310
1320
1330
1340
1350
1360
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****** Afh.van variabele "Nr" wordt grafiek getekend.
ON Nr GOTO Reken_l,Reken_2,Reken_3,Reken_4,Reken_S,Reken_6

CALL Plot(-3,X(*),Y(*),Aanti,1,Xl,Xr,Dx,Yl,
[SECJ",0,0,0, "")

Tekenen van grafiek afh. van resultaten uit Reken 1.******

CALL Plot(-3,X<*),Y<*),Aanti,1,Xl,Xr,Dx,Yl,
J ","--> Alpha [DEGJ",0,0,0,"")
GOTD Status

****** Teken de grafiek voor Fst
Vl=.7S
Vr=1
Dy=.01
Xl=0
Xr=le
Dx=Ie/10

IF Plot=0 THEN CALL PlotC0,X(*),YC*),Aanti,1,Xl,Xr,Dx,Yl,
","--) TIJD [SECJ",e,0,0,"")

NEXT I
CALL Plot<-3,XC*),VC*),Aanti,1,Xl,Xr,Dx,Vl,Yr,Dy,"-->

Plaats vanaf inspuiting [MJ",0,0,0,"")
GOTD Status

****** Tekenen van grafiek afh. van resultaten uit Reken_2.
Yl=0
Yr=Pn/1E6
Dy=(Vr+Yl)/10
Xl=0
Xr=le
Dx=(Xr+'Xl)/10
IF Plot=0 THEN CALL Plot(0,Z(*),Y(*),Aanti,1,Xl,Xr,Dx,Yl,V

[MPaJ","--> TIJD [SECJ",0,0,0,"")
FOR Z=1 TO Aantz
FOR 1-1 TO Aanti
V( I )-P( I, 2)/lE6
XCI)=ICI)
NEXT I

[N/M A 2J","--> TIJD
NEXT Z

GOTO Status
****** Teken grafiek voor Sb

Yl=0
Yr=H*1000
Dy=CY1+Vr)/10
Xl=0
Xr=le
Dx=CXr+Xl)/10
IF Plot=0 THEN CALL Plot(0,XC*),YC*),Aanti~1,Xl,Xr,Dx,Vl,

","--) TIJD [SEC]",0,0,0,"")
FOR 1=1 TO Aanti

V(I)=Hacc(I)*1000
XCI)=ICI)

NEXT I

Yl=0
Yr=l
Dy=(Yr+Yl)/10
Xl=0
Xr=Ie
Dx=CXr+Xl )/1O
IF Plot=0 THEN CALL Plot(0,XC*),Y(*),Aanti,1,Xl,Xr,Dx,Vl,Y

[m]","--> TIJD [S]",0,0,0,"")
FOR 1=1 TO Aanti"

VCI)=Lx(l)
XCI)=ICI)

Declaraties

OPTION BASE 1
DIM Y(100),XC100)
REDIM Y(Aanti),XCAanti)
!

Stuur:

,Le,Ie,H)
13713 !
1380 !
1390 !
1400
1410
1420
1430
1440
1450
eken_7,Terug
1460 Reken 1:
1470 -
1480
1490
1500
1510
1520
1530
Dy, "--> LX
1540
1550
1560
1570
1580
CZ) [N/M A 2]","-->
1590
1600 Reken_2:
1610
1620
1630
1640
1650
1660
1670
Dy,"--> PCT,Z)
1680
1690
1700
1710
1720
1730
, Dy, "--> PCT)
1740
1750
1760 Reken 3:
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1830
Dy,"-->HACC [mm]
1840
1850
1860
1870
1880
,Dy,"-->Sb [ N/mm A 2
1890
1900 Reken 4:
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
Dy,"--)HS/H [ - ]
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2 November 1983!Last Revision

GH - 1e - 1

Nummer van het tegebruiken model.

Geeft status van het programma aan.

CALL Plot(-3,X<*),V<*>,Aanti,1,Xl,Xr,Dx,VI,Vr
rDEGJ",e,e,e,"">

van grafiek afh. van resultaten uit Reken 5.

CALL Plot(-3,X<*),V<*>,Aanti,1,Xl,Xr,Dx,VI,Yr
r DEG] " , €I, €I, €I, "" " )

Aanti

Model

Status

FOR 1=1 TO
V<I>=T<I>
X<I>=I<I>
NEXT I

COM

Released

Parinp

Geschreven door g. huiskes

Parout

Plotten van grafieken.

Parcom

Sub_programma number :

Subca1

[N/mm A 2J ","--) Alpha
GOTO Status

****** Terug naar het hoord_programma.
Terug=l
GOTO Sub end

****** Ve~volgen van het programma.
CALL Dump<Plot>
IF Plot-1 THEN CALL Uitvoer<Reken,Plot>
GOTO Sub end
SUB END -

","--> Alpha
GOTO Status

****** Tekenen
'r I =e
Vr=leee
Dy=le0
XI=0
Xr=Ie
Dx=Ie/10
IF Plot=e THEN CALL Plot<e,X<*>,V<*>,Aanti,l,XI,Xr,Dx,VI,Vr,

rMPa/m A 4J ","--) TIJD rSECJ",0,0,e,"")
FOR 1=1 TO Aanti

Y<I)=Ft<I)/lE6
X< 1>=1 (1)

NEXT I

Sub end:
PI otl: !

! SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
! Subprogramma Plot<Pc,X<*>,V<*>,Ii,Ic,XI,Xr,Dx,VI,Vr,Dy,"Titely$,Titel

Status:
!
!

198e
19ge
2eee
2e1e
2e2e
,Dy,"--)Fst r KN J
2e3e
2e4e Reken 5:
2e5e
2e6e
2e7e
2e8e
2ege
21ee
211e
Dy,"--) FT
212e
213e
214e
215e
216e
,Dy,"--) P1
217e
218e Terug:
21ge
22ee
221e
222e
223e
224e
225e
226e
227e
228e
x$)
22ge
23e0
231e
2320
2330
234e
235e
236e
237e
2380
23ge
24e0
241e
2420
2430
244e
2450
246e
247e
248e +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
24ge SUB Plot <Pc, X<*>, V<*), Ii, Ie, XI, Xr, Dx, VI, Vr, Dy, Ti tel y$, Ti tel x$, Fi 11, Fi 11o, F
illb,Fill$)
25ee DEG
2510 OPTION BASE 1
2520 Set up: !
2530 STANDARD
2540 ! Laagste X-coordinaat: Xl
255e I Hoogste X-coordinaat: Xr
2560 Laagste V-coordinaat: VI
2570 Hoogste V-coordinaat: Vr
2580 Eenheden langs X-as: Dx
2590 Eenheden langs V-as: Dy
2600 Ii punten in arrays X<*),V<*>
261e Bijzonder punt op Ie
2620 Pc: Plottercontolle parameter: pc=e -) Plot assen,Titel
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2630
2640
2650
2660
2670
2680
2690
2700
2710
2720
2730
274e
2750
2760
2770
2780
2790
2800
2810
2820
2830
2840
2850
2860
2870
2880
2890
290e
2910
2920
2930
2940
2950
2960
.2970
2980
2990
3000
3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100
3110
3120
3130
3140
3150
3160
3170
3180
3190
3200
3210
3220
3230
3240
3250
3260
3270
3280
3290
3300
3310
3320

IF ABS(Pc)(=1 THEN PLOTTER IS
GRAPHICS

Grenzen: !
LIMIT 0,184,0,140
LOCATE 20,80,40,100
! CLIP 40,120,20,100
SCALE Xl,Xr,Vl,Vr
IF ABS(Pc»1 THEN Plotkurve

St art plot: !
GOSUB Fill

FRAME
AXES Dx,Dy,Xl,Vl,5,5,4

LINE TVPE 5,1
IF Pc=0 THEN Draw assen

Plotkurve:! -
FOR 1=1 TO Ii
PLOT X(I),V(I)
NEXT I

Pl otpun~en: !
LINE TVPE 1
CSIZE 2.4,.7
LORG 5
IF Pc=-3 THEN 2980
FOR 1=1 TO Ii
MOVE X( 1), V( 1)

IF Pc)0 THEN LABEL I
IF Pc=-2 THEN LABEL "*"
NEXT I .
IF ABS(Pc»l THEN Merkpunt

Draw_assen: !
LIHE TYPE 3,2
MOVE Xl,0
DRAW Xr,0·
MOVE 0,Yl
DRAW 0,Yr
UNCLIP
LINE TYPE 1

Labe 1axes: !
DEG
LORG 9
! CSIZE 3,.7
LDIR 90
FOR Xlabel=Xl TO Xr STEP Dx*5
MOVE Xlabel,Yl
LABEL Xlabel
HEXT Xlabel
LDIR 0
FOR Ylabel=VI TO Vr STEP Dy*5
MOVE Xl,Vlabel
LABEL Ylabel
NEXT Vlabel

Labeltext: !
LDIR 90
LORG 8
MOVE Xl-(Xr-XI)/5,Vr
CSIZE 4,.7
LABEL Titely$
LDIR 0
LORG 8
! MOVE Xr,VI+(Vr-Yl)/3

MOVE Xr,Vl-(Yr-Yl)/5
CSIZE 4,.7
LABEL Titelx$

Pc=1 -> Plot assen,curve+punten genummerd
Pc=-l -) Plot assen,curve+punten .ls *
Pc= 2 -) Curve+punten genummerd
Pc=-2 -> Curve+punten als *
Pc=-3 -) Curve, niet genummerd of als *

13, "GRAPHICS"

! HARD CLIP area in GDU's
! area to be scaled

! SOFT CLI P area
! X-as Xr-Xl UDU's; V-as Yr-Yl UDU's

! Omlijn soft clip area
! Merken van de assen: X om de 10

! V om de 10, snijpunt assen XI,Vl
! Grote streep elke 5 X, 5 V, 4 GDU's lang

Teken assen kruis

Zet pen op start positie
Schrijf label$ uit

Tekst langs V-AS

Tekst langs X-AS
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3330 Merk punt: !
3340 ! MOVE X(Ic),Y(Ic)
3350 LORG 5
3360 ! LABEL "I"
3370 LABEL ""
3380 Curve nr: MERKT GRAFIEK
3390 MOVE-X(Ii),Y(Ii)
3400 LORG 2
3410 IF Pc=0 THEN 3530
3420 LINPUT "Geef tekst aan kromme ?",Linput$
3430 LABEL Linput$
3440 GOTO End plot
3450 Fill: - ! GEEFT SPECIAAL GEBIED AAN
3460 IF Fil1<>1 THEN GOTO End fill
3470 MOVE Xl,Fill0
3480 AREA INTENSITY .1,.1,.1
3490 RECTANGLE Xr,Fillb-Fillo,FILL
3500 MOVE Xr-(Xr-Xl)/3,(Fillb+Fillo)/2
3510 LABEL Fill$
3520 End fill: RETURN
3530 End-plot: SETGU
3540 SUiEND
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AS Berekeping Fourier coefficienten 

.~ -.--~-.. -:--.~ .. -- .. --'-~"'---_r-_" __ '''' '~-":----'------",:'-~"-"'-' ____ '~""'" ~- "-"'., . 

. ' 

. J: 

I 
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10 H=2E-3
20 X-8E-4
21 L=.2
22 Rhoc=1.95E6
30 S.0
40 FOR 1-0 TO 2 STEP .2
S0 FOR N=0 TO 18
60 A=EXP(-(L/Rhoc*«2*N+1>*PI/H)~2)*I)

70 B-8*H*COS«2*N+1>*PI*X/H)
80 C-(2*N+1)~2*(2*X-H)*PI~2

90 T-A*B/C
100 S-S+T
110 PRINT T,S
120 NEXT N
130 PRINT LIN(4)
141 S-I
lSI NEXT I
161 END



-1.25239870541
.364313597587

-.162113893827
6.69147424137E-02

-1.54617124095E-02
-1.03504825221E-02

1.94013158478E-02
-1.80126548696E-02

1. 13454061532E-02
-3. 46924849877E-03
-2. 83990636094E-83
6. 19815194383E-03

-6. 48455575386E-03
4. 49769873563E-83

-1.48917888853E-83
-1.38322445988E-83

3.81885617819E-83
-3. 38844681279E-83
2. 39584921698E-83

-1.25239870541
-.88808510782
-1.05019909165
-.98328425924
-.99874597165
-1.00989637417
-.98969505832
-1.80770771319
-.99636239704
-.999831555531
-1.90267146189
-.99647338995
-1.8829578657
-.99846816696
-.999949344969
-1.88125256943
-.99824171325
-1.88155916986
-.99915511984

-182-

o Sec

-1.19858882158
.231817814236

-4. 57396363844E-82
5.68335131874E-83

-2. 56323482868E-94
-2. 26591699577E-85

3.74132199916E-96
-2. 94893878882E-97
5. 83827428589E-89

-4.92779711536E-l1
-5.74961817368E-13

1.45968684669E-14
-1. 18492898824E-16

4. 25378729799E-19
-4. 86228624369E-22
-9. 79898265143E-25

3. 47752952786E-27
-3.91539166958E-39

1.93725561251E-33

-1.13182793234
.146492557991

-1.29952138492E-92
4.69217169833E-94

-4. 24931767745E-86
-4. 96956853923E-98

7.21471179769E-19
-2.31259242628E-12

2.23739965131E-15
-4. 67686382975E-19
-1. 16495386899E-22

3.43761448522E-26
-2. 16522859652E-39

4. 82295192339E-35
-1. 58757565445E-49
-7. 36788358562E-46

4.81653579628E-51
-4.63368244471E-57

1. 56696542163E-63

-1.19858882158
-.95957928734
-1.89538984372
-.9997864924
-.999962815883
-.999985475853
-.999981733731
-.999981937825
-.999981932787
-.999981932827
-.999981932828
-.999981932828
-.999981932828
-.999981932828
-.999981932828
-.999981932828
-.999981932828
...;..999981932828
-.999981932828

-1.13182793234
-.98533537525
-.99824858829
-.997771371121
-.997775628439
-.997775678945
-.997775669324
-.997775669326
-.997775669326
-.997775669326
-.997775669326
-.997775669326
-.997775669326
-.997775669326
-.997775669326
-.997775669326
-.997775669326
-.997775669326
-.997775669326

(', t ..sec
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-1.87596787984
9. 28935698689E-82

-3.64114227336E-83
3.92916281719E-85

-7. 84449725822E-88
-1.88596928852E-18

1.39127478887E-13
-2. 62819993629E-17

9. 93585683624E-22
-5. 42878735536E-27
-2. 35671551888E-32
8. 89578448379E-38

-3. 95653968239E-44
3.88471458891E-51

-5. 18356248648E-59
-5. 53993311537E-67
4. 63988636128E-75

-5. 48374598325E-84
1. 26745318216E-93

-1.8228647338
5. 89854853418E-82

-1. 82733835196E-83
3. 29822788953E-86

-1. 16783317692E-89
-2.37741188536E-13

2.68291422817E-17
-2. 96883913567E-22

4. 41232883863E-28
-6. 38268868612E-35
-4. 77135298761E-42

1. 98656722588E-49
-7. 22981658815E-58
3. 59831618944E-67

-1. 69247493984E-77
-4. 16549184853E-88
5. 35813832844E-99
8
8

-.972382432634
3. 73538292578E-82

-2. 89856196997E-84
2. 75519296989E-87

-1.93682798797E-l1
-5. 28464396582E-16
5. 17369341282E-21

-3. 36386765498E-27
1. 95942589633E-34

-7. 31724887653E-43
-9. 65997316365E-52

4. 49883368896E-61
-1.32111819867E-71

3.48311451875E-83
-5. 52686718876E-96

8
8
8
8

-1.87596787984
-.98387438997
-.986715452243
-.986676168623
-.986676231868
-.986676231177
-.986676231177
-.986676231177
-.986676231177
-.986676231177
-.986676231177
-.986676231177
-. 986676231177 .
-.986676231177
-.986676231177
-.986676231177
-.986676231177
-.986676231177
-.986676231177

-1.8228647338
-.96395924846
-.964986578812
-.964983288584
-.964983289752
-.964983289752
-.964983289752
-.964983289752
-.964983289752
-.964983289752
-.964983289752
-.964983289752
-.964983289752
-.964983289752
-.964983289752
-~964983289752

-.964983289752
-.964983289752
-.964983289752

-.972382432634
-.935829483376
-.935319259573
-.935318984854
-.935318984873
-.935318984873
-.935318984873
-.935318984873
-.935318984873
-.935318984873
-.935318984873
-.935318984873
-.935318984873
-.935318984873
-.935318984873
-.935318984873
-.935318984873
-.935318984873
-.935318984873

.,( Sec,



-.924391626747
2.36862286533£-92

-8.17814978294£-95
2. 39716185994E-98

-3. 29953723952E-13
-1.13949411442E-18
9. 97687635447E-25

-3.81145797489E-32
8. 79142943669E-41

-8. 49513439292E-51
-1.95573631276£-61

1.95741891521E-72
-2. 41497525999E-85

3.21859214477£-99
8
8
8
8
8

-.878769351464
1.58198642246E-92

-2. 38742466688E-85
1.93198658252£-99

-5.32975451666E-15
-2. 49439185688E-21

1. 92392656196E-28
-4.31868387611£-37
3. 86413563438E-47

-9.86262969286£-59
-3.95953949489£-71
2. 49825918654E-84

-4.41125911228E-99
8
9
8
8
8
8

-.924391626747
-.988785398894
-.989787179592
-.98878715652
-.99878715652
-.98978715652
~.99878715652

-.98878715652
-.98978715652
-.98878715652
-.98878715652
-.98878715652
-.98978715652·
-.98978715652
-.98878715652
-.99978715652
-.98878715652
-.98878715652
-.99878715652

-.878769351464
-.863749487239
-.863772561486
-.863772559554
-.863772559554
-.863772559554
-.863772559554
-.863772559554
-.863772559554
-.863772559554
-.863772559554
-.863772559554
-.863772559554
-.863772559554
-.863772559554
-.863772559554
-.863772559554
-.863772559554
-.863772559554

-184-

/, t .sec.

-.835398718547
9.52436644297£-93

-6.51828599497E-96
1.61781988685£-19

-8.82971989758E-17
-5. 46873746984E-24
3. 71997245614E-32

-4.89322971974E-42
1. 71598758372E-53

-1. 14582561319E-66
-8. 91639499962E-81
5. 86464993794E-96
9
9
8
8
e
8
8

-.835398718547
-.825874344185
-.82588985439
-.825889854228
-.825889854228
-.825888854228
-.825889854228
-.825889854228
-.825889854228.
-.825889854228
-.825889854228
-.825889854228
-.825888854228
-.825889854228
-.825889854228
-.825888854228
-.825888854228
-.825888854228
-.825888854228

/,6 S~c.



-.79416857727
6. 03957231334E-03

-1.83684483721E-06
1.35474073749£-11

-1.46229444866£-18
-1.19546827446E-26

7.15445064441£-36
-5.54431427217E-47

7.62036686696£-60
-1.32934498633E-74
-1.62298181288E-90

8
8
8
8
8
8
o
8

-.754973389298
3. 82988158853E-83

-5.18256728359E-87
1. 13444183289E-12

-2.42418438833E-28
-2.61712788766E-29

1. 37965482688E-39
-6.28283898976E-52
3. 38485676391E-66

-1.54333488387E-82
8
o
8
8
8
8
8
8
8

-.79416857727
-.788129884957
-.788130841802
-.788130841788
-.788138841788
-.788130841788
-.788130841788
-.788138841788
-.788130841788
-.788130841788
-.788138841788
-.788130841788
-.788138841788
-.788138841788
-.788138841788
-.788138841788
-.788138841788
-.788138841788
-.788138841788

-.754973389298
-.751143587789
-.751144825966
-.751144825965
-.751144825965
-.751144825965
-.751144825965
-.751144825965
-.751144825965
-.751144825965
-.751144825965
-.751144825965
-.751144825965
-.751144825965
-.751144825965
-.751144825965
-.751144825965
-.751144825965
-.751144825965

-185-
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A6 Bepaling a en 6p vanuit een p.v.t. diagram

We bepalen de a en 6p voor twee materialen, n.l.:

1) Polycarbonaat type Marolon 2800

2) Polypopyleen Hostalen PPR 1042.

De gegevens van p. c. vindt U op pag. \98 en 189

de gegevens van p.p~ vindt u op pag.lsoen [91

We hebben de druk afh. verwaarloosd. We gaan daarom

kijken op de 1 bar lijn.

Ad 1 ) Polycarbonaat

p2500 1 1 ,10
. 2

= = gr/cm0,9089

300 1 1,19 gr/cm2p = =0,8340

dus: !:.E- = a6T
1,1 - 1,19= 250 - 30

p20 = p30 + a(-10) =1,2 gr/cm3

6p = 0 (amorfe kunststof)

p20= 1200 kg/m3

Ad 2) Polypopyleen

p250 1 0,74 gr/cm3= 1 ,35 =

p50 1 0,82 gr/cm3=
~

=
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I::1p 0,74 - 0,82 10-4 gr/cm3k= a = = - 4,3 *pT 200

I::1p 1 1 6,2 10- 2 gr/cm3= 1";16 1 ,25 = *

a· = - 0,43 kg/m3k

I::1p = 62 kg/m3 ..

p20= p50 + a I::1T

. ,.

30,91 gr/cm

.. 3
910 kglm

=



Makrolon 2800

Poly-carbonat
Typ Makro1on 2800

-188-

mittlere Abktihlgeschw1ndigke1t (~)T = 0,04 Kls
G

Temperatur Druok in bar
in 0 0 1x 200 400 600 1000 1600

spez1fisohes Vo1umen in cm3/g

30 0,8340 0,8307 0,8275 0,8231 0,8159 0,8073

40 0,8361 0,8325 0,8285 0,8244 0,8174 0,8077

50 0,8375 0,8334 0,8292 0,8253 0,8181 0,8080

60 0,8391 0,8346 0,8301 0,8262 0,8184 0,8082

70 0,8407 0,8360 0,8313 0,8270 0,8182 0,8084

80 0,8425 0,8374 0,8326 0,8277 0,8198 0,8086

90 0,8439 0,8385 0,8335 0,8286 0,8202 0,8087

100 0,8453 0,8399 0,8343 0,8295 0,8207 0,8090

110 0,8467 0,8410 0,8354 0,8304 0,8216 0,8094

120 0,8485 0,8424 0,8367 0,8313 0,8221 0,8096

130 0,8503 0,8436 0,8375 0,8322 0,8227 0,8097

140 0,8521 0,8453 0,8387 0,8329 0,8232 0,8097

150 0,8560 0,8478 0,8406 0,8344 0,8239 0,8106

160 0,8602 0,8514 0,8438 0,8372 0,8259 0,8115

170 0,8662 0,8568 0,8480 0,8406 0,8282 0,8126

180 0,8719 0,8615 0,8521 0,8442 0,8309 0,8143

190 0,8772 0,8673 0,8565 0,8478 0,8331 0,8162

200 0,8824 0,8709 0,8559 0,8525 0,8388 0,8189

210 0,8879 0,8749 0,8641 0,8560 0,8425 0,8217

220 0,8931 0,8801 0,.8682 0,8590 0,8454 0,8244

230 0,8984 0,8856 0,8729 0,8636 0,8502 0,8273

240 0,9035 0,8892 0,8774 0,8667 0,8531 0,8296

250 0,,9089 0,8942 0,8818 0,8708 0,8575 0,8326

%werte fUr 1 bar graph1ech ermittelt
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Polycarbona t
Makr%n Typ 2800

mitt/ere Abkuh/geschw. 0,04 Kia

Q95+-----+----+-----+---+---I----

em3- 1bar9
:::.

200
c: Q90OJ 400
E
::J
---~
~

Druck p.

Sl-
Q8S

1000
1600

100 150 200 °c. 250
Tempera fur T

50
Q80-t----+------+----+----+---t---

o
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6.2 Polypropylen PP

P'ORMMASSE
BAHDELSNAMB
'1'YP
BERSTBLLER

Abkflhlg •• chwindigkeit

0,074 Kl8 Kl8

Temperatur [OC] Druck [bar] v [em
3/~ p~/cm~ v [cm3/gJ p~/cm3J

31L 1 . 1. 18851 .,.211
3B. 2BB. 1.18UB .""2
31. 4IB. 1.18887 .91838
31. UB .. 1.898t9 .91859
3B 1BIB . 1. 89373 .91438
3B. lUB. 1. B79S2 .92£34
n 1 . 1.12345 .89112
n 218. 1. 11U2 .89588
n 4BB. 1. 11951 .98131
n. UB. 1.18552 .98455
(,I . lB18. 1.89799 . .91175
'I. lU•. 1. 88317 .92322
9B. l. 1.142" .87492
98. 2BI. 1. 13347 .88224
98. 4BB. 1.122£2 .89877... 'II. 1. 11792 .89452
9B. 1BIB . 1.1I51S .9B491,. . 1618. 1.I882B .91895

1 tiL .1- 1.15U8 .8UI'
118. 2B8. 1.1478B .87123
l1B. 4BB. 1.13399 .88184
118. 'II. 1.12'56 .887"
11B 11.11. t. 11IU . UU8
liB. l"B. 1.89255 .91529
12B 1. 1.1£843 .85585
1211. 288. 1.15448 ."U5
12B. 4.1. 1.14882 .8US'
12B. 'lB. 1. 13189 .88348
12B 18B8. 1. 11478 .8971B
128. lUB. t. 89SB' .913U
131. 1. 1.18'" .8427B
131. 2BB. 1.1 U98 .85545
13B. 4IB. 1.14857 .878£5
131. 'II. 1.13795 .87877
131. 1118. 1. 1187£ '-89385
13B. UB8. 1'.89713 '.91'147
14B. l. 1.25415 .79735
14B. 211. 1.2378' .81784
1411. 4B8. 1.1&453 .85872
141. 'lB. 1.14913 .87823
141. 18BI. 1.12378 .88985
141. UBB. 1. 1IB74 .91848
UB. 1. 1.2747B .78458
1" . 2BB. 1. 2521£ .798£2
in. 4118. 1.2358£ .889U
UI. nl. 1.2213' .8"1943
1" . 1118. 1.15759 .8'18'
1" . 1'18. 1. 11589 .89£14
181. 1. 1. 28979 .77532
181. 21B. 1. 2£7 12 .7S9U
181. 48B. 1.24723 .881 78
18B. "B. 1.23189 .81242
181. 188B. ' 1. 19989 .83341
18B. lUB. 1.1£441 . 8588B
211. 1 . 1.3894' .7'1£1
2'18. 28B. 1. 28153 .78831
211. 418. 1.2684' .7913'
211. 'II. 1.24235 .8B493
28B. 1BIB . 1.2B884 .82724
211. lUB. 1.17141 .853'7
22B. 1 . 1.329U .75211
22B. 2BB. 1. 29£93 .77185
22B. 4BB. 1.27321 '.78542
228. 'lB. 1. 25199 .79873
22B. lIBB. 1.21757 ,82131
228. lUB. 1.178U .8484£
24B. 1 , 1.34793 .74188
24B. 28B. t .31178 .7£232
241. 4111 . 1. 28419 .7787£
248. 'lB. 1. 2£218 .79228
24B. UBB. 1. 22'22 . at 552
24B lUB. 1. 18493 .843')3

POLYPROPYLEN
HOSTALEN
PPR 1042
HOEX::HST



Hostalen PPR 1042
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1bar

mitt/ere Abkuh/geschwindigkeifO.074 K/s

Polypropylen
Hostalen
PPR 1042

1, 1t-~~~q__--:::;;;;;~--r_-+--__1

cm3
9

~ '1,3 t----+-----I-----I----JL-I---2If£~_~---l

o 50 100 150 200 250 °C 300-

Temperafur T
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A7 Drukafval ~.g.v. afkoeling van een kunststof onder

een hydrostatische druk

We gaan hiervoor terug naar vgl (3.24). Deze Iuidde:

'3
~2n H PI ~ 2 H'3
~ • 1 2n(t) + (-~) '.8. =az u 12n(t)

H/2 aT iE .
= 2 f a. at dx + B.H. at + 2 6p a(t)

o

(3.24)

We beschouwen nu een situatie dat de kunststof in een

gesloten holte onder een hydrostatische druk staat (zie

onderstaand figuur).

I
I

JI//II/II/;

~
~
/

Hierdoor zal er geen materiaal-transport in z-richting

plaats vinden (dus iE = ~ = 0)
OZ az2 .

Verder nemen we aan dat we met een amorfe kunststof te

maken hebben (6p = 0).

Vgl (3.24) gaat dan over in:

H/2 aT .§.E0 = 2 f a at dx + B.H. (A 7.1 )
0

at

Deze formule is ook af te leiden door P = 0 te steIIen.

Voor 2a
H/2 aT

f 6t dx hadden we gevonden in A4:
o

H -Bt-2a A.B.-.e
TI

H/2 aT
= 2a f 6t dx

o
(A7.2)



met: A
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= -a0.H.eos (~)

(2X-H) .n 2

B = A n 2

·2p.e H

Vgl (A7.1) en (A7.2) geeft:

A7.3 geeft:

(A7.3)

i.E
cSt

-Bt
2a A.B.e= ---"'--;::---'---S.n (A7.4)

Integreren van (A7.4) geeft:

P = -2aA -Bt CS"iT. e +

Stel op t = 0 P = PH

PH = -2aA + CSiT.

dus C = PH
+ 2aA

Bn

C invullen in vgl (A7.5) geeft:

We kunnen nu ook het tijdstip bepalen waarop P = Po

(omgevingsdruk) •

Er geldt dan:

P = P + 2aA (1-e-Btx)
o H l3iT

(A7.5)

(A7.6)

(1-e -BtX )
= (PO-PH) .S.n

2aA
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-Bt
e x

-Btx

We zien aan vgl (A7.7) dat het zelfs mogelijk is zo'n

hoge druk PH te kiezen, dat de druk na afkoelen hoger

is als Po (In(o) = -~).

In het grensgeval geldt:

= -1

ofwel:

ex < 0
(A7.8)

2cxAIndien PH > Po - SiT is er geen oplossing voor t x
( z i e vg1 A7 . 7) •



Bijlage I

Injectresultaten

, .
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######################~################~###################################j

###########################################################################j
########## #####~

########## INJECT 2 #####~

########## #####~

###########################################################################j
###########################################################################~

OUTPUT ..... OOR PL2

22 Mar 1985 14:01:47

t1ATR I J::.NAAM
MATEI': I AAL CODE
t1ASSA TEMP.
MATR I JS TEt1P.
TOTAAL '.... OLUr·1E

PL2
K1519 PC MAKROLON 2400 BAYER
:300 C
100 C
45 cII'I3

AANGESPOTEN IN DE PUNTEN 1
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gegevens voor K1519 PC MAKROLON 2400 BAYER

Rhc,*CI,.1 I·... ·a::;.t
Rho*Cw vloeibaar
Geleidings co~fficient vast
Geleidings coef~icient vloeibaar
Smel t I.... ar·rnt e'
Uitneern ternperatuur
t10 Fac t. c,r'
Bet a Fac t C't-·

N Fact.or·

Massa temperatuur
he·t t raj ec t i::;.: 2513 - 340

Matrijs ternperatuur
het traje'ct is: 813 - 1213

1875650 [ J. /m·····3. C ]

232:280~3 [ J. /rn~··3. C ]

·24 [ J. ·.... m. ::;·e·c .C ]

·2:::: [ J. .··.. m. sec .C ]

0 [ J. ...··UI"'..·3 ]

150 [ C ]

'38~~170~) [ p .... :E·e·c .~"(M-l ) ]

132:325 [ I/C ]

·7745 [ - ]

[ C ]

[ C ]
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RAPPORTAGE VAN DE RUN '*
'*

***************************************************~********

DRUK IN DE AANSPUITING
HU E(: TI E TI ·HI
A~jAL l'SE TI JD

91.2
1.8
1.8

~1p.;a

Se·k
Sek

r'1a::< T0;:' ffI P 0;:' r"at. I,ll.l r" .:;:00 (1 [ .:. CJ i ;E. be't-'e' i ~., t. n·:l. 1 .-, s:. ek i t1 Knr'. . . .:. .
r'1 i n. Te' mpe' r' ·at. l.ll.l r-' 2 ';'2. 4 [ ':. CJ i ~. be'r"e' i kt n·~ 1.::: ::.e·k . i n Knr'

Max. Snelheidsgradient 1268.8 [sek-1J is bereikt na 1.8 sek. in Elnr
r-1.3o::{. :::toll.3oal;jdikte 7.1 [~':J is berO;:'ikt n.;a 1.8 se·k. in Elm-'
Max. Schuifspanning 2.43E-01 [N/mm2J is bereikt na 1.8 sek. in Elnr

************************************************************
'* '*
'* BEREKEt·WE WAARDE~j '*
'* IN *
* AHAL'lSE T I.HI '*
'* '*

Afstand St t-·c.om-
K nt·· To;:·mp. Dr'uk t.ot· aan- tijd

spu it i rig
[ "(: J [ t'1pa ] [ mm ] [ se-k ]

·1 I 300.0 I 91.16 0.0 I 1.80

-----------------------------------------
2 I 297.6 I 81.62 I 30.0 I 1.62

-----------------------------------------
3 I 297.7 I 70.44 I 60.0 I ~.44

--------------------~--------------------
4 I 298.4 I 59. 19 I 90.0 I 1. 26

-----------------------------------------
5 I 2'3:::.'3 I 48.36 I 128.0 I 1.08

-----------------------------------------
6 I 298.7 I 38.64 I 150.8 I .90

-----------------------------------------
7 I 298.3 I 29.54 1180.0 I .72

-----------------------------------------
8 I 297.5 I 21.05 I 210.0 I .54

-----------------------------------------
9 I 296.4 I 13.22 I 240.0 I .36

-----------------------------------------
10 I 294.8 I 6.12 I 270.0 I .1:::

-----------------------------------------
11 I 292.4 I 0.00 I 300.0 I 0.00



-199-

Knoop- Afschuif Stollaag
E nr punten snelheid dikte

[ ::.E·k-l] [:.~] [H.····mm2 J

KI:IE·lti idl D""biet

[ .= i=' ":' 'J" I[,,', fl" .:...... -;. i=' I.. J_" _ t. • I ..' __ t·,

2500135. 12

5. 12

5. 16

12.058E-Oll

12. '184E-01!.- .-)
t;•• .:.

5.410(15 I

1 ·-· ... c:- I~ ..I._I

1130 !

'::.'-'

21 -

:3 -

7 -

2 -

1 I

~. I.j

.-, I. .::.

I 2513013
---------------,-----------------------------------------------------

I '25000

-------------------------------------------------------------------
4 1126'S! I 7.1 12.432E-011 5.13 ! 25000

-------------------------------------------------------------------
4 I 4 - 5 I 1243 I 6.·S! 12.368E-e11 5.14 I 2513013

-------------------------------------------------------------------
5 I 5 - 6 I 1141 I 6.3 12.214E-011 5.14 250130

-------------------------------------------------------------------
6 I 6 - 7 I 1077! 5.9 12.134E-e11 5.13 25ee0

-------------------------------------------------------------------
7 I
::: I 8 - 9 926 I 4.8 11.979E-011 5.10 2seee

---------------_.----------------------------------------------------
'3 I '3 - U3 :::~:~: I 4.0 I1.8geE-el I 5.137 250013

-------------------------------------------------------------------
113 I 10 - 11 7e'S! I 2.6 11.762E-ell 5.04 25ee8



-200-

J------:...r--- .j-----a-
2 3 4 5 Eo 7

VJ1'>:)PPUNT
5ECTIE Nut1r"lER

8 8 lei

400 Tampe f' at·l.Ju r

•.) ••••.•••••••••.•.•••••.•••...•••••••••••••••••••••••••• rna:,,;
~

..)-1.:' •••••••••••• 00 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• min .......•.............................•.••.•.•
t)

4 5 5 7
KNOOPPUNT

5ECTIE NUMt1ER

10121
2 3

5 l 3

8 8
to 11

Afschu1f anelhe1d

I2l

2 3 4 5 5 7
f(NOOP PUNT

5ECTIE NUnt'lER

11
8

Sp ann 1ng

N
.~

.....
z

J-----.t----i .-..---1J,.....----::~..Jr--
.:.. ...I 4

87

. .~L---t---.i~ ·---"t-·--..-Il t=:'----::-111

85 Eo

~(NOOPPUNT

5ECTIE Nut1t'lER

42 3
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B

pc

I---~------------~----------L____,

2 3
oJ

4 5 6 7
f<NO()P PUNT

5ECTIE NUr-lr-lER

8 10
11

50

.::..~.

-r=~ lb 111
7 8- 8 104 5 6

~~:llOOPPUNT

5ECTIE NUt1t1ER

32

.J------::i-...--r -~+-.---::~t----.l:~---=-'--
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####################~#rt###############*######################################

#############################################################################
########## #######
########## INJECT 2 #######
########## #######
#############################################################################
#############################################################################

OUTPUT '·... OOR PL2

22 Mar 1985 14:04:20

t1ATR I JSt·lAAt1
t1ATEF.: I AAL CODE
t1ASSA TEt'lP.
t1ATRIJS TEt'lP.
TOTAAL \,'OLUt1E

PL2
Kll19 PP POLYPROP. KM6300 SHELL
280 C
50 C
45 cm3

AANGESPOTEN IN DE PUNT EN

Z
I
I

I

I
l x
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gegevens voor K1119 PP POLYPROP. KM6390 SHELL

F.: hi:, '"' C1...\ '.... ·a;E. ~.

·Rho*Cw vloeibaar
Geleidings coefficient vast
Geleidings coefficient vloeibaar
Srile·l t. war-·Il·It. e'
Uitneem t.emperatuur
t10 F ·=.c t Ot~

Be·t a F.ac t.. clr'
N Factor'

Massa t.emperatuur
he t t r~ .... j e' c t. i ,": 1E: 0 - ::;a) (1

Matrijs temperatuur
het tt-·.aje·,:t i;E.: 49 - 60

198::::;;20 [ J. .····ril ..···3. C J
1:::9:::874 [ J. ./m·.... :;: • C ]

·23 [ J. /111. ;E·e·c .C ]

·16 [ J. ..... rtl • se'c .C ]

16000(1 [ J. ...··fit·...·:;: ]

150 [ f' ]

34260 [ P=.. se'c ....··0'1-1 ) ]

· (10571 '3 [ I/C J

·3876::: [ - J

[ C ]

[ C ]
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************************************************************

RAPPORTAGE VAN DE RUN '* •
*

DR UK IN DE AANSPUITING
IN.1ECTIE n·HI
ANAL j'SE TI .1D

51.4
.9
.9

~1pa

Se·k
Se-k

Max. T~ffip~ratuur

r-1 in. Tempe'r'at I.HH'

280. ~3 [C'C]

274.8 ('~CJ

i;;. b",-r·",-ikt. n·EL
is be-,·-eikt na

.9 ;;-e·k. in Knr'

.5 s-e·k. i n Knr' 6

r1ax. SnE"1he;ds'';;lr·-Et.di~nt 2421.6 [::-e-l::-1J is. be·,·-e-H::t n-:':!. .";1 ;;...-k. in
Max. St. 0 1 1aa.g d i k ~. .;:- 1O. 3 [:-; J i;:. be' r e- ; k t n -:':!. • 9 ;E- e' k. i n
t'lax. Schuif.sp-:':!.nning 1.45E-al [t-1/'mm2J ;;E. bereikt n.:':!. .'3 :;.E·k. irl

************************************+.***********************

E1t"tt' --:-
'-'

E 1nr- 3
E 1nr- .':/

.'

+.. '*
* BEREKENDE WAARIIEN +.
* IN *
* ANALYSE TIJD *
* *

Afs.t and Stroom-
K nr Te·mp. Dr'uk tot aan- tijd

spuiting
[ c· C ] [ Mpa J [ mm J [ se·k ]

? I ..,.,?,? -~._ ':"1. i 5 ~

':' I ?'? ~ 4'-I _,b.

• 18

.36

.72

.54

,~, '?..:..

.45

.913

.63

13.00

51.35I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

276.0

276.3

280.131 I

3 I

5 I .-, ...... 0
'('".).7

7 I 276.3

4 I

113 I 276.4

11 I 275.9
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Knoop- Afschuif Stollaag
E nr punten snelheid dikte

[se'k-1J [:~ J

Spanning Koeltijd Debiet

1 I

2 I
.... I.;,

4 I

5 I

8 I

'3 I
10 I

1 -

2 -

":' -'.'

4 -

5 -

8 -

9 -

10 -

,.,
.::.

'-..;.

4

"",.'

6

2250 I

2401 I
···4·~"-· I.:;. r:a~

':"':'4'~ I........' .-

2099 I

1974 I
. .., ,-,.., I
.1. ( C' ..

8.8

10.:;:

10. 1

';-. 7

7.4

6.0

\1. :;:88E-01I

[1. 4~:'3E-01 I

11. 449E-~~11 I

11. 445E-[11 I

11. 433E-1) 1 [

11. 369E-1) 1 I

11. 3~:7E-[11 I

--I ..,..,
.j. i I'

:3.72

:;:.71

3.71

:;:.71

3.71

3. 7~)
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60 Dt"uk

-------------------- P.P

2 3 4 5 6 7
VNOt:)F' PUNT

SECTIE NUnt'lER

8
11

Tempe r' a1·uu t"

~ •••••...•.•••..••.••.•.••.•.•••••••.•...•••••.••..•.••• ma x
-'

l:o':..) •••.•...•••••.•..•....••..••••.•..••.••...•••...••••••• mlrt ................................... [

I
~ --

4 . 5 6 7
~a.Jo(:lpPUNT

5ECTIE Nm1~1ER

8 8 J0

Afschuli snelhe1d

I
"'.

..:L
u..,

3 5 7 l\a 11
2 3 4 5 6 7

VNOOPPUNT
5ECTIE NUMMER

'=''-' 9 10

Sp ann 1n9

94 5 6 7
Vr·K:II:)p PUNT

5Eel1E NUt'1t"lER

--t----;:~r---.....,,§:L----4:t-,. --+~.'----j- ----:-t1-::-\'2I----.,-/11·4 i ~'- -'

2 :;:
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4 5 6 7
kNOOPPUNT

5ECT1E NUr--1r--1ER

8 8

Koeo It.1Jd

11
]eJ

r P.

50

.;:-.~.

2 3 4 5 5 7
1·(NCII:)PPUNT

5ECT1E NUr--1r'1ER

8 9 ]eJ
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Bijlage II

Resultaten nadrukprogramma
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r ~121 : J. J. I I.. L I J J......................... PP PN-SlliiIlliiI JiilFlR

~ N ~

N

--) TIJD [SJ

FIG(1) MAX. NAVULLENGTE ALS
FUHCTIE VAH DE TIJD
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1
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~ ~

I2l L J. ••••••••••. J. L. J. J............ pp .. R ~1 ORr" • P N- 5 ee
~ N ~

N

--> TIJD [SJ

FIG(lA) MAX.HAVULLENGTE MET
DELTARHO = €I



r1

E
L..J

X
..J

-211-

1
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. 5 I
i-

f ~o : : 1 1 .1 .1 1. 1. .I 1 J........... PP FIN -2Sa ElRR

~ N V

--> TIJD [5]

FIG(lB) MAX.NAYULLENGTE EIJ PN = 250 BAR
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1

r
r

. 5 I
r

r
121 1.......••...1. .1. ••••...••• .1 .1•••.•••:•••1. 1••••..••••• .1.••••.••••. .1.•••••••••••.1............ PC P N - 5ee BAR
~ ~ ~

(,.Q

X
..J

1'1

E
w

IJ1

--> TIJD [SJ

FIG<lC) MAX NAVULLENGTE VOOR PC
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1

! "_Sr ~

~
121 i.. J. •••••••••••J. .I .I L. 1. .I J. J............ PC
~ ~ M

(JJ

~

--> TIJD [5]

PH =2513 BAR

FIG(lD) MAX.NAYULLENGTE ALS .FUNCTIE YAN
DE TIJD.
MATERIAAL = PC
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SOl
r--------. / "2. '>
t---.~

~ ."-~ ""
~"., ~ ''\:0,.

2sl ~\ ~
i \ 'O.~ \

t
~

121 L_ _., ,_l... ,.._..~"'- _....a-----' MAT = PP
~ N ~.

~

--> TIJD

FIG(2) DRUK ALB FUNCTIE VAN DE TIJD
MET DE PLAATS Z ALS PARAMETER

,Z=0, Z=0.1, Z=0.2, Z=0.3, emJ

[SEC]
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pp .... AMORF ....

~
~ ,,~\

~ '....".2:0 t \
: '- . ,
: \ ",
i \ '\-...

25 i \ \

I '\r \
La 1.. 1. 1. .1 1 .1. .1 1.. _---.:&.---1......

~ N ~

"d"

0..

N

I-

i"1
Itl

0..
:L
w

--> TIJD [SEC]

FIG(2A) DRUK ALS FUNCTIE VAN DE TIJD
MET Z ALS PARAMETER
EN MET DELTARHO IS 0
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25

w

.
N

--> TIJD

FIG(2B) DRUK ALS FUHCTE VAN DE TIJD
MET DE PLAATS ALS PARAMETER

'2=0, 2=0.1, 2=0.2, 2=0.3, [m]

[SEC]
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11
10
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L
w

0..

"I
I

25

PC
M

U1
N

--) TIJD

FIG(2C) DRUK ALS FUNKTIE VAN DE TIJD
MET DE PLAATS Z ALS PARAMETER

, 2=0, 2=0.1, 2=0.2, 2=0.3, emJ

[SEC]
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1 "".12I :.•...•..••..\.....•.•••.1...•••...•.1•••••••••••.1.. ..1 .I ~-'--~_--'-"........... MAT = PC

~ ~ M
UJ

A

I
I

N

N

--> TIJD [SEC]

FIG(2D) DRUK ALS FUNKTIE VAN DE TIJD
MET DE PLAATS ALS PARAMETER
2=13, 2=13.1, 2=13.2, 2=13.3, [mJ
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rl S0
Itl
Q..

!:
w

I""'.

N
....."

0.. 25

"

...
--> Z-co vana~ inspui~in9 [M]

FIG(~E) DR UK ALS FUNKTIE VAN DE PLAATS Z
MET DE TIJD ALS PARAMETER
t BEGINT BIJ t=0,STAPGROOTTE = IE/10

MFlT - PP



~220-

rt 50
ItI

12
L
LJ

r-..

t-...j
'-"' MAT = pp "AMORF""

0.. 25
f'..

I
I

&,. ......
'~,

o J..•..•...••. J.. .I .I .I ~_ l .

~ ~ M

--> Z-co vana~ inspui~;ng CM]

FIG(2F) DRUK ALS FUHKTIE VAH DE PLAATS
MET DE TIJD ALS PARAMETER

, MAT = PP MET DEL TARHO = €I
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- PC:

III

r
25 r

r
~ \ ~

o t._.,._,._~~~. MR7

I3J
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I
I

-
--> Z-co vana~ inspui~in9 [M]

FIG(2G> ~RUK ALS FUHKTIE VAH DE PLAATS
MET DE TIJD ALS PARAMETER

, 10 TIJDSTAPPEN MET DELTATIJD = IE/10
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N
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....

--> Z-co vana~ inspul~in9 [M]

FIG(2H) DRUK ALS FUNKTIE VAN DE PLAATS
MET DE TIJD ALS PARAMETER
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l2l L. J. •••••••••.. J. I.. I..••.•.....L .I....•....,..I L J. ..••••••••.

~ N ~

--> TIJD [SEC]

MFIT - PP

FIG(3) DOORSTROOM-OPENING HACC
ALS FUNCTIE VAN DE TIJD
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NFiT - PC

r
I r

~

r

121 t_ __ , ..1 ,._ - -
~ ~ ~

("Q

E
E
w

u
u
a:
I
I'.

~

--> TIJD [SEC]

FIG(3C) DOORSTROOM-OPENING ALS FUNKTIE
VAN DE TIJD VOOR PC
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--> TIJD [SEC]

MAT = PP

FIG(4) V*/V ALS FUHCTIE VAH DE TIJD
WAARBIJ: V* IS VOLUME EIJ T20 .

V IS VOLUME MATRIJSHOLTE
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1
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--> TIJD [SEC]

FIG(4A) VOLUMEVERANDERING MET DELTARHO IS 0
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FIG(4C) YOLUMEYERAHDERING ALS FUNCTIE YAN
DE TIJD YOOR PC
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«t**~*i DE GEMETEH TIJDEH ***zt*
TWEEDE TIJD: 0 SECONDE
DEPOE T!JD: 4.744 SECQNDE

~-ftt:E T 1...10' 1.74 4 ":iEL:JJHDE S
!NSPul TSNELHEID Vl: . CM,',SEC
IHSPUITSNELHEID v2:422 eM/SEC
DRUK Pl: 392 BAR
CYCLUSTIJD, 21.693 SEC
AAHTAL SAMPLES: 151

Ie<

(,11 (1'l -,I 00 \~ -~ cs:. ~ Q ~ ~

& Q .30) Q ~ Q
Q

I

co
:D
A)

"'t'I,...)
"
"'t'I
(.oJ

-I
.-.
(-

0
rrt
Z
(,(1

'-:-..-..
(""')

r,=
1..(\

Fig. 1

t. , = 3 sec
~nJ

PN = 0

Tw = 78°C/45°C

T = 260°C (ingesteld)
m
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~t***** DE GEMETEH TI~DEH ******EER::, TE TI JD: .211 SE.CONOE
TwEEOE TIJO: 2.45 SECOHOE
OERDE TIJu: .244 SECOHDE
TOT ALE TIJD: 2.905 SECOHOE

INSPUITSH£LHEID VI: 9.479 eM/SEC
INSPUITSNELHEIO V2: 8.197 CM/SEC
ORUK p 1:· 346 BAR
CYCLUSTIJD: 19.946 SEC
A~NTAL SAMPLES: 179

T

'I - ~.' (-j .j::l.
c;:. is} (S) ~

't (S)OQO

I--! ... I ,

I '"..........
1\)1' ~

I .., /
t , ,".:..r //
t

/l·7. .I l
('~ )

"'t ./ I...... I I

1 .'" I-r (
c;:) lI I

- T t
Nt ./
- T I)"
... j.'

- f'
(1', !
- +
t"J-. !. I
r,;. t (.-:'
.::. ! IT1

1 .;-:1

01 O'l -..j W '" -~ (S) IS> IS> (tf Q
~ IS> Q IS> Q IS>

Q
I

CD
:II
~

-0
1\:1

""'0
(.oJ

-t-(..,

0
fT1
:z
iJ)

f:)

-c
I':f.
r.=
((t

Fig. 2

t .. = 3 sec
~nJ

PN = 440 bar

T = 78oC/4SoC
w

T = 260°C (ingesteld)
m
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**t*ii! nE rEM~TE~~II~D~~ ******EER~T~ TtJD· ~br ~E~uNDE
TWEEDE TIJO: 88 SECOHOE
DERD£ TI JD : . 122 SECONOE
TOTALE TIJD: 1.089 SECONDE

IHSPUITSHELHEID Vl :22.989 CM/SEC
IHSPUITSHElHEID V2'16.393 eM/SEC
ORVK Pl' 350 BAR
cvtlUSTIJD: 19.953 SEC
AANTAL SAMPLES: lee
---------------------------~----

T .- ,." i.oJ "f:. (.II CI'l --J (f) '·D .-
C!:) 0:;> C!:) (S) ,:;. CS) G' IS) Q (S)

IS) IS) 0 IS) IS) IS) .::;, ~ ~ ~

IS)

.....
( r:t1

,\) ( ::D
J • ~

"""- I J

j
I

." ,.'
.."l r-,:.

l .,
00 .\ -0
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(oJ

.-

.:;. J -I
( -/

r....... f '-
.- Ct.-- .l rr1

~ Z- uo.·
,,.., I

t
I:-~- .-

((1 I~I

r·I~' T
I",.):' I

I~ ", ,=
1 ,-:-;,- ("

Fig. 3

t .. = 1 sec
~nJ

PN = 440 bar

T = 780Cj4S0C
w

T = 260°C (ingesteld)m
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r--******* DE GEMETEN TIJDEN ******
TwEEOE TIJO' 0 SECONOE
DERDE TIJO: 2.124 SECOHDE

';wTi=1LE T I dB· .c.. 1 lot CEeQUE¥: I
I ----~---------------------------I I HSPur TSHELHEH.I \/1; . CM/SEC

IHSPUITSHElHEIO. V2: .942 eM/SEC
I ORUk Pi' 242 BAR

CYClUSTIJO: 19.937 SEC
AAHTAL SA"PLES: 69
--------------------------------. .

-
~ 1
:/
~T
... +
".. I
... +
•. I
'J.' I
1'".) r '.('
c· ! ",

.1 .-:.

~ tJl 0'1 ~ 00 '£r .-
~ G G:) & ~ & ~

& ~ G:) & G:) & (9

CS)

•
co
::D
JO

....
t_
o
rrt
:z:
(.r~

("":.

'======---~_.~ ..~----~-_ ....

Fig. 4

t .. = 1 sec
~nJ

P
N = 0

T = 4S0Cj780C
w

T = 260°C (ingesteld)
m
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******~ OEtEMETEN TIJD~N t**~tt
EERSTE TIJD: .074 SECONOE
TWEEOE TIJO: .89 SECOHDE
OEROE "T I ...10: . 135 SECOHOE
TOTALE TIJD: 1.0~9 SECONDE
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~**t.t** DE GEMETEH TIJDEH ******
EERSTE TIJD: .083 SECONDE
TWEEOE TIJO: .87 SECOHOE
DERDE T 1..10: . 109 SECOt-lDE
TOTAlE TIJD: 1.062 SECOHOE

IHSPUITSHELHEIO V1=24.096 eM/SEC
IHSPUITSHELHEIO V2:18.349 CM/~EC
DRUK Pi: 342 BAR
CYCLUSTIJO= 29.927 SEC
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*«**trt DE GEMETEN rI~OEN ****~t
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t*1~*~~ DE GEMETEN TIJOEH t**~**
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Bijlage IV

Rekenresultaten van aanhangsel A7



10
20
21
50
80
130
140
150
160
230
250
261
262
263
264
265
266
270
410
420
440
450
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! MATERIAALEIGEHSCHAPPEN PP *.***.
L-.2
Rhoc=1.9E6
Alpha=-.46
Betha=.l
! EIHDE MATERIAAL GEGEVENS *****
INPUT "GEEF TGEM,TWAHD",Tgem,Twand
JHPUT "GEEF AFMETIHGEH STRIP H ~,H

INPUT "GEEF HADRUK PN ",Pn
Tetha=Tgem-Twand
B-L*PI A 2/(Rhoc*H A 2)
PLOTTER IS 13,uGRAPHICS"
GRAPHICS
LOCATE 10,120,10,100
SCRLE 0,20,0,5.00E2
AXES 1,50,0,0,5,5,5
MOVE 0,0
FOR 1=0 TO 20 STEP 20/10 .

P=Pn+16*Alpha*Tetha*(1-EXP(-B*I»/(Betha*PI A 3)
DRAW I,P ..

NEXT I
END

.~..
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