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Inleiding en Samenvatting 

Met het woord keramiek wordt een verzameling producten aangeduid d i e  

de volgende zaken gemeen hebben: 
- het materiaal waaruit ze bestaan is anorganisch en niet-metallisch, 
- het uitgangsmateriaal is veelal een poeder, 
- in het productieproces zijn twee stadia te onderscheiden: het koude 
stadium (de eigenlijke vormgeving) en het warme stadium (sinteren o f  

bakken). 
Keramische producten worden steeds meer toegepast vanwege hun mogelijke 
goede eigenschappen zoals: 

- hoge temperatuurbestendigheid, 

- hoge stijfheid, 
- grote hardheid, 
- grote sterkte onder drukbelasting, 
- geringe soortelijke massa, 
- weinig gevoeligheid voor chemische aantasting, 
- hoge corrosiebestendigheid, 
- lage thermische uitzettingscoëfficiënt, 
- geen of weinig visco-elastisch gedrag, 

Er zijn ook nadelen: keramische materialen zijn bros, ze hebben een lage 
treksterkte, ze zijnmoeilijkte bewerken en het productieproces is niet goed 
reproduceerbaar. 

De eigenschappen zijn van vele factoren afhankelijk waaronder het 
productieproces. In dit rapport wordt het productieproces in algejseilc zin 
besproken in hoofdstuk 1, Vervolgens wordt de aandacht toegespitst op één 
zeer belangrijke productiefase nl. het persen (compacteren) van het poed?ir, 
Tengevolge van allerlei factoren, is de dichtheid in het verkregen compact 
niet homogeen. Bit beïvloedt de eigenschappen van het eindproduct in 
ongunstige zin. Het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is:: het 
voorspellen van de dichtheidsverdeling in het compact. Dit is gebeurd via 
numeriek en via experimenteel onderzoek, Een grote hoeveelheid literatuur 
heeft de poedercompactie tot onderwerp. Een selectie uit die literatuur 
wordt besproken in hoofdstuk 2 .  Daarbij is de aandacht vooral gericht op 
deformatiemechanismen, die tijdens compactie mogelijk een rol spelen, en op 
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zaodelben, die de compactie beschrijven. Uit de literaruurstudie is gebleken 
dat wrijving een belangrijke ro l  speelt waar het gaat om de 
diehtheidsverdeling in het poeder na compactie. 

In hoofdstuk 4 wordt eea nieuw semi-erapiriseh model besproken viaarmee 
poedercompactie in een matrijs kan worden beschreven. In dit model komen 
vijf parameters voor die experimenteel worden bepaald. In hoofdstuk 5 worden 
de experimenten besproken, waarmee dit is gebeurd. Tevens worden de 
meetopstellingen beschreven die ten behoeve van deze experimenten gebruikt,, 
operationeel gemaiekt of opnieuw ontworpen zijn, 

Bovengenoemd model, benevens een eerder ontwikkeld numeriek model, 
worden gebruikt om voor enkele compacteerprocessen de dichtheidswerdeling in 
het cornpact te voorspellen. De verkregen resultaten worden in hoofdstuk 6 
geconfronteerd met experimenteel verkregen dichtheidsverdelingen. Ir, 
hoofdstuk 7 worden enkele conclusies ten aanzien van het onderhavige 
onderzoek geformuleerd. Tevens wordt aangegeven op welke wijze het onáerzoek 
mogelijkerwijze kan worden voortgezet. 
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Lijst van svmbolen 

De getallen tussen haakjes zijn de formules waarin het symbool het eerst 
voorkomt. 

constanten. 
constanten- 
constanten. 
constanten. 
integratieconstante. 
constante. 
constante. 
constante. 
cohesieconstante, 
dianieter van een cilindrisch compact. 
initiële diameter van een cilindrisch compact. 
gemiddelde korreldiameter. 
volulre rek 
normaalkracht. 
stempelkracht. 
wrijvingskracht. 
hoogte van element i. 
initiële hoogte van element i. 
totale hoogte van een conipact. 
initiële hoogte van een compact, 
poederhardheid. 
wandhardheid. 
coördinaat in de onvervormde toestand. 
constante. 
constante. 
constanten. 
massa van element i. 
massa, gemeten in de lucht. 
totale massa van een compact. 
massa, gelreten in een vloeistof. 
constante. 

(2 .20)  

(2 .6 )  

(2 .3)  

(2 .5)  

I2.10) 

( 2 . 6 )  
(4*1) 

(2 .8 )  
12.113 

(2 .13)  

(3 .2 )  

(3 -33  
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aantal elementen, 
compressiedruk. 
stempeldruk. 
isostatische druk. 
schuifspanning. 
wandruwheid. 
poriestraal, 
initiële volume van een compact. 
volume van een compact bij 100% verdichting (P-PQ))- 

totale volume aan porieholten. 
totale intrusievolume per massa eenheid van een coapact. 
volume bij compressiedruk P. 
totale volume aan poedermateriaal. 
totale volume van een coapact. 
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coikdinaat in de vervormde toestand. (4.5) 

Griekse symbolen 

7 oppervlakte spanning. ( 5 - 7 )  

theoretische rek, (4.1)  
axiale rek. ( 8 - 1 )  

hoofdrekken, ( 3 . 2 )  

totale rek van een cilindrisch compact. ( 4 * 4 )  

contacthoek. (5.7) 
inwendige wrijvingscoëfficiënt. (2.11) 

uitwendige wrijvingscaëfficient. ( 2  e 12) 
initiële dichtheid. ( 2  o 1) 
relatieve initiële dichtheid. (2.1)  

theoretische dichtheid, ( 2 - 1 1  

dichtheid van een poedermateriaal. (5.6) 
initiële dichtheid van een cornpact. (2.1) 
dichtheid van een compact bij compressiedruk P. (2.1)  

gedddelde pakkingsdichtheid van een compact. ( 4 . 7 )  

dichtheid v. een proefstuk, bepaald met de dompelmethode.I5.5) 
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dichtheid van een fimpregneer?kunctstof. 
dichtheid van een vloeistof. 
normaalspanning. 
axiale spanning. 
radiale spanning. 
hoofd spanningen. 
m i  jvingsspanning . 
schuifspanning. 
afschuifhoek b i j  interne wrijving. 

15-61 

( 2 , 1 1 )  

(2 .13)  

( 2 - 1 5 )  

(3.1) 

. ( 2 . 1 5 )  

12.111 

(2 .11)  



- 8 -  

Hoofdstuk 1 Vervaardiging van producten m.b.v. poedertechnologie 

I. 1 Inleiding 

Vanwege hun goede eigenschappen worden keramische producten steeds 
veelvuldiger toegepast, De eigenschappen zijn echter in hoge mate 
afhankelijk van het productieproces. Dit productieproces wordt in paragraaf 
1.2 beschreven. Een van de stadia in dit proces is het compacteren: het 
persen van het poedermateriaal, waarbij de vorm van het eindproduct 
ontstaat. Door allerlei factoren is de dichtheid van het compact niet 
homogeen. Dit kan zeer ongunstig zijn voor de elastische en mechanische 
eigenschappen van het eindproduct, Om de dichtheidsverdeling te kunnen 
verraijden is een beter inzicht in het csmpacteerproces nodig. In paragraaf 
1.3 wordt beschreven welke wegen gevolgd zijn OD tot dit inzicht te Bomen. 

1 - 2  Het Droductieproces 

In deze paragraaf zullen de verschillende stadia, die bij de productie 
van keramische componenten te onderscheiden zijn, besproken worden. Deze 
stadia zijn: 

a) poederproductie, 
b) vormgeving d.r;t.v. consolideren (coaipacteren) van het poeder tot een 

compact , 
c) voortgaande verdichting d.m.v. sinteren van het coinpact, 
d) nabewerken. 

De poederproductie vindt plaats dera.v. chemische en mechanische 
processen. De bereiding van de grondstoffen is hoofdzakelijk een chemische 
aangelegenheid, waarbij de chemische samenstelling en zuiverheid van het 
materiaal wordt bepaald. Eet poeder bestaat uit primaire deeltjes al dan 
niet in cozibinatie met granulaten. Primaire deeljes zijn de kleinste 
afzonderlijke deeltjes van Bet poeder. Een granulaat is een verzameling van 
priraaire deeltjes die door bindingskrachten bij elkaar worden gehouden. 
Afhankelijk van de bindingskrachten onderscheiden we twee soorten granulaten 
nl. aggloaeraten en aggregaten. B i j  agglomeraten zijn de adhesieve krachten 
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tussen de deeltjes het gevolg van geadsorbeerde, cappillalre of 
gecondenseerde vloeistof, visceuze bindmiddelen of 'dan der Waals krachten. 
Bij aggregaten worden de bindingen gevormd door "bruggenq' van vaste stof. 
Deze bruggen kunnen ontstaan door sinteren, fasetransformaties of vaste-stof 
reacties. Aggregaten zijn sterker dan agglomeraten omdat de binding tussen 
de deeltjes sterker is [ll. De aanwezigheid van granulaten belnvloed het 
verloop van de latere productiefasen en is daardoor van belang voor de 
eigenschappen van het eindproduct. Genoemde morfologische eigenschappen van 
het poeder kunnen worden veranderd d.m,v. mechanische bewerkingen, waaronder 
Balen en zeven. 

Tijdens de consolidatiefase wordt de vorm van het uiteindelijke 
product gerealiseerd. Het resultaat van dit consolideren, ook wel 
compacteren genoemd, is het "groene product'' of compact. Door compacteren 
wordt de dichtheid van de poedermassa verhoogd, Aangezien in het compact 
poriën voorkomen is dit geen homogeen continuüm. De dichtheid p, wordt 
pakkingsdichtheid genoemd en is gedefinieerd als het quotient van de totale 
poedermassa (mt) en het totale volme (Yt: poederdeeltjes plus poriën). 

Indien de dichtheid niet homogeen is, is p, op te vatten als de 
gemiddelde dichtheid. De dichtheid van het poeder voor compactie wordt de 
initiële dichtheid p genoemd. Als na compactie geen poriën in het cornpact 
aanwezig zouden zijn, zou het compact de zgn. theoretische dichtheid pth 
hebben. Deze is uiteraard gelijk aan de dichtheid van het poedermateriaal. 
Gesteld kan worden dat deze theoretische dichtheid slechts bereikt wordt, 
a l s  de compactiedruk oneindig groot is, In de praktijk worden 
pakkingsdichtheden bereikt die 50% A 90% van de theoretische dichtheid 
bedragen. De derde fase in het productieproces is het sinteren. Hierbij 
wordt het compact meestal verhit tot 1000O i3 18Oû0C. Door o.a. diffusie van 
vaste stof zal dan de dichtheid toenemen. Een homogene dichtheid kan slechts 
verkregen vorden als ook de dichtheid va%l het compact homogeen is. 

O 

Een gevolg van de dichtheidstoename is dat het compact krimpt. Omdat 
het sinterproces van allerlei factoren afhankelijk is, is deze kririp 
moeilijk te voorspellen. Opdat het eindproduct voldoende vorm- en 
maatnauwkeurigheid heeft, is nabewerken veelal noodzakelijk. Dit nabewerken 
bestaat meestal uit slijpen en/of polijsten. 
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1.3 Probleemformulering en aanpak 

De eigenschappen van het eindproduct zijn van vele factoren 
afhankelijk. De electrische en mechanische eigenschappen blijken ongunstig 
te worden bei'nvloed door het niet homogeen zijn van de dichtheid. De basis 
voor zo'n dichtheidsverdeling wordt gelegd tijdens het compacteren van het 
poeder. Beter inzicht in dit rompacteerproces is gewenst opdat aangegeven 
kan worden op welke wijze matrijsgeometrieen en procescondities %oeten 
worden veranderd om dichtheidsverdelingen te vermijden. Wet doel van het in 
de volgende hoofstukken beschreven onderzoek is: het voorspellen van de 
dichtheidsverdeling in een compact. 

Na bestudering van literatuur over poedertechnologie in het algemeen 
en compacteren in het bijzonder, is getracht om m.b,v. twee modellen het 
conpacteren te simuleren. Eén model. is numeriek en gebaseerd op de eindige 
elementen methode. Net tweede model is semi-empirisch. Het het eerste nodel 
kan compactie tot willekeurige cirkelsymmetrisch geometrieen worden 
gesimuleerd, waarbij echter wrijving tussen poeder en wand niet kan worden 
verdisconteerd. Het tweede wiodel is geschikt voor het simuleren van 
compactie van cilindrische comgacten d.m.v. matrijspersen, waarbij wrijving 
tussen poeder en matrijswand in rekening kan worden gebracht. 

In het laatstgenoemde nodel komen vijf parameters voor die fysisch te 
interpreteren zijn en experimenteel bepaald kunnen worden. Zo zijn er 
metingen uitgevoerd met een zgn. Jenike shear cell ter bepaling van de 
inwendige wrijving in het poeder. De neting van de poeder-wand wrijving is 
gedaan m.b.v. een poeder-wand wrijvingsmeter. 

Het de tvee modellen kan het compacteren van een poeder worden 
gesimuleerd. Als resultaat van die simulaties wordt de dichtheidsverdeling 
in het compact verkregen, Deze resultaten zijn geconfronteerd met 
experimenteel bepaalde dichtheidsverdelingen ter verificatie van zowel model 
als gehanteerde materiaalparameters, 
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Hoofdstuk 2. Literatuuronderzoek 

2.1 Inleiding 

In de literatuur zijn de volgende aspecten, betreffende het 
compacteren van poeder, bestudeerd: 

poederbereiding, 
poederkarakterisering, 
het compacteren van poeder tot groen product, 
het sinteren van een groen product, 
nabewerken van een gesinterd product. 

Van deze aspecten zal in dit hoofdstuk met name het compacteren van het 
poeder worden behandeld. De andere aspecten komen terloops ter sprake. In 
paragraaf 2.2 zal worden besproken welke deformatiestadia kunnen worden 
onderscheiden bij het compacteren van een poeder. Paragraaf 2.3 behandelt 
verschillende modellen voor de druk-dichtheid relatie, die in de literatuur 
gevonden worden. Daarna komen in paragraaf 2 . 4  wrijvingsaspecten aan de 
orde. In paragraaf 2 . 5  wordt een model behandeld dat de spanningsverdeling 
beschrijft in een poeder, dat in een matrijs geperst aordt en waarbij 
rekening wordt gehouden met wandwrijving. 

2.2 Deformatiestadia tijdens de consolidatie van een poeder 

James [2] en Welzen [ 3 ]  geven een opsomming van deformatiestadia die 
tijdens het comprimeren van een poeder optreden, Bij voortgaand consolideren 
zijn dit: 
a) Het slippen van de deeltjes t.o.v. elkaar. Hierbij treedt geen deforzatie 

van de korrels of granulaten op. Dit stadium wordt "herstapeling" 
genoemd e 

b) Elastische compressie in de contactvlakken tussen de deeltjes. 
c )  Plastische deformatie bij de contactvlakken tussen de deeltjes. 
d) Groei van de contactvlakken door verdergaande deformatie. Deeltjes hreken 

en vullen poriën Bet de brokstukken. De stadia b,c en d worden samen het 
stadium van "lokaal vloeien en breuk" van de granulaten genoemd. 
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e) Geleidelijke insluiting van deeltjes als de contactkrachten groot worden 
en de deformatie over het hele compact in een ver gevorderd stadium 
verkeert. De korrelige structuur is dan volledig verloren. 

f) Elastische compressie van het gehele compact als reeds hoge dichtheden 
bereikt zijn. De stadia e en f worden samen "bulk compressie" genoenid. 

In werkelijkheid zal het ene stadium niet plotseling in het volgende 
overgaan, maar zal er een geleidelijke overgang plaatsvinden. De mate waarin 
elk stadium meespeelt in het totale compacteerproces hangt af van de 
mechanische eigenschappen (sterkte en plastisch gedrag van primaire deeltjes 
en granulaten) en karakteristieken van het poedermateriaal, zoals 
korrelgrootteverdeling en korrelvorm. 

Herstapeling treedt o.a. op wanneer het poeder in een matrijs gegoten 
wordt waarna deze wordt getrild of geklopt. Be dichtheid die dan ontstaat is 
afhankelijk van de mate waarin herstapeling kan optreden. De vorm  an de 
korrels is van invloed op de herstapeling omdat deze in sterke mate bepaalt 
of en met welk gegak de korrels t.o.v. elkaar kunnen verschuiven. Deze 
beweging gaat met arijving in het poeder gepaard, z.g, inwendige wrijving. 

Tijdens lokaal vloeien en breuk van granulaten wordt verondersteld dat 
breuk pas op zal treden wanneer de plastische deformatie van de granulaten 
in een ver gevorderd stadium verkeert. Als breuk optreedt zullen de korrel- 
fragmenten zich in de aanwezige holten voegen. 

Bulk compressie treedt op Kanneer de gebroken enlof gedeformeerde 
korrels niet meer onderling van positie veranderen. Be elastische deformatie 
heeft dan de overhand gekregen boven breuk en plastische deformatie, 

Een andere beschrijving van de deformatiestadia tijdens consolidatie 
van poeder wordt gegeven door Van Meerven en Jansen [e]. Het verschil met de 
voorgaande beschrijving is dat zij de nadruk leggen op de aanwezigheid van 
granulaten. Deze auteurs beschrijven de deformatiestadia als: 
a) Herrangschikking van de granulaten- 
b) Plastische deformatie van de granulaten. 
c) Breken van de granulaten waarbij herrangschikking van de elementaire 

deeltjes optreedt. 
d) Verdergaande herrangschikking van de elementaire deeltjes als nagenoeg 

alle granulaten gebroken zijn. 
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Deze stadia zijn zichtbaar gemaakt met enkele foto's die in figuur 2.1 
zijn opgenomen. Op deze foto's zijn "reuzengranulaten" te zien die in een 
perspex matrijs worden saïciengeperst. De granulaten zijn verkregen bij het 
zeven van het poeder, In feite bestaat een reuzengranulaat uit zeer kleine 
granulaten en primaire deeltjes die met het blote oog niet weerneembaar 
zijn. De steanpel wordt van boven op het poeder geduwd. Op foto 1 is de 
initiële stapeling te zien. Bij foto 2 wordt een druk van 0.01 M l i n m  op het 
poeder uitgeoefend. Herstapeling heeft plaatsgevonden tussen de stadia op de 
foto's 1 en 2.  Tevens zien we op foto 2 dat de granulaten beginnen te 
deformeren ter plaatse van de contactvlakken. Op foto 3 is de stempeldruk 
gestegen tot 0.03  N/mm . Duidelijk is te zien dat er granulaten breken en 
vergruizen. Het valt ook op dat dit boven in het compact in sterkere mate 
optreedt dan onderin, Bij foto 4 is de stempeldruk 0.06 N/mfn Hier is te 
zien dat nagenoeg alle granulaten zijn gebroken. Opvallend is dat de 
verdichting boven in het compact sterker is dan aan de onderkant. Dit zal 
later ook blijken uit andere dichtheidsmetingen. 

2 

2 

2 

2.3 Druk-dichtheid relaties 

Een belangrijk aspect bij het compacteren van poeders is de relatie 
tussen de toegepaste coinpressiedruk en de resulterende dichtheidsverdeling 
in het cornpact. De conlpressiedruk is de stempeldruk bij matrijspersen en de 
alzijdige druk bij isostatische compressie. De dichtheid van een compact is 
de pakkingcdichtheid: de verhouding tussen de massa en het volume incl. 
poriën van het compact. 

Er zijn in de literatuur verschillende voorstellen gedaan voor de 
relatie tussen de compressiedruk op en de dichtheid van een compact. In deze 
paragraaf worden enkele relaties gepresenteerd. Ze hebben als nadeel dat ze 
allemaal zijn gerelateerd aan specifieke compacteermethoden. Ze zijn daarom 
alleen kwalitatief net elkaar te vergelijken. 

Sharpiro, Kolthoff en Konopcky 151 en Heckel [6I hebben, voor 
metaalpoeders en isostatische compressie, een verband tussen de isostatische 
druk en de dichtheid van het compact afgeleid nl.: 

- -  
por- Pth Pp en In = nP net p = 

(bo, 1 
( l - P r )  'th 

(2 .1)  
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figuur 2.1 Enkele deforrratiestadia van het poeder t i jdens  matrijspersen 
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= initiële dichtheid, 
= dichtheid bij compressiedruk P, 
= theoretische dichtheid, 

PO 

pp 

P = compressie druk, 
n = constante. 
Na omwerken van relatie (2.1) resulteert: 

-nP pr= 1 - (l-pOr) e (2 .2)  

Deze relatie is in figuur 2 . 2  weergegeven. Te zien is dat bij lage drukken 
de relatieve dichtheid pr snel toeneemt bij Soenemende druk en asymptotisch 
stijgt naar één zodat de dichtheid p P 
overeen anrt experimentele resultaten, 

nadert tot pth. Dit komt kwalitatief 

= 0.2 por 
a) n = 0.8 
b) n = 0.2 

figuur 2 . 2  

0 
bl 1.0 - 

0.0 I I I 
0.0 1.0 2.0 3.0 

compressiedruk P *li3 

Grafische weergave van vergelij king ( 2  - 2)  . 

Cooper en Eaton e71 gaan uit van een model dat gebaseerd is op de 
waarschijnlijkheidstheorie- Zij veronderstellen dat de compactie wordt 
beheerst door twee nagenoeg onafhankelijke processen die ieder van aparte 
waarschijnlijkheidsfactoren afhangen. Deze processena zijn: 
- Rerstapeling, gepaard gaande met een kleine mate van breuk en elastische 
deformatie. Hierdoor worden holten met afmetingen in de ordegrootte van de 
initiële deeltjes, gevuld. 
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- 
i 

- Veelvuldig breken van de korrels zodat resterende poriën Fiorden opgevuld. 
* 

De volgende relatie tussen de fractie van de volume verkleining V en 
de aaagebrachte compressiedruk P wordt geponeerd: 

* (V0-Vp) -kl/P -k2/P 
v =  = ale + a2e met, 

(V0-Vw) ( 2 . 3 )  

= initiële volume van het compact, 
= volume bij compressiedruk P ,  

= volume bij 100% verdichting {P-@lF 

vo 
vP 
va 
P = compressiedruk, 
a ia ,k ,k = constanten. 1 2 1 2  

Uit relatie ( 2 . 3 )  kan na enig herschrijven een uitdrukking tussen de 
compressiedruk en de dichtheid van het compact gorden verkregen ( z i e  bijlage 
1 voor deze afleiding). De relatie luidt: 

met ( 2 . 4 )  

Het verband tussen pr en P wordt in figuur 2 . 3  weergegeven, 

p = 0.2 
a, = 1.0 
Qr 

18.0 
9.0 

Q" 8.9 

?.a * o) 
F 6.8 

u +10 
.Fl 5.8 

4 
1 2 -1 a = 0.8 - a2 

a kl = 100 
k2 = 400 

figuur 2 e 3 

a, 4.8 

.: 3 .8 

rn 2.8 

" 1.8 

c 

ci 

ri 
o) 

0.0 

Druk-dichtheid verloop volgens Cooper en Eaton. 
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Kawakita en Eudde [ 8 ]  [9] hebben voor poedercompactie 3 , b . v .  

matrijspersen de volgende relatie gehanteerd: 

vo- vP - - a b P  
l + b P  e =  

vO 
met, 

= graad van volumeverkleining, 
= initiële volume van het compact, 
= volume bij compressiedruk P op het compact, 

P = compressiedruk, 
a,b = constanten. 
Deze relatie Iran herschreven worden tot een druk-dichtheid relatie: 

De parameter a is gerelateerd aan de initiële dichtheid po volgens de 
vergelijking : 

(2.6) 

Hier is TI, het theoretische volume bij oneindig hoge compressiedruk. In 
figuur 2 .4  zordt het verloop van deze relatie ( 2 . 7 )  gegeven. 

= 0.2 
b = 25E10e4 
PO,  

figuur 2 .4  

aJ > 
al 
.d 
U m 
rl 
al 
& 

4.0 

3.0 
2.9  
i.0 

0.0 
6.6 i.8 2.6 3.9 4.8 5.6 

4 compressiedruk P +i8 

Druk-dichtheid relatie van Kawakita en Ludde, 
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De parameters a en b kunnen m.b.v. experimenten bepaald worden. 
Fysisch hebben deze constanten echter geen duidelijke betekenis. In het 
algemeen is er geen duidelijke correlatie tussen de parameters a en b en de 
fysische eigenschappen van het poeder. Voor roestvrijstaal poeder en 
koperpoeder hebben Kawakita en Ludde 683 de parameters a en b bepaald. Hun 
experirnentele resultaten zijn in overeensteximing met het model. Bij lage 
drukken vertonen de experimentele en numerieke resultaten echter nog een 
afwijking. Dit probleern is opgelost door Siskens en Van der Zwan [IO], die 
het initiële volume V in relatie (2.6) vervangen door het rnornentane volume. 

O 
Van Meerven en Jansen [4] hebben uit experimenten met matrijspersen 

aP 
geconcludeerd dat dP omgekeerd evenredig is met de stempeldruk: 

pp 
P 
k 

= dichtheid van het compact bij compressiedruk P, 
= compressiedruk, 
= constante. 

Integratie van ( 2 . 9 )  levert de druk-dichtheid relatie: 

c 

= k h(P) + C 
pp 

= integratieconstante. 

met I (2.10) 

Het verloop van relatie (2.10) is in figuur 2.5 gegeven. Relatie (2.103 
voorspelt in principe een negatieve dichtheid bij lage drukken. Ook blijft 
de dichtheid toenemen bij toenemende druk. Beide eigenschappen zijn fysisch 
niet mogelijk. 
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'.Or c = 5  

a) k = 0 - 5  

b) k = l  

figuur 2 . 5  

Q" 

a 
-4 
Q) 

c 
V 
-4 
a 

5 

)5/ I 

I 

2.8 .y 1.8 i 
1.0 2.8 3.s 

compressiedruk P 

Druk-dichtheid relatie van Van Neerven en Jansen. 

Geconcludeerd kan worden dat de voorgaande druk-dichtheid relaties wel 
kwalitatief met elkaar overeenkomen maar dat de parameters In de 
verschillende relaties niet In fysische termen te interpreteren zijn. 
Gebruikelijk is dat de druk zo wordt gedefinieerd dat deze nul is bij de 
initiële dichtheid. Echter in de relatie van Van Neerven en Jansen is dit 
niet het geval. 

2 . 4  #rij ving 

Bij het compacteren van poeder treedt er altijd slip op. Deze slip 
vindt plaats tussen ket poeder en de omgeving maar ook tussen poederdeeltjes 
onderling. Deze beweging gaat %et wrijving gepaard. Me onderscheiden 
"inwendige wrijving" en "ui twendige wrijving", Beide wrijvingsvormen worden 
in deze paragraaf besproken. 

Inwendige wrijving 

Inwendige vrijving treedt op tussen goederdeeltjes onderling. In dat 
geval is er sprake van afschuiving in het compact. Het Mohr-Coulorib 
wrijvingsmodel wordt vaak gebruikt OM deze wrijving te beschrijven: 

met I 12.11) 
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schuifspanning, 
normaalspanning. 
cohesieconstante, 
inwendige wrijvingscoëfficiënt. 

Het Hohr-Coulomb wrijvingsmodel beschrijft het vloeioppervlak in de 
spanningsruimte. De spanningsruimte wordt opgespannen door drie onderling 
onafhankelijke spanningsvectoren. In het tweediBensionale spanningsvlak, 
opgespannen door de normaalspanning en de schuifspanning, reduceert het 
vloeioppervlak tot twee vloeilijnen. Dit wordt weergegeven in figuur 2 . 6 .  

figuur 2 - 6  Vloeilijnen in het on- T vlak. 

Dit model wordt later gebruikt om, bij matrijspersen, de 
spanningsverdeling in een compact te bepalen. Ook wordt de vloeilijn voor 
een specifiek poeder experimenteel bepaald met de zeg. Jenike shear cell 
(zie hoofdstuk 51, 

Uitwendige wrijving 

Uitwendige wrijving treedt op tussen het poeder en zijn omgeving. De 
meest voorkmende vorm van uitwendige wrijving is de wandwrijving die b i j  

matrijspersen optreedt. Door deze wandwrijving treedt er een drukverlies op 
in de richting van de stempelbeweging [41Clll[121. Hierdoor ontstaan er 
dichtheidsverschillen in het coapact. 

Voor poederwrijving langs een wand hebben Starijbos en Broese van 

u Groenou [I81 metingen gedaan waarbij de uitwendige wrijvingscoefficient ,u 
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bepaald werd, De definitie voor ,uu wordt in relatie ( 2 . 1 2 )  gegeven. Deze 
relatie komt overeen met het Mohr-Coulomb niodel (2.111r met C ’ = O .  

= -  171 
o n PU (2 .12)  

T en CT 

wandoppervlak. De metingen werden verricht bij verschillende wandruwheid Rw, 
wandhardheid Hw, poederhardheid H 
poeder a 
weergegeven. Daarbij is de uitwendige wrijvingscoëfficiënt ,u uitgezet tegen 
de verhouding 8 /R met H /E als parameter. P W  P a  

zijn resp. de schuifspanning en de normaalspanning op het n 

en gemiddelde korreldiameter van het P 
In figuur 2,7 zijn de resultaten uit de literatuur Cl81 [13] P. 

U 

figuur 2.7 Heetresultaten wrijvingsmetingen van Strbjbos en Broese van 
Groenou. 

Strijbos [13] heeft het volgende model voor poeder-wandwrijving 
ontwikkend (figuur 2 . 8 ) .  Voor kleine deeltjes op een ruwe wand kunnen de 
deeltjes in de dalen niet bewegen, zodat de wrijving in het goeder zelf 
plaatsvindt (inwendige wrijving). Wanneer de deeltjes groter zijn dan de 
ruwheid van de wand is het aannemelijk dat de deeltjes over de toppen 73an 
het ruwheidsoppervlak zullen bewegen (uitwendige wrijving). Beide 
wrijvingsmechanismen hebben een andere wrijvingscoëfficiënt tot gevolg en in 
het algemeen zal de overgang optreden rond d /Rw = 2 .  B 
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lope wrijving alhonkalijk ran 
I 
I hogo wruvlnp onalhonkel#jh van 

H D / &  On dD/R, I 'D/'W en 'O/'* 

I 

figuur 2 - 8  Poeder-wand wrijvingsmodel van Strijbos. 

In de volgende paragraaf zal voor de spanningsverdeling in een 
compact, dat d.12.v. matrijspersen tot stand komt, een model worden 
besproken. Hierbij is wandwrijving van essentieel belang. In hoofdstuk 4 

wordt van dat model gebruik gemaakt om matrijspersen te simuleren. De 
inwendige en de uitwendige wrijvingscoëfficiënt worden experimenteel 
bepaald. Dit komt in hoofdstuk 5 ter sprake. 

2 . 5  Waadwrijving bij matrijspersen 

Wandwrijving speelt bij matrijspersen een belangrijke rol z e t  het oog 
op de spanningsverdeling en dus de dichtheidsverdeling in een compact. In 
deze paragraaf worden daarom enkele modellen besproken waarmee de 
spanningsverdeling, in een cirkelsymmetrisch compact, kan worden beschreven, 

Van Neerven en Jansen [LI] en Ischerwood E l l ]  leiden het 
spanningsverloop voor de axiale spanning af. Hiervoor wordt uitgegaan van de 
situatie die is weergegeven in figuur 2 . 3 .  We beschouwen de schijf met 
infinitesimale hoogte dh, zoals in figuur 2,lO is weergegeven. U i t  het 
statische evenwicht van de schijf volgt: 

(2 .13)  

dus, 
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- -  - cr & d h  w D  

Aangenomen is dat er sprake is van Coulomb wrijving aan de wand: 

0 -  w - Pu 

waarbij urr de radiale spanning is in een punt van de wand 

figuur 2.9 Spanningen in een compact bij matrijspersen. 

figuur 2.10 Schijf uit compact bij matrijspersen. 

Substitutie van (2.15) in (2.14) geeft: 

' dh Pu urr D 
= -  

dOZz 

(2.14) 

(2.15) 

(2.15) 
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Voor de verdere uitwerking moet een verband worden aangenornen tussen CT en 
o . Hiervoor volgen nu twee mogelijkheden. rr 
zz 

Ten eerste hebben Van Neerven en Jansen [O] voorgesteld orn aan te 

rr 22 - nemen dat er een vaste verhouding bestaat tussen u en u 

Q 

U 
= constant = K (2.17) 

Deze relatie is door Williams, Al-Salaman en Birks [le] experimenteel 
bevestigd voor "clover seed" (klaverzaad). Met vergelijking (2 .27 )  volgt, 
met P voor de stempelspanning, voor de axiale spanning in het compact: 

De constante K van vergelijking (2.17) is moeilijk experimenteel te bepalen 
omdat daarvoor spanningsmetingen aan de matrijswand nodig zijn. 

Pedersen 1151 heeft een relatie tussen de radiale en de axiale 
spanning, bij cirkelsymmetrisch matrijspersen zonder wandwrijving, afgeleid. 
Hierbij is hij uitgegaan van het ilohr-Coulomb vloeicriterium, dat al eerder 
is besproken in paragraaf 2.4. Hiermee leidt hij in kombinatie met de 
evenwichtsvergelijkingen, voor een cirkelsymmetrisch continuum, de volgende 
vergelijking af: 

In deze relatie zijn err, o en C' negatief en pi is positief. Het voordeel 
van deze beschrijving is dat, in tegenstelling tot de constante X in 
vergelijking (2.1'71, de parameters pi en C'  eenvoudig experitnenteel te 
bepalen zijn m.b.v. de Jenike shear cell (Jsc). De Jsc wordt behandeld in 
hoofdstuk 5. Opgemerkt dient te worden dat bij deze afleiding een aantal 
veronderstellingen zijn gedaan, nl.: 
- Aan het Hohr-Coulomb vloeicriterium wordt op hetzelfde moBent voldaan in 

zz 

alle punten van het compact. 
- Er treedt geen wrijving op langs de wand, zodat urz = u = O .  w 
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Door au de vergelijkingen (2.19) te kombineren met ( 2 . 1 6 )  volgt voor 
de axiale spanning in het compact: 

12.20) 

Deze relatie zal in hoofdstuk 4 gebruikt worden in een model OR 
matrijspersen te simuleren. Het dit model wordt gedemonstreerd hoe 
verschillende parameters, die bij het poederpersen aneespelen, kunnen worden 
ingebouwd in een model. In het volgende hoofdstuk zullen eerst enkele 
persmethoden besproken worden. 
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Koofdstuk 3 Persmethoden 

3 1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden enkele persmethoden besproken zoals deze 
worden gebruikt in de productie en bij de beproeving van het 
compacteergedrag van poeders. We kunnen vier persmethoden onderscheiden. In 
de volgorde van toenemende Komplexiteit van de spanningstoestand in ket 
compact, zijn dat: 

- isostatisch persen, 
- uniaxiaal persen, 
- triaxiaal persen, 
- matrijspersen. 
In paragraaf 3 . 2  wordt isostatisch persen besproken. In het kader van 

deze persmethode is een meetinstrument ontworpen en gemaakt om de afmetingen 
van een compact te meten tijdens isostatische compressie. Dit instrument, 
wordt in paragraaf 3 . 2 . 1  beschreven. Daarna volgt in paragraaf 3 . 3  een 
beschrijving van uniaxiaal persen, in paragraaf 3.4 van triaxiaal persen en 
in paragraaf 3 . 5  van matrijspersen. 

3 . 2  Isostatisch persen 

Isostatisch persen gebeurt Fn een vat dat is gevuld met een vloeistof 
b.v. olie, glycerine of water. Deze vloeistof wordt onder druk gezet terwijl 
het compact, waaraan meestal van te voren d.m.v. matrijspersen enige 
stevigheid en vorm is gegeven, zich in die vloeistof bevindt. Om te 
voorkomen dat er vloeistof in het compact kofat, is het compact vacuum 
verpakt in een condoom. Als we aannemen dat het compact isotroop is, zuilen 
alle hoofdspanningen (a1, o2 en (J 1 gelijk zijn aan de isostatische druk P, 
Er treden dan geen schuifspanningen op in het compact. Uitgaande van 
isotrope compacten zal alleen een volumeverandering optreden. In de praktijk 
is een poedercompact echter niet isotroop. Dit is b.v. het gevolg van de 
voorgaande deformatie bij het matrijspersen. De korrels kunnen ook b i j  

isostatische compressie t.o.ve elkaar verschuiven. Deze afschuiving gaat met 
inwendige wrijving gepaard. Tevens kan de isostatische spanningstoestand iaa 

3 
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het compact worden verstoord door de aanwezigheid van de verpakking. Zet 
isostatische compressie kunnen vaak hoge dichtheden worden bereikt. De 
toegepaste druk kan oplopen tot 20 kbar. 

3.2.1 Verplaatsinasmeter 

Om het compacteergedrag van poeder tijdsns isostatische cowrpressie te 
bepalen is het wenselijk om het verband tussen de isostatische druk en de 
rek van een compact te kunnen bepalen. Voor dit doel is een 
verplaatsingsmeter ontworpent gemaakt en getest. Het is mogelijk om met dit 
apparaat de afmetingen van een compact in situ (dus tijdens compressie) te 
irteten, Het principe van de meting berust op een capaciteitsveranderbng van 
een condensator, die is samengesteld uit twee pakketten vlakke platen. 

De condensatorplaten zijn verbonden aan armen die scharnierend met de 
vaste wereld 2ijn verbonden d.pn.v, bladveer-elementen. Het compact sordt 
ingekle-nd tussen deze armen. Bij een verkleining van de afmeting van het 
compact zullen de condensatorplaten in elkaar schuiven. Hierdoor verandert 
de capaciteit. Deze verandering is een maat voor de verandering van de 

afmeting van het compact. Een principeschets van het apparaat is weergegeven 
in figuur 3.1, 

figuur 3.1  Principeschets van de verplaatsingsmeter. 
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In het algerneen .iiorden cilindrische compacten bestudeerd. Ban deze 
compacten zullen de diameter en de dikte gemeten moeten worden. De ontworpen 
verplaatsingsmeter heeft de mogelijkheid om deze afmetingen simultaan te 
meten. In figuur 3 . 2  is de verplaatsingmeter weergegeven. 

figuur 3 . 2  Verplaatsingsmeter. 

DS meter wordt aan fret deksel van de isostatische pers gehangen 0% 
eventuele trillingen t.g.v. stoten, bij het positioneren van het deksel, op 
te vangen, In het deksel zijn enkele elektriciteitsdoorvoeren aanwezig die 
gebruikt kunnen worden voor de aansluiting van de condensatoren aan een 
meetbrug. Met deze meetbrug wordt de capaciteit gemeten. Zodoende kan van 

een compact de druk-rek kromme worden bepaald voor zowel de axiale als de 
radiale richting. 

Er zijn geen metingen gedaan in een drukvat, Vsl is gemeten, onder 
atmosferische omstandigheden, dat de capaciteit van de condensatoren lineair 
verandert met de verandering van de bijbehorende meetafstand, 
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3 . 3  Uniaxiaal persen 

Bij uniaxiaal persen wordt het preparaat tussen twee stempels 
geplaatst, Er wordt in axiale richting druk op het compact uitgeoefend. Aan 
de rand is het compact vrij (zie figuur 3 . 3 ) .  

figuur 3 . 3  

bovensternpel 

Uniaxiaal persen, 

Aangenomes? wordt dat de atmosferische druk op die rand (radiale 
belasting) te verwaarlozen is t.o.v. de axiale belasting, Als de 
diameter/hoogte-verhouding klein is, zal de wrijving langs de stempels 
zorgen VQOT een inhomogene spanningsverdeling. Het compact aal dan 
"tonvormig" worden. Daarom aal er,  on: tonvorming te voorkoaen, met grote D/H 
verhouding van het compact geperst moeten worden, Volgens het principe van 
De St. Venant is op enige afstand van de rand alleen de hoofd~pann~ng aai= 
IS 1 ongelijk aan nul is. Er heerst dan een lijnspanningstoestand. 
ZZ 

Deze persmethode is verder niet bij dit onderzoek gebruikt om metingen 
te verrichten. Het zou als verificatiemethode kunnen worden gebruikt voor 
cor?pacteermodellen. 

3.4 Triaxiaal persen 

Triaxiaal persen wordt niet toegepast in de productie Inaar dient als 
testmethode. Net deze persmethode kan men gecontroleerd schuifspanningen 
introduceren in het compact. Het proces verloopt in twee fasen. Eerst wordt 
het compact isostatisch geperst, Daarna wordt de axiale spanning verhoogd 
door, m.b.v. een stempel, het compact in axiitle richting extra te belasten, 
Er geldt dan dat o1 < IS = 03 .  De hoofdspanningen zijn negatief want I re  2 
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hebben hier te maken met drukspanningen. Bij deze test worden een aantal 
parameters gemeten en berekend. Deze parameters zijn de axiale rek el ,  de 
radiale rek o,(= s,}, de isostatische druk p, de volume rek e, en de 
schuifspanning q. De rekken zijn groot zodat er met logaritmische rekken 
gerekend moet worden. De volgende relaties gelden: 

3 . 5  Hatrijspersen 

Het matrijspersproces, in vergelijking met de vorige persmethoden de 
meest praktische manier oa! een coanpact te maken, is in figuur 3.4 
schematisch weergegeven. Eerst Fiordt een matrijs gevuld met poeder. Het 
oppervlak van het gestorte poeder wordt d.m.v. trillen of kloppen van de 
matrijs zo vlak mogelijk gemaakt. Deze toestand vordt dan de initiële 
stapeling genoemd. vervolgens wordt met de stempel druk op het compact 
uitgeoefend. Het eigenlijke compacteren vindt in deze fase plaats. Tenslotte 
wordt het compact uitgestoten. Daarvoor wordt de matrijs met stempels en 
compact eerst omgekeerd om vervolgens de matrijs naar beneden te bewegen. 

matrijs 
omkeren 

MATRIJS VULLEN COMPACTEREN UITSTOTEN 

figuur 3 . 4  Opeenvolgende stadia in het matrijspersproces. 
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In de productie wordt matrijspersen veel toegepast omdat die aethode 
eenvoudig en snel is en omdat er complexe vamen rnee gemaakt kunnen worden. 
Een nadeel van matrijspersen is dat de spanningsverdeling en dus de 
dichtheidsverdeling moeilijk te voorspellen is. De radiale spanningen kunnen 
niet verwaarloosd worden t .o.v.  de axiale spanningen. aandwrijving zal 
daarom eeE aanzienli2ke invloed hebben op de spanningsverdeling. Vooral d i t  

laatste wordt belangrijk geacht i.v.m. de Enhomogene dichtheidsverdeling i n  

ket compact. 
In het volgende hoofdstuk zullen taee aodellen voor het compacteren 

van een poeder besproken worden. Een van die ïnodellen is specifiek voor het 
persen in een cirkelsymmetrische matrijs. Wandwrijving is in dit model 
opgenomen. Het andere model is van Sshreppers [165. Dat is algeinener 
toepasbaar maar bevat (nog) geen wandwrijvingsaspeeten. Beide modellen 
worden in hoofdstuk 6 getoetst aan eigen experimentele resultaten. 
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Hoofdstuk 4 Plodellen voor poedercom~actie 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen twee modellen worden Besproken die het 
compacteren van poeder beschrijven. Paragraaf 4.2  handelt over het model van 
Schreppers [16].  In dit model wordt het compacteergedrag beschreven aan de 
hand van drie defornatiemechanismen voor de korrels. Paragraaf 4.3  

beschrijft een eigen semi-empirisch model voor het persen van poeder in een 
cilindrische matrijs. Dit model bevat enkele parameters die experiaenteel 
moeten worden bepaald. Dit zal in hoofdstuk 5 aan de orde komen. Beide 
modellen worden, in hoofdstuk 6, getoetst- aan experimentele resultaten, 

4 . 2  Een nurrieriek model voor het commeteren van poeder 

Schreppers poneert op basis van gegevens uit de literatuur een 
materiaalinodel voor het verdichten van een keramisch poeder. Met 
materiaalmodel bevat drie deformatiemechanismen voor het poedermateriaal 
welke in principe gelijktijdig kunnen optreden: 
1) Be korrels nemen t.g.v. de belasting een andere vorm aan doordat de 

contactpunten tussen de korrels overgaan in contactvlakken. Hierbij 
treedt geen onderlinge afschuiving van de korrels op. Er wordt aangenoinen 
dat het compact als geheel geen vorm verander in^ ondergaat. 

2 )  De korrels verschuiven t.o.v. elkaar zonder dat zij deforineren of breken. 
Hierbij treden wrijvingskrachten op. Het compact kan hierdoor van vorm 
veranderen. 

3 )  De korrels breken waarbij de brokstukken de aanwezige holten vullen, 
Plechanisme 1 zal optreden wanneer de isostatische druk een bepaalde 

grenswaarde overschrijdt, Plechanisme 2 treedt in verkinc; als de 
schuifspanning groter wordt dan de maximale wrijvingsspanning. Het derde 
mechanisme zal optreden wanneer de effectieve spanning een kritieke waarde 
overschrijdt e 

In het Eodel komen een aantal parameters voor die afhangen van de 
deformatiegeschiedenis. Er worden twee deformatiegeschiedenisparaweters 
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gedefinieerd. Deze kunnen worden beschouwd als een maat voor de dichtheid en 
als maat voor de hoeveelheid gebroken korrels. 

Het model is geimplementeerd in een eindige elementen methode 
programma dat de compactie van cirkelsymmetrische compacten simuleert. Het 
is (nog) niet mogelijk om wandwrijvingseffecten mee te nemen in de simulatie 
van matrijspersen. In hoofdstuk 6 worden met dit model berekende 
dichtheidsverdelingen vergeleken met experimentele resultaten van 
compacteerproeven. 

4.3 Een semi-empirisch moclel voor goedercompactie d.m.v. matrijspersen 

ln deze paragraaf sordt een semi-empirisch iBodel beschreven voor het 
compacteren van poeders in een cilindrische matrijs. In dit model zijn een 
aantal deelmodellen opgenomen waarvan er in hoofdstuk 2 twee besproken zijn. 
Deze modellen zijn: 
1) Het wandwrijvingsmodel van Van Meerven en Jansen [4] en Ischerwood [fl]. 

Dit beschrijft het verloop van de axiale spanning als functie van de 
hoogte in het compact, In dit model komt één parameter voor, nl. de 
uitwendige wrij~~ingscoëffieient p 

U. 
wandwrijvingsmeter bepaald worden (zie hoofdstuk 5 ) .  

Deze yu kan met de poeder- 

2)  Het nodel van Pedersen [15] dat het verband tussen de radiale en de 
axiale spanning in een cirkelsymetrisch compact beschrijft. Dit ;nodel is 
gekozen omdat de parameters in dit model, de inwendige 
wrijvingscoëfficient ,ui en de cohesie-constante C',  fysisch goed te 
interpreteren zijn. Beide zijn m.b.v. de Jenike shear cell te bepalen 
(zie hoofdstuk 5 ) .  

3 )  Een constitutief model. Voor dit model is een exponentiële functie 
gekozen. Het model bevat twee parameters velke bepaald kunnen worden door 
meetdata te 'fitten' op het model. In hoofdstuk 5 worden de resultaten 
hiervan gegeven. 

Met dit rnodel kan de hoogte van en de dichtheidsverdeling in het 
compact na compactie bij een stempeldruk P worden voorspeld. Ban kan het 
model getoetst worden aan experimentele resultaten. 

De axiale rek czz wordt bepaald uit de constitutieve vergelijking die 
hier wordt geponeerd als zijnde een exponentiele funktie: 
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B 

E, 

zz 

ZZ 

"th 
n 
c 
h 

met (4.1)  

= axiale spanning, 
= axiale rek, 
= theoretische rek bij 100% verdichting, 
= materiaaiconstante (vers tevigingsexponent) , 
= materiaalconstante, 
= coördinaat in het compact gemeten vanaf de bovenkant van het conpact 
in de onvervormde toestand. 

Hierin is uzz een drukspanning en dus negatief. Be parameter C en de rekken 
e en B 

rek cth geldt: 
zijn negatief. De exponent n is positief. Voor de theoretische 2% th 

PO cz = in(-) 
'th th met (4.2) 

= dichtheid bij 100% verdichting, 
= totale massa van het compact, 
= diameter van het compact (= inwendige diameter van de rgatrijs), 

= initiële hoogte van een cilindrisch compact, 

Pth 

B 

HO 

Uit (4.1) volgt direct: 

De totale rek gt over een afstand h wordt bepaald door somaatie van de 
infinitesimale rek dezz voor q=Q tot ~ = h  (zie figuur 4 . 1 ) *  

Tevens geldt dat: 

E, t = in(;) dus 
CZt (h) 

x = h e  (4.5) 
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Eet x de coördinaat van het punt in äe vervormde toestand (zie figuur 4.1). 

figuur 4.1 a) onvervormd compact b) vervormd compact 

Eet de relaties (4.31, (4.41, ( 4 , s )  en (2 .20)  kan in principe de totale 
compacthoogte N berekend worden, Dan geldt dat x=K en h=Ho zodat: 

Het oplossen van de integraal (4 .4 )  zal vanwege de complexiteit 
numeriek moeten gebeuren. 

Boor een cilindrisch compact met constante diameter en massa geldt: 

H 

PO 

PC 

met 

= initiële hoogte van het compact, 
= hoogte van het coppact, 
= initiële dichtheid, 
= pakkingsdichtheid. 

Voor de axiale rek ezz geldt: 

op elke coördinaatafstand h gemeten in de onvervsrmde toestand van het 
compact (zie figuur 4.1) geldt dan ook : 
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P ,  
( 4 . 9 )  

-6 (h) ZZ dus pc(h) = po e (4.10) 

Uit de relaties (4.3) ~ (4.10) en (2 .20)  resulteert voor dedichtheids- 
verdeling: 

De dichtheidsverdeling kan met de bovenstaande methode bepaald worden. 
Bij elk materieel punt met coördinaat h in de onvervormde toestand Ban de 
positie in de vervormde toestand x en de bijbehorende dichtheid pc(h) 
berekend worden. Indien één of meer parameters drukafhankelijk blijken te 
zijn is de analytische oplossing bijzonder moeilijk of zelfs helemaal niet 
te bepalen, In de volgende paragraaf wordt echter een andere methode 
toegepast. Bij die methode wordt het comipacteerproces op nuinerieke wijze 
gesimuleerd. 

4 4 Numerieke simulatie 

In deze paragraaf wordt het model, dat in de vorige paragraaf 
geponeerd is, gebruikt om het compacteerproces numeriek te analyseren. 

De simulatie verloopt als volgt. Het compact is cilindrisch en heeft 
een initiële hoogte Ro (zie figuur 4 . 1 ) .  De diameter D is constant. Aan het 
begin van de simulatie wcrdt het compact in ne elementen (schijven) verdeeld 
waarbij de initiële elementhoogte Aho(i) van elk elewnt i gelijk is. 
Element 1 bevindt zich aan de stempelzijde. Hierop wordt de stempelspanning 
P uitgeoefend. Bij het begin van het coxspacteren is de initiële dichtheid 
@,(i) van alle elementen gelijk, De massa van elk element m!i) is dus 
eveneens gelijk: 
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m = totale massa van het cornpact. t 

De stempelspanning wordt in np stappen opgehoogd. Voor lage stempelspanning 
is de stapgrootte kleiner gekozen dan bij hoge stempelspanning omdat bij 
lage stempelspanning de rek het grootst is. Hierdoor wordt de nauwkeurigheid 
van de berekening groter. Telkens als  de stempelspanning is opgehoogd, wordt 
voor elk element achtereenvolgens berekend: 

- axiale spanning oZz( i ) ,  

- radiale spanning orr(ilr 
- wrijvingsspanning aan de matrijswand ow(i), 
- axiale spanning op het volgende element ozZ(i+l), 
- theoretische rek eth(i), 
- axiale rek ezz(i), 
- nieuwe hoogte Ah(i) , 
- dichtheid p(i1. 

Tevens worden de elementhoogten opgeteld 0% de totale compacthoogte H te 
bepalen. Hierna kan de gemiddelde dichtheid p, van het compact bepaald 
woraen. Voor het eerste element is de axiale spanning azz(l) gelijk aan de 
stempelspanning P a  De radiale spanning volgt u i t  relatie (2,131: 

De wrijvingsspanning wordt berekend met: 

De axiale spanning op het volgende element is: 

(4.151 

(4.16) 

Re theoretische rek wordt berekend %et: 
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met 

De axiale rek vordt berekend met: 

Uit deze rek wordt de nieuwe hoogte van het element berekend met: 

(4.17) 

Deze hoogte Ahii) zal als initiële hoogte dienen wanneer de stempeldruk 
opnieuw is opgehoogd. Da dichtheid van het element wordt  bepaald met: 

De totale hoogte van het compact wordt bepaald door: 

ne 
H = 2 ah(i) 

i=l 

De gemiddelde dichtheid var! het conpact is: 

14.21) 

De parazeters in dit model kunnen experimenteel bepaald worden. De 
experimenten hiervoor z i j n  uitgevoerd en de resultaten z i j n  in het volgende 
hoofdstuk opgenomen. In hoofdstuk 6 tuordt het model geverifieerd door 
voorspellingen voor dichtheidsverdelingen te vergelijken met experimentele 
resultaten. 



- 39 - 

Hoofdstuk 5 Heettechnieken en meetresultaten 

5.1 Inleiding 

De twee rrodellen die in h fdstuk 4 zijn besch ven worden in 
hoofdstuk 6 geverifiëerd aan de hand van experimentele resultaten. In het 
tweede model (pzragraaf 4.3) komen enkele parameters voor die eerst 
experimenteel bepaald moeten worden. De meettechnieken vaarmee d i t  kan 
gebeuren en de resultaten hiervan worden in dit hoofdstuk besproken. Alle 
proeven zijn gedaan met droog aluminiumoxide poeder. In figuur 5-1 is een 
foto te zien van het poeder, gemaakt met een elektronen-microscoop. Op deze 
foto zien we primaire deeltjes en granulaten. 

figuur 5,1 Aiuminiuraoxide poeder (electrcnenmicroscoop opname). 

Enkele karakteristieken van dit poeder zijn: 
- gemiddelde korreldiameter : 0-2 @urn, 

- gemiddeld agglomeraat grootte: 6 korrels, 
- specifiek oppervlak : 7 m /gram, 2 
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- elasticiteitsmodulus : 400 GPa, 
3 : 3.98 glcm, - dichtheid (A12031 

- hardheid : 20 GPa. 

In paragraaf 5 . 2  wordt de Jenike shear cell (Jsc) beschreven. Hiermee 
kunnen de inwendige wrijvingscoëfficiënt pi en de cohesieconstante C'  

bepaald worden. Voor dit doel is er een Jsc ontworpen en gebouwd. 
Richtlijnen voor het ontwerp z i j n  verkregen uit de literatuur [12][17]. Voor 
de bepaling van de uitwendige wrijvingscoëfficiënt is de bestaande poeder- 
wand wrijvingsmeter van BroeSe van Groenou [181 gebruikt. Die meetmethode 
komt in paragraaf 5.3 aan de orde. De parameters C en n uit de constitutieve 
vergelijking ( 4 . 1 ) ,  zijn bepaald met de meetmethode die in paragraaf 5,4 

wordt behandeld. Verschillende methoden om de dichtheid en de 
diehtheidsverdeling in een compact t e  meten komen in paragraaf 5.5 aan de 
orde. Deze metingen zijn van belang or;idat ze gebruikt worden bij het 
verifiëren van de compacteer-modellen. 

5 . 2  De Jenike shear cell 

In voorgaande paragraren is het fenomeen "inwendige wrijving" ter 
sprake gekomen. Met de Jenike shear cell kan deze wrijving worden gemeten. 
#e nemen aan dat de wrijving wordt beschreven %et het Xohr-Coulomb :%ode1 
(2 .12 ) .  Uit meetresultaten met de Jsc kunnen de constanten pi en C '  bepaald 
worden door fitten van de meetresultaten op het model. 

Het principe van de mting wordt in figuur 5.2 weergegeven. 

L Stamper 

I I 

figuur 5.2 Principe van de Jenike shear cell. 
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Figuur 5 . 3  laat de uiteindelijke uitvoering van de Jenike shear cell 
zien zoals die in de hieronder beschreven experimenten gebruikt is. De 
boven- en de onderring worden zodanig gepositioneerd dat hun assen 
samenvallen. Beide ringen worden gevuld met poeder dat verdicht vordt met de 
gewenste druk. Deze druk is afkomstig van de normaalkracht F die via de 
stamper op het compact werkt. Afschuiving wordt veroorzaakt door de twee 
ringen t.o.v. elkaar te verplaatsen met een constante snelheid v. De 
wrijvingskracht F die daarvoor nodig is, wordt met een krachtopnemer 
gemeten en geregistreerd. Hierbij wordt verondersteld dat de verandering van 
het eontactoppervlak verwaarloosbaar klein is wanneer v klein is. 

n 

w' 

figuur 5 . 3  Jenike shear cell aeetopstelling. 

Er zijn metingen verricht waarbij de afschuifsnelhei 
normaalspanning B werden gevarieerd. Eet de gebruikte proefopstelling 
konden alleen reproduceerbare aetingen worden verricht bij afschuifsnelheden 
kleiner o f  gelijk aan 0.09 mlinin bij ringen met een diameter van 15 mm. De 
resultzten hiervan zijn weergegeven in figuur 5.4 (meetpunten aangegeven 
met:+). In deze figuur is ùe normaa~~~anning on uitgezet tegen de 
schuifspanning i". Er zijn drie metingen gedaan bij vier verschillende 
normaalspanningen. Door de meetpunten is een rechte l i j n  gefit (zie bijlage 
2). Het snijpunt met de pas geeft de cohesieconstante C ' .  Die bedraagt 
8. ;P*IO-~ ~~/arfi~.  Be inwendige wii jvingscoëfficient pi volgt uit de 
richtingscoëfficiënt van de rechte en is gelijk aan 0.45. 

n 
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figuur 5.4 Jenike shear cell meetresultaten 

5.3 Poeder-wand wrijving 

B i j  verschillende persilethoden, m.n. matrijspersen, komt wandwrijving 
voor. In het model, dat in 4.2 is besproken, komt de uitwendige 
wrijvingscoëfficiënt ji U voor als paraileter. Deze kan bepaald worden met een 
apparaat waarvan het principe in figuur 5.5 geschetst is. 

I - 

'I POEDERCOMPACT 
\ COMPACTHOUOER 

L 

figuur 5.5 Principe van de poeder-wand wrijvingsileting. 
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Een foto van de meetopstelling is opgenomen in figuur 5 . 6 .  De 
meetprocedure Begint door in beide coapacthouders (matrijzen) een compact te 
persen bij een stempeldruk die oak wordt toegepast tijdens de 
wrijvingsmeting. Daarna worden deze compacten, gebruikmakend van een 
hulpstuk, 0 . 3  mm uit de matrijzen geperst. Dit moet voorkomen dat de 
compacthouders in aanraking komt met de wand, tijdens de wrijvingsmeting, 
Vervolgens wordt het gehele apparaat samengesteld. De wand wordt tussen de 
colrpacten ingeklemd. Als de gewenste normaalspanning op de wand is bereikt 
kan met de meting begonnen worden. #et behulp van een druk-testbank wordt do. 
wand met een constante snelheid v in vertikale richting bewogen. 

figuur 5.6 Poeder-wand wrijvingsmeter met toebehoren. 

De wrijvingskracht F die daarvoor nodig is wordt met een w 
krachtopnemer gemeten en geregistreerd. Een voorbeeld van zo'n meting wordt 
weergegeven in figuur 5.7.  

Er z i j n  metingen verricht waarbij de normaaldruk o de wandruw~eid Rw en de 
afschuifsnelheid v, werden gevarieerd. De dynamische wrijvingscoëfficiënt 1.1, 
is berekend uit de verhouding van de wrijvingskracht Fw en de normaalkracht 

n' 

prl. 
Gebleken is dat de afschuifsnelheid geen invloed heeft op de 

wrijvingscoëfficiënt. Dit wordt gelllustreerd met de meting die in figuur 
5.8 is weergegeven. Bij deze meting is begonnen met een afschuifsnelheid van 
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6 mmlmin, 
mm/min en 
het zelfde 

Tijdens dezelfde mting is de afschuifsnelheid verlaagd tot 1 

weer verhoogd tot 6 m%i/min. Be wrijvingskracht blijft daarbij op 
niveau 

Rw = 0.05 pm (Ra) 
cr = 28 .8  M/mni11*2 
v = 2 mmlmin 
n 

tijd - 
figuur 5.7 Een voorbeeld van een ~ r i j ~ i n g s ~ ~ ~ i n ~ .  

\ I  

figuur 5 - 8  Invloed van de a f ~ c ~ ~ i € s n e l h e ~ ~  op Cie ,- wrijvingskracht. 

De zaagtanden in figuur 5.8 geven het "stick-slip" verschijnsel weer. 
Blijkbaar wordt dit versterkt naarmate de afschuifsnelheid afneemt, De 

resultaten van de wrijvingsmetingen (bijlage 3)  zijn weergegeven in figuur 
5.9. Hierbij is de wrijvingscoëfficiënt uitgezet tegen de verhouding van de 
gemiddelde korrelgrootte en de wandruwheid a /R 
figuur vertoont overeenkomst met de resultaten van Strijbos en Broese van 
Groenou [I81 

Het verloop van deze P w' 
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figuur 5.9 Resultaten poeder-wand wrijving. 

Geconcludeerd kan worden dat de wrijvingscoëfficiënt constant is voor 

d /R- < 1 en afneemt wanneer de gemiddelde korrelgrootte a 
de ruwheid van de -vjand Rw (gemeten in Raf. 

groter vordt dan P @  P 

5.4 Bepalirrg van materiaalconstanten in het constitutief model 

In paragraaf 4.3 is het constitutieve Terband (4-1) geponeerd tussen 
de axiale spanning oZz en de axiale rek gzz bij matrijspersen, In deze 
relatie komen twee parameters voor, nl. C en n, die experimenteel bepaald 
moeten worden. Hiervoor wordt poeder in een mtrijs geperst. De , 

diameterhogte verhouding van het compact wordt groot gekozen om de invloed 
van de wandwrijving klein te houden. Tijdens het compacteren wordt de 
stempelkracht F s s 
geregistreerd. Het verloop van deze functie is in figuur 5.10 gegeven. 

en de axiale verplaatsing vaD de stempel x gemeten en 

figuur 5.10 Kracht-weg krome bij matrijspersen. 
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De stempelverplaatsing t.g.v. het eigengewicht van de sternpel, voordat 
het eigeillijke gersen begint, wordt met x aangeduid. De stempeldruk die 
hierbij optreedt is te verwaarlozen t.o.v. de externe, d.ïil.17. een 
druktestbank aangelegde stempeldruk. Nadat het compact is gemaakt, wordt x 
bepaald met: 

O 

O 

xo = No - I5.1) 

Ho is de initiële hoogte WOK het compacteren en H is de hoogte van het 
compact na het compacteren. De afstand xe is de maximale stempelverplaatsing 
t.g.v. de extern opgelegde stempelkracht. De totale stempelverplaatsing x, 
behorende bij de stempelkracht Fs is de soa van x en xs. De stempeldruk G~~ 
wordt bepaald uit de verhouding van de stempelkracht en het 
stempeloppervlak. De axiale rek ezz vordt berekend volgens: 

O 

Ho - 11 

HO 
E = In( 1 zz en PO 

F; = In(-) 
'th th 

De constitutieve relatie (4.1) kan vorden herschreven: 

(5.2) 

Door meetresultaten te fitten op vergelijking (5.31, met de kleinste 
kwadraten methode, zijn de constanten InlC[ en n te achterhalen. Ziervoor 
zijn twee compacteerproeven gedaan waarvan de meetresultaten zijn opgenomen 
in bijlage 4 -  In tabel 5.1 zijn de constanten yoor beide proeven 
weergegeven. 

2 proef In(ci C [ ~ / ~ ~  3 n [-I I)/H [-I D/Ho [-I 
1 1-46 -4.30 10.37 5 12.3 

2 1.59 -4.91 10 e 83 5 10.3 

tabel 5.1 
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5.5 Dichtheidsmetinsen 

Een poeder wordt geperst ori! de dichtheid van de poedermassa te 
verhogen. Het resultaat van de verdichting kan d.m.v. dichtheidsmetingen 
worden bepaald. Er worden in deze paragraaf enkele methoden besproken 
waarmee de dichtheid van of de dichtheidsverdeling in een compact kan worden 
gemeten. Bij de verificatie van compacteermodellen zullen de resultaten van 
dichtheidsmetingen worden vergeleken met berekende simulaties. Vier van de 
meest toegepaste meetmethoden worden besproken nl.: 
- quotiënt Ban massa en volume, 
- dompelmethode (wet van ArchiIredes) I 
- Röntgenmethode, 
- kwik(Hg)-porosimetrie. 

Als de massa en het volume van een compact bekend is, kan de 
gemiddelde dichtheid p, van dat compact bepaald worden als quotiënt van de 
totale massa m en het totale volume \It: t 

Voor een cilindrisch compact kan het volume nauwkeurig berekend worden uit 
de diameter en de hoogte van het compact. Deze afmetingen (ordegrootte Imm) 
kunnen met een nauwkeurigheid van 0.1% bepaald worden. ne mssa kan eveneens 
zo nauwkeurig afgewogen worden zodat de nauwkeurigheid van de dichtheid 
zeker 1% is, 

~e dompelmethode is gebaseerd op de wet van Archimedes. B i j  deze 
methode is het niet nodig OB het .Yiolume van eer, preparaat te kennen, Dazrori? 
is deze rnethode zeer geschikt indien een preparaat een onregelmatige v í m  

heeft. Het proefstuk wordt eerst gewogen in de l u c h t  (RI,) Baarna aordt het 
gewogen terwijl het is gedonpeld in een vloeistof met bekende dichtheid p,. 
Deze inassa wordt aangeduid met m V' 
van de vloeistof wordt de gerrtiddelde dichtheid van het proeIstuk pd 

berekend : 

Uit deze twee gewichten en de dichtheid. 
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pd is de dichtheid van een proefstuk, bepaald met de dompelmethode. Indien 
het proefstuk een compact is, dat is gelmpregneerd met een kunststof, kan de 

dichtheid p van dat cornpact zonder impregneermiddel worden bepaald als de 
dichtheid pk van de kunststof waarmee gelmpregneerd is en de dichtheid p 

van het poedermateriaal bekend zijn: 

c 

P 

De afleiding van de relaties (5.5) en (5.6) is in bijlage 5 opgenowien, 
Plet de Röntgenmethode kan van een doorsnede van een compact de 

dichtheidsverdeling worden geregistreerd. Uit het te onderzoeken cowipact 
moet dan eerst een dunne schijf worden gezaagd. Deze schijf moet een 
constante dikte hebben omdat de hoeveelheid geabsorbeerde Röntgenstraling 
afhangt van de dikte van het preparaat, Daarom wordt de schijf plan-parallel 
geslepen. Om deze bewerkingen op de zachte groene corfipacten van A l  O -poeder 
uit te kunnen voeren, moeten de compacten eerst worden geïmpregneerd met een 
kunststof om ze te verstevigen. Deze procedure is in bijlage 6 beschreven, 
Van het preparaat kan nu een Röntgenfoto worden gemaakt. Deze foto wordt 
vervolgens doorgemeten op zwartingsgraad. Bit gebeurt wiet eeoi zgn. 
densitometer- Be zwartingcgraad wordt op een groot aantal. regelmatig 
verdeelde punten op de foto gemeten. De meetresultaten worden set 
computertechnieken opgeslagen en bewerkt, De weergave van de resultaten kan 
grafisch gebeuren. Opgemerkt dient te worden dat deze dichtkeidsmeting 
alleen gerelateerd kan worden aan absolute dichtheden indiebl de meting 
geijkt is. Hiervoor worden zgn. ijkpillen ger2aakt. De dichtheden van deze 
pillen zijn bekend (gemeten met de dompelmethode). bdanneer ze samen met het 
te meten preparaat worden gefotografeerd dienen ze als referentie. De manier 
waarop de ijkpillen zijn gemaakt is in Bijlage 7 omschreven. 

2 3  

Zet een Hg-porosiemeter kan de gemiddelde dichtheid en de 
poriestraalverdeling van een compact gemeten worden. De poriestraalverdeling 
is een spectrum van het volume poriën met een bepaalde straal {figuur 
5 . 1 2 b ) .  
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Het principe van de meting is gebaseerd op het feit dat kwik een 
kontacthoek O heeft die groter is dan 90* (zie figuur 5.111. 

8 +--- porie 
*g 

- 

figuur 5.11 Kwik in een porie. 

$Ir 2 P - 2¶r4 cos(@ì  

Vanwege O>90° zal kwik niet vanzelf de poriën (cappilair) binnendringen. 
Hiervoor moet er druk op het kwik worden uitgeoefend. Uitgaande van de 
veronderstelling dat de poriën cilindervormig zijn is door Washburn [Is] een 
relatie afgeleid voor de druk P die nodig is OB een vloeistof, met 
kontacthoek O en oppervlaktespanning rr  in een cilinder met straal r te 
laten indringen: 

7 
P = - 2 4 cos(@) ; (5.7) 

Dit kan worden verklaard uit het evenwicht van krachten aan de poriewand 
(figuur 5.11). De resulterende kracht t.g.v. de oppervlaktespanning op de 
wand, in axiale richting, is tegengesteld gericht aan de uitwendige druk op 
het Hg-oppervlak. 

Bij de Bg-porosiemeter wordt Hg in de poriën van een compact geperst.. 
Het volume Hg dat in de poriën is gedrongen en de bijbehorende druk worden 
gemeten. De druk is volgens !5,7t een maat voor de poriestraal, Naarzate de 
druk toeneemt zullen steeds kleinere poriën worden gevuld en zal Bet 
cumulatieve porievolume toenemen. Een voorbeeld van deze Beting is in figuur 
5.12a weergegeven, Door deze functie te differentiëren naar de poriestraal 
wordt de incrementele porleverdeling verkregen, Deze verdeling, behorende 
bij figuur 5.12a, is in figuur 5.12b te zien. Hieruit is af te lezen welke 
poriestralen het meest voorkomen. 
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Filename onges3.por Median Pare Radius iun) .i13 
Sample Weight lel .7170 Average Pore Radius (urn) 9.00000lE-02 
Total Intrusion Volume irniinl .341 Modal Pore Radius lud .i18 
Standard Deviation Iradiusi 14.39 Mean Pore Radius luid .4 
XR-density lg/mli 3 . 9 0  Porosity 1x1 57.6 

figuur 5.12 Voorbeeld van metrecultaten % e t  de porosimetrie. 
a) Cumulatieve porievolume. 
b) Incrementele porievolume. 

De gemiddelde dichtheid van kot compact p wordt bepaald met de re la t ie :  c 

t 1 1 m t m 

= totale massa van het compact, 
= totale volume van het compact, 
= totale voiume aan poedermateriaal, 
= totale !3OlUE@ aan porieholten, 

"t 
Vt 

'h 

v 
B 

Vi= Vi= totale intrusie volume van Eg per r^assa eenheid. 
= dichtheid van het poedermateriaai. 

pp 
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Hoo€dstuk 6 ,  Verificatie van compacteermodellen 

6 -1 Inleidina 

In dit hoofdstuk zuilen twee compacteermodellen, die in hoofdstuk 4 
zijn besproken, geverifieerd worden. Resultaten van numerieke simulaties 
worden vergeleken met resultaten van compacteerproeven. De compacteerproeven 
worden uitgevoerd inet aluminiumoxide poeder. Compacteren gebeurt deni.v. 

matrijspersen. Van de cornpacten worden dichtheidsverdelingen gemeten die 
zullen dienen als verificatiemateriaal. In paragraaf 6 . 2  wordt het model van 
Schreppers (besproken in paragraaf 4 . 2 )  geverifieerd aan de hand m n  twee 
compacteerproeven. Daarna zal  het semi-empirische model (besproken in 
paragraaf 4.3) geverifieerd %orden. De paraneters in dit model zijn 
experiBenteel bepaald (zie hoofdstuk 59 en zullen bij de verificatie van ket 
model gehanteerd worden. Ook bij dit model dienen de berekende en de 
gemeten dichtheidsverdelingen als veriflcatbernateriaal. 

6 . 2  Verificatie van een numeriek model 

In deze paragraaf wordt het model van Schreppers [161 geverifieerd. 
Dit gebeurt door kwalitatieve vergelijking van dichtheidsvePdellngen die 
nurneriek en experimenteel zijn bepaald. Er zijn twee co~pacteerconEiguraties 
gekozen: een cilinder (figuur 6.la) en een eiliaider met een konus aan één 
zijdi! (figuur 6.1b> e 

I 

figuur 6.1 Compacteerconfiguraties. 
a) cilinder 
b) cilinder met konus 
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Bet model van Schreppers biedt niet de mogelijkheid om wandwrijving in 
rekening te brengen. Bij compactiesimulaties van een cilinder z a l  daarom 
altijd een horkogene dichtheid resulteren. Bij de cilinder met konus ontstaat 
er een inhomogene dichtheidsverdeling ook al wordt de compactie gesimuleerd 
zonder wrijving. Om toch wandwrijvingseffeceen na te bootsen zijn, in de 
knooppunten langs de matrijswand, kinematisehe randvoorwaarden 
voorgeschreven zodanig dat de verplaatsing van die knooppunten kleiner is in 
vergelijking met de wrijvingsloxe situatie. In figuur 6.2 zien we de 

nunierieke en de experimentele resultaten van ket compacteren van een 
cilindrisch compact. In beide gevallen heeft het compact een diaizeter van 20 

mm en eeri. initiële hoogte Ban 60 mm. 

1 3  

af C) 

figuur 6.2 Dichtheidsverdeling in ren cilindrisch compact. 
a) ûnvervormde elementverdeling. 
b! Dichtheidsverdeling bij numerieke simulatie. 
c) Dichtheidsverdeling experimenteel begaalde 

Figuur 6.2a geeft de onvervormde elementverdeling voor de numerieke 
simulatie. Langs d e  randen i t/m 4 zijn de kinematische randvoorwaarden 
voorgeschreven. Langs alle randen zijn de radiale verplaatsingen onderdrukt. 
De axiale verplaatsing van rand 3 (stenpelzijde) is voorgeschreven nl- 4Onm 
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naar beneden. Langs rand 1 i s  de axiale verplaatsing onderdrukt en langs 
rand 4 is die vrij. Rand 2 grenst aan de matrijswand. Daar wordt 
wandwrijving gesimuleerd door de axiale verplaatsing u voor te schrijven 
volgens : 

(6.1) li ( O  = < <  z = 60) u = - -  z + A sin(% z )  met A = 0.8 
60 

( 8  Opdat de knooppunten elkaar niet kunnen passeren moet gelden A = li a Figuur 
6.2b toont de dichtheidsverdeling van het compact in de vervormde toestand. 
In bijlage 8 is deze figuur nog eens vergroot weergegeven. Elke grijstint 
representeert een bepaald dichtheidsbereik: hoe groter de dichtheid des t e  

donkerder de grijstint. Figuur 6 . 2 ~  laat de experimenteel bepaalde 
dichtheidsverdeling zien van een cilindrisch compact. Be verschillende 
kleuren geven de dichtheidsverdeling in het compact aan. Ye mogen 
constateren dat de numeriek en experimenteel bepaalde dichtheidsverdelingen 
kwalitatief grote overeenkomst vertonen. De hoogste dichtheid komt voor aan 
de bovenkant van het compact bij de matrijswand, De laagste dichtheid vinden 
we onderin het compact aan de matrijswand. 

Op gelijksoortige %anier als hierboven is beschreven zijn de 
experimenteel en numeriek bepaalde dichtheidsverdelingen in een cililzc3isch 

compact met konus, met elkaar vergeleken. In figuur 6.3 zie we de 
experimenteel bepaalde ~ic~theidsverdeling. Voor de simulatie van deze 
compactie is uitgegaan van de onvervornide elementverdeling zoals  die in 
figuur 6.4a is gegeven. Deze simulatie is twee maal uitgevoerd nl. met en 
zonder wrijvlngssimulatie. De resulterende dichtheidsverdelingen zijn resp, 
opgenomen in figuur 6.4b en 6 . 4 ~ .  De randvoorwaarden langs de randen 1,3 en 
4 zijn dezelfde als die bij het voorgaande geval (cilinder zonder konuc). 

Voor het geval zonder wandwrijving is de axiiile verplaatsing langs rand I en 
2 vrij en de verplaatsing loodrecht op de matrijswand onderdrukt. Rrljving 
langs rand 2 wordt gesiniuleerd door daar de axiale aerplaatsing u voor te 
schrijven volgens: 

16.2) s < <  (2-4) + A  sin!^ (z-4)) met a = 0.3 4 = z = 25 15 
21 

u = - -  

Ook hier is A begrensd nl. A om te voorkomen dat knooppunten efikaar 
passeren. 
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figuur 6 , 3  Dichtheidsverdeling in cilidrisch conipact met konus, 

c DI2 

i 
I 

f Fgiiiir 6 4 Berekende dichtheidcverdeiing. 
a) OnverVorE.de elementverdeling. 
ai) Vervormde toestand met wandwrijving. 
b) Vervormde toestand zonder wandwrijving. 

http://OnverVorE.de
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Wameer we de numeriek en de experimenteel bepaalde dichtheidsverdelingen 
kwalitatief met elkaar vergelijken kan geconcludeerd worden dat er  betere 
resultaten verkregen worden wanneer wandwrijving wordt meegenomen in de 
simulatie van het compacteerproces. De dichtheidsverdeling in figuur 6,4b 
blijkt veel op die van figuur 5 . 3 .  Be laagste dichtheid vinden Fie in de top 
van de konus. De dichtheid is het hoogst aan de stempelzijde bij de 
matrijswand. 

5 * 3  Verificatie van het semi-empirische model 

In deze paragraaf Fiordt een verificatie gepresenteerd van het 
compacteermodel dat in paragraaf 4.3 besproken is. In het iliolnel. komen v i j f  

parameters voor die experimenteel Sepaald zijn in hoofdstuk 5, Die waarden 
worden bij de verificatie van het model gehanteerd. Deze parameters en hun 
waarden zijn: 

- uitwendige wrijvingscoëfficiënt: 
- inwendige wrijvingscoefficfent: 
- cohesieconstante: 
- materiaalconstante: 
- materiaalconstante: 

= 0.59 

= 0.45 
'lu 
'li 
C '  = 8.7  N / ~ ~  2 

2 C = -4-61 ~ / m ~  
n = 10.6 

Net model voorspelt de compacteerhoogte H na compactie en de 

dichtheidsverdeling in axiale richting. Ter verificatie zijn 
compacteerexperimenten gedaan waarbij cilindrische compacten zijn geperst 
d.m.v. matrijspersen met stempeldruk 30 N/mai2 en 20 H/alii2. Er zijn twee 

matrijzen gebruikt Bet verschillende wandruwheden nl. 1.5 gn en 0.25 PE (Ra- 
waarden). B i j  beide wandruwheden geldt dezelfde uitwendige 
wrijvingscoëfficiënt nl. 0.59 (zie poeder-wand wrijvingsmeting in paragraaf 
5.3). De compacten hebben een diameter van 18mm en de diameterlhoogte 
verhouding is ongeveer één. De initiële hoogte bedraagt 50 mar! en de poeder 
liiassa is bij alle compacten ongeveer 6.7  gram. Van de compacten is de axiale 
dichtheidsverdeling gemeten. De resultaten zijn in bijlage 9 opgenoaen, In 
figuur 6.5 zijn numerieke en experimentele resultaten voor de 
dichtheidsverdeling weergegeven. 
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figuur 5.5 Numerieke en experimentele dicktheidsverdeling. 

figuur 6.6 

Wanneer we de numerieke dichtheidsverdeling vergelijken met de gemeten 
verdeling, dan zien we dat er een geringe afwijking bestaat. De gemeten 
liggen rond de numeriek bepaalde waarden. Het kwalitatieve verloop kost in 
beide gevallen met elkaar overeen. Boven in het compact is de dichtheid het 
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grootst en neemt naar beneden toe af, Het verloop van de berekende druk- 
dichtheid kromme is in figuur 6 . 6  weergegeven. 

In deze figuur is de stempeldruk P logarithmisch uitgezet tegen de 
pakkingsdichtheid p, in % van de theoretische dichtheid ,oth. Het 
kwalitatieve verloop van deze kromme wordt ook in de literatuur [20] 

teruggevonden, Een voorbeeld hiervan is gegeven in figuur 6.7. Tevens komt 
dit verloop overeen met het rnodel van Cooper en Eaton [?lo Zij poneerden de 
druk-dichtheid relatie ( 2 . 3 ) .  Deze relatie bestaat uit de som van twee e- 
machten, 

figuur 6-7  Druk-dichtheid kromme voor een poeder met granulaten [20!. 

De invloed van een variatie van b.v, 20% op de parameters wordt 
gelllustreerd met de figuren in de bijlagen 10 t/m 14. Hierin is te zien 
hoeveel en in welke richting de dichtheidsverdeling verschuift teo.v. de 
dichtheidsverdeling in figuur 6.5 b i j  een ste~pel~~anning van 30 ~~m~ . 
Blijkbaar heeft de variatie van C' geen invloed op de dichtheidsverdeling 
omdat deze waarde reeds nagenoeg nul is. De parameters n, pi en pu hebben 
vooral invloed op de stijlheid van de dichtheidsverdeling. Variatie van de 
parameter C veroorzaakt een evenwijdige aerschuiving van de dichtheids- 
verdeling. 

2 
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Conclusies en suggesties voor verder onderzoek 

'i. 1 Conclusies 

Algemeen 

Poedertechnologie, m.n. de productie van keramische componenten, is een 
multi-disciplinaire aangelegenheid vaarbij verschillende vakgebieden zoals 
scheikunde, f y s i c a  en Merktuigbo~I~~kunde elkaar ontmoeten. 

De kwaliteit van een keramisch product is in sterke mate afhankelijk 
van de dichtheidsve~deling in het product. U i t  literatuuronderzoek is 
gebleken dat er nog geen algemene modellering voor poederpersen bestaat. Be 
reden hiervoor moet gezocht worden in het feit dat het defo~ma~~egroce~ erg 

complex is en dat er zeer veel verschillende poeders bestaan, Het is 
aannemelijk dat er verschillende deformatiemechanismen optreden bij 
compacteren van verschillende poeders. 

Poeder-wand M r i ~ ~ ~ i n ~ ~ ~ e t i n ~  

Eet de poeder-wand wrijvingsmeter kan de ~~anawrijgingscoëfficiënt 
tussen goeder en een wand reproduceerbaar gemeten worden. Be 
wrijvingscoëfficiënt blijkt niet a~hanke~íjk te zijn van de 
afschuifsnelheid. Tevens heeft de verhouding a /R- geen invloed op de 

P S  
wrijvingscoëfficiënt vanneer /R < 1. De wrijvingscoëf~i~iënt neemt af P E  
naar een constant niveau wanneer d /R > 1, Blijkbaar treden er 
verschillende Mrijvingsmechanismen op voor 8 /R-- < 1 en voor a /R P w  

> I.  
3 3 w  P M  

Jenike shear cell 

Er zijn reproduceerbare metingen verricht met de 3sc bij lage drukken 
( <  0,134 M/mm 1 en bij zeer lage afschuifsnelheden I <  0.1 m m / m ~ n ~ ~  Deze Jsc 

i s  niet geschikt om bij hoge afschuifsnelheden en bij hoge norwaldrukken te 
meten. ûm dit mogelijk te maken zal het ontwerp moeten worden herzien. De 
ringen moeten groter worden gekozen om de homogeniteit van de 
spanningsverdeling te verbeteren. Tevens zijn grote ringen noodzakelijk 

2 
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wanneer de afschuifsnelheid hoger wordt gekozen. Vanneer dan nog met hogere 
drukken zal worden gemeten neemt de vereiste normaalkracht extra toe. Dit 
heeft tot gevolg dat de gehele constructie zal moeten worden versterkt en 
dat bij het aanbrengen van de normaalkracht een druktestbank moet worden 
gebruikt. 

eigenlij k poeder-poeder wrijving (inwendige vrijving) optreedt wanneer ?. /Rw 
< 1. De bijbehorende wrijvingscoëfficiënt pu zou dan gelijk moeten zijn aan 
%e geBeten inwendige wrijvingscoëfficiënt p Deze waarden zijn resp. 0.59, 

gemeten met de poeder-wand wrijvingsmeter en 0.45 gemeten met de J.s,c, Een 
verklaring voor het verschil kan gezocht worden in het feit dat set de 
3 . s . e .  geen zuivere afschuiving wordt gemeten, Tevens wordt in het eerder 
genoemde model geen rekening gehouden met de aanwezigheid van granulaten en 
hun breuk- en vloeicriteria. 

Het  oed der-wan~~irij~~ingsmodel (paragraaf 2 . 4 ,  fig, 2.81 zegt dat er 

P 

i' 

Het eompacteermodel van Schrewers 

Vanneer Bet het model van Schreppers matrijspersen wordt gesimuleerd, 
waarbij wandwrijving wordt nagebootst door verplaatsingen evenwijdig aan die 
wand voor te schrijven, komen de nurnerieke resultaten kwalitatief overeen 
met experinentele resultaten. Wanneer wandwrijving niet wordt nagebootst, 
resulteert alleen dan een inhomogene dichtheidsverdeling indien de 
compactgeometrie geen cilinder is. 

Bet s emi-ew ir ische model 

Het druk-dichtheid verloop dat door dit model voorspeld wordt, korct 
kwalitatief overeen met resultaten uit de literatuur. Twee gebieden, één bij 
lage en één b i j  hoge druk, kunnen worden onderscheiden, Blijkbaar overheerst 
in elk gebied een bepaald deformatiemechanisme. Bij lage drukken is dit 
herrangschikking (zie foto's in figuur Zeil. Bij hoge drukken zullen 
granulaten breken en deformeren. 

Wanneer we de nuaerieke dichtheidsverdeling vergelijken met de gemeten 
verdeling, dan zien we dat er een geringe afwijking bestaat. De gemeten 
waarden liggen rond de numeriek bepaalde waarden. De dichtheidsverdelingen 
komen kwantitatief en kwalitatief met de experimentele waarden overeen. Be 
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materiaalconstante C en n hebben de aeeste invloed t.a.v. het berekende 
dlchtheidsverloop. De gradiënt van de dichtheisverdeling wordt overwegend 
bepaald door de overige parameters. 

7.2 Suggesties voor verder onderzoek 

Ten aanzien van het model van Schreppers is het aan te 'bevelen om dit 
zodanig aan te gassen dat wandwrijving in rekening kan worden gebracht door 
middel van het voorschrijven van een wrijvingscoëfficiënt. Madere 
verificatie van dat model wordt aanbevolen voor andere compactgeometrien 
(matrijspersen) en comgacteermethoden (b.v. isostatisch persen). 

waarden voor a /a 
Ter completering van de poeder-wand wrijvingsmetingen zal nog 

de wrijvingscogfficiënt gemeten moeten worden. 
P w  

Verdere ontwikkeling van de Jenike shear cell is vereist zodat bij 
hoge afschuifsnelheden en bij hoge drukken kan worden gemeten. 

Het is aan te bevelen oil de mogelijkheid te onderzoeken om 3-b.v. 
isostatische compressie het constitutief gedrag van een poedermassa te 
bepalen. Hierbij kar! gebruik worden gemaakt van de verplaatsingsmeter welke 
besproken is in paragraaf 3 . 2 . 1 .  

Verder onderzoek naar de deformatiemechanismen van het poeder is aan 
t e  bevelen omdat dit kan bijdragen tot een beter begrip van het plastisch 
gedrag en de breukcriteria van korrels en granulaten. 

Voor het meten van dichtheidverde~~ngen is de ~ ~ n t g e n ~ ~ e ~ h o d e  geschikt. 
Doch het verder ontwikkenen van de meetmethode m.bet kwantitatieve metingen 
is aan te bevelen. 



- 61 - 

Literatuurlijst. 

El ] J.V. Halloran, Agglomerates in Ceramic Processing, Hench ülrich, 
Ultrastructure Processing of Ceramics, Glasses and Coraposites. 

[2  1 P.J. James, Fundarrental Aspects o f  the Consolidation of Powders, Powder 
Met. Int,, Vol 4<. Ho. 2, 1972. 

[ 3  I J.T,A.M. Welzen, Die Compaction o f  Ceramic Powders, Development Group 
Ferroxcube, bled. Philips Bedrijven B.V., Metherlands. 

[4 3 A . E -  van Meerven en J.G,T. Jansen, Effecten van Poederirsand s r i j v i c g  b i j  

het droogpersproces, Kleiglaskeramiek, 1987-2, p 28-30, 

[5 9 I. Scharpiro, IeMe Kolthoff, J. Phis. and Csllsld Chert,, 51 (1947), 
483. 

i6 1 R.W. Beckel, Trans. Eet. Soc. A.I.E.E. 221 (19611, 671 and 1001. 

[ ï  1 B.R, Cooper and L.E, Eaton, J. Am, Soc., 45 (1962) 97, 

[ 8  1 8. Kasakita and K,N. Leidde, Some Considerations on Powder Compression 
Equations, Powder Technology (1970/1971), 61-68, 

19 1 K. Kawakita, J, Japan Soc. Pow-der Piet, 10 (19631, 2 3 6 ,  

Cl01 3. van dar Zwan, C.A.E.  Siskens, The Compaction and Eechaniciol 
Properties of Sorne Spray-dried Cermie ifateriais, Sci. Cerarr,,, 31, 159 
(1980). 

[I11 D.P. Isherwood, S o m  Observations on Die Wall Friction Effects on the 
Compaction of Polymers, "Powder Technology", 48 11986) 253 - 262,  

fl21 Brown and Richards, P r h i p l e s  o f  Powder Hechanics, Volme 10, 1970. 

1131 A. Broese van Groenou en A, Knaapen, Persen van poeders, Polytechnisch 
tijdschrift 1 Werktuigbouw, 36 (1981) nr. 6-299 

1141 J.C. Williams, D. Al-Salamin and A.H, Barks, HeasuremeBt o f  Static 
Stress on the Wall of a Cylindrical Container for Particulate Solids, 
Powder Technology, 50 (1987), 163-175, 

[15] E. Pedersen, Eodel f o r  Powder Compression which takes Dievall Friction 
into Account, Powder Technology, 45 (19861, 155-257. 

1261 G.J. Schreppers, Een model van het maken van een compact van keramische 
poeders, Bfstudeerverslag TUE, VFV 87-021, 1987, 

C171 A.R. Jumikis, Soil Eechanics, 1984, 
1181 A .  Broese van Groenou, Therory of Dust Pressing (Part I: Eodebs for  die 

coBpaction)., Ceraaie Xonographs - Handbook o f  Ceramics. 



- 62 - 

LI91 E.V. Bashburn, Proc, Nat. Acad. Sci, USA, 7(1921) 115, 
1201 -I,A.C.G. van de Graaf, J.H.H. ter Kaat and A . 3 .  Burgraaf, p.783, 

"Ceramic Powder", P. Vincengini, ed. Elsev ier  k'dam 1983. 



Bijlage 1 Afleiding van relatie (2.41 

* vo- v -kl/P -k2/P 
V =  ' = ale + a2e 

Bo- Va 

# -k,/P J. , -k2/P 
AVP = Vo- Vp = ale 9 a2e 

De dichtheid Bij compressiedruk P: 

met VP' To- AVP 

met, 

dus 

* * -kl/P * -k2/P 
+ a2 e - -  - AVP = a e 1 BO 

met, 

met, 

en 
?- i 

a2 = a2 / Vo 

De relatieve dichtheden pr en po, worden gegeven door: 

en 

( 3 )  

f53 

* * *  Als P-P dan p +p 

volgt dat: 
uit (4) volgt tevens dat AVP= a1 + a 2 . Eet relatie ( 3 )  p th; 

* 'O0 * * 
a = (1 - -1 - a 2 = ( 1  - por) - a2 

P t h  1 



Bijlage 2 Eeetresultaten van de Jenike shear cell metingen. 

Ringdiameter: 15mm 
Afschuifsnelheid: 0.09 mmlrriin 

en 

340 1 = a(-) (-19-81 Fn 196 1000 

IR CT 
ia 

en 

loadcell m 

10 
Fw - "loadcell 6 (-1 ( 2 )  9,81 - 

[gram! 

a 

600 O. 058 

1000 

1400 

O e 096 

0.134 

200 o. 0192 0.10 O. 0185 
0.11 0 0 0200 

0.01 O. 0180 
0.18 0.0333 

0.20 0.037 

Oe18 O e 033 
0, 25 O. 0462 

0.23 0.0425 

0.28 0.052 

0.34 O 063 
0.45 0.083 

0.38 O. 070 

De meetwaarden an en T worden gefit, m.b.v. de kleinste kwadraten rnethode, 
op de vergelijking: 

a + pi an = C' .  
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Bijlage 4 Keetresultaten t . b . v .  de b e m l i n a  van de materiaalconstanten 
C en n. 
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Bijlage 5 Afleiding van vergelijking (5.5) en (5.6) 

ml = Pd y 

m = ml- m v "'v 1 

= massa van het proefstuk gewogen in de lucht. 
= massa van het proefstuk gewogen in eelz vloeistof. 
= aassa van een hoeveelheid vloeistof met volume V. 
= voluae van het proefstuk. 
= gemiddelde dichtheid van het proefstuk. 
= dichtheid de vloestof. 

Irldien de poriën van het compact zijn gevuld Bet een kunststof (b.v. een 
impregneermiddel) kan de dichtheid van het coanpact zonder die kunststof 
bepaald worden. Zie de volgende figuur voor een schematische voorstelling 
van een gelmpregneerd coapact. 

'k - kunststof . 

poeder - . 
materiaal 

VP 

figuur 1 Een gelmpregneerd compact: schematisch, 

Er gelden de volgende vergelijkingen: 



'P 
'k 
'd 
PC 

'k 
t 

v B 
'k 

m 

vt 

(6Ì 

= dichtheid van het poedermateriaal. 
= dichtheid van de kunststof. 
= gemiddelde dichtheid van het compact met kunststof. 
= dichtheid van het compact zonder kunststof. 
= massa van het poedermateriaal. 
= massa van de kunststof, 
= totale massa van poedermateriaal en kunststof camen- 
= voluae van het poedermateriaal. 
= volume van de kmststof. 
= totale volume van poedermateriaal en kunststof samen 

p oor substitutie van (61, ( 8 )  en ( 9 )  in ( 7 )  resulteert: 

met vergelijking (10) en (11) resulteert: 



Bijlage 6 Met im~resneren van poreuze compacten 

Als een compacten een bewerking moet ondergaan zoals zagen, slijpen of 
polijsten kan het worden geikpregneerd met een kunststof zodat het niet 
breekt tijdens deze beverking. De kunststof wordt in vloeibare toestand door 

het cowipact opgenomen. Warzneer het compact volledig i s  doordrenkt met de 
vloeistof (door de cappilaire werking van de poriën) zal uitharding van die 
vloeistof moeten plaatsvinden. Dergelijke impregneervloeistoffen kunnen 
epoxy harsen zijn. In dit onderzoek in een middel gebruikt dat "SPURR" wordt 
genoemd. Dit is een %engsel van vier verschillende chemicaliën,: 
- Vinylcyclohexene dioxide (VCD) 

- Diglycidyl ether of Polypropyleneglycol (DEE 7361, 
- Nonenyl succinic anhydride (RSA)  , 
- Dimethylam~noethano~ ( D U E ) .  * 

Volgens de voorschriften van de fabrikant zijn er versckillende 
verhoudingen mogelijk 0x8 deze componenten te mengen. Door de juiste 
ziengverh~uding te Biezen verkrijgt men de gewenste u i t ~ a r d i ~ g s ~ ~ j ~  en 
hardheid. Om een A12Q3 counpact te iapregneren werd de volgende 
mengverhouding toegepast: 

VCD :18 grain (1,746) 
DER : 9 , 7  graa (0,672) 
MSA :66 gram (4,564) 
DNAE :1 gram. (0,0691 

De getallen tussen haakjes geven aan hoeveel gram nodig is 0% een conpact 
van ongeveer 4 gram te impregneren. Dit wordt gedaan door het conpact in een 
zg. weegbakje te leggen waarna het mengsel "SPURR" word toegevoegd (niet 
over het compact heen zodat men kan waarnemen of het impregneren is 
voltooid). Ha enkele uren I max. 5 uur) is het compact verzadigd, Dan wordt 
het weegbakje ziet inhoud, voor de duur van minstens 4 uur, in een oven 
geplaatst bij een temperatuur van 60°C tot 90OC. Dit dient om de kunststof 
te laten polymeriseren. Hierna wordt het compact aan de lucht  gekoeld. 

* Polysciences, Inc., Varrington, PA 18976, USA. 

Importeur: Hicol b-v,, Postbus 1525, 3260 BA Oud Beijerland, Mederland. 



Bijlage 7 Het maken van ijkpillen t.b.v, dichtheidsmethinaen 3.b.v de 
Röntgenmethode. 

Uit een conpact, met een diameter van 100 mn en een hoogte pan 6 mm, 
worden meerdere kleine preparaten gezaagd met een diameter van 16 m. Om dit 
te kunnen doen wordt het grote compact licht gesinterd ( 2  uur, 800OC) zodat 
het beter t e  zagen is. Dichtheidsmetingen hebben aangetoond dat dit sinteren 
geen dichtheidsverschil veroorzaakt t.c,v. niet gesinterde cornpacten, Deze 
16 mm corapacten worden vervolgens gelmpregneerd met kunststof. Hoe dit is 
gedaan is ir! bijlage 6 uitgelegd. Tenslotte worden uit de gelzpregneerde 
compacten de ijkpillen gezaagd net een diameter van 6 rnn. De ijkpillen 
worden vervolgens geslepen to t  dezelfde hoogte a l s  de proefstukken waarvan 
ve de dichtheidsverdeling willen weten, Een groot aantal ijkpillen worden 
net Röntgenstraling doorgemeten om de meest homogene uit te zoeken. 



Sijlage 8. Dbchtheidsverdeling in een cilindrisch compact (numeriek 
bepaald). 
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Bijlage 9 Zeetresultaten t,b,v, de verificatie van het semi-empirische 
model 

In deze paragraaf zijn dichtheidsmetingen opgenomen. Yan vier compacter! is 
de axiale diehtheidsverdeling gemeten, De rospacten zijn in een aantal 
schijven verdeeld. Van deze schijven is de dichtheid gemeten met de 
porosimeter (p) d o f  door massa en volume op elkaar te delen ( r i w j .  

Porosimetrie was in enkele gevallen noodzakelijk wanneer een schijf gebroken 
was. Tevens zijn beide meetDethoden op enkele schijven toegepast. De 
binnendiameter van de matrijs is 18 mm. 

Compact nr. massa 
[gram] 

1 6.93 30 

2 6.75 20 

3 6.35 20 

4 6.71 30 

schijf massa 

[gram] 
hoogte 
[mm] 

1.5 

0.25 

0.25 

0-25 

P 

i%] 

42.5 

41.5 

41.5 

42-9 

* 
mee triiet hode 

Compact 1 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

o * 9117 

O o 9038 

0,8863 

O e 8280 

O e 8096 

O o 8558 

O a 6026 

2.060 

2.059 

2,039 

1.961 
- 
2.073 

I.  581 

1 * 739 

1 e 725 

1 e 708 

1.665 
- 
1 e 644 

1 * 589 

43.70 

43.34 

42.92 

41 e 84 
- 
41.30 

39 a 91 
P 
P 

* p : porosimetrie 
mv: quotiënt van massa en volume 



schijf massa 
[gram.] 

hoogte 
[mm.] 

* 
weetwethode 

~~ 

Compact 2 
1 O. 8650 
2 0.8302 

Compact 3 
1 
2 
3 
4 

Compact 4 
i 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

O. 8594 
O .  8514 
0.8031 
O e 8222 
0,8590 

0.8591 
0 -  8620 

O e 8767 
O .  8504 

O 8286 
O .  7820 
O 8192 

O .  8570 
8.8882 
0.9127 
0.8241 
O a 8514 
0.7827 
O 7318 

- 
1 978 

1 e 966 
1.973 
1 e 950 
2.018 
2.186 

1 970 
1 * 998 
2 o o47 
2.025 

- 
- 
2.085 

- 
2.006 
2.086 
1 * 909 
2 e 032 
1 e 849 
- 

1.686 
1 e 683 
1. 649 
1.718 
1 a 673 
1.618 
1.601 
1 I 574 

I. 714 
1 - 695 
1 e 683 
1 650 
1- 652 
1 e 634 
I. 599 
1 e 574 
1. 571 

1.917 
1,728 
1.719 
1 e 696 
1.647 
1 e 664 
1.636 

42.36 
42.29 
41*4 

43.16 
42.61 
40.65 
40.22 
39.54 

43.06 
42.60 
42.29 
41 e 46 
41 51 

41 04 
40.18 
39.55 
39-48 

48 - 17 
43.41 
43.20 
42 62 
41.37 
41 - 81 
41.10 

* p : porosimetrie 
mv: quotiënt van massa en volume 



Semi-empirisch model 
Bijlage 10 variatie van cohesieconstante C’ 

18. O 

16. O 

14. o 

12. 0 

10. o 

8. O 

6. O 

4. o 

2. o 

0. o 

I I I I I I f I I 

I 

I l i  + 

35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 

rel. Dichtheid [%I 

3 Standard: 
Uitwendige wrijvingscoefficient: 0-59 
Inwendige wrijvingscoefficient: 0-45 
Cohesi econstante: O- 0087 N/mm2 
Materiaalconctante C: -4.61 N/mm2 
Materiaalconstante n: 10.6 



Semi-empirisch model 
B i j l a g e  li variatie van mat. constante n 

18. o 

16. O 

14. O n 
E 
E 

12. o 
Cu 
c' 
o) 
0 10.0 o 
L 
3 
o 0 8. O 
a 
E 
o 
cl 6. o 

U 

4. o 

2. o 

o, o 
35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0 41.0 

rel. Dichtheid 

42. O 43. O 44.0 45. O 

[%I 

3) Standard: 
Uitwendige wrijvingccoefficient: 0.59 
Inwendige wrijvingscoefficient: 0.45 
Cohesieconstante: O. 0087 N/mm2 
Matoriaalconstante C: -4.61 N/mm2 
Materiaalconstante n: 10.6 



Semi-empirisch model 
B i j l a g e  12 variatie van inw. wri jvingscoeff. 

18. o 

16. O 

14. O 

12. o 

10. o 

8. o 

6. O 

4.0 

2. o 

o. o 

I I I I I I I I I 

1) +ZO% (O. 54) 
2 )  -20% (O. 36) 

1 I I I I I I I 

35.0 36. O 37.0 38.0 39.0 40.0 41.0 42.0 43. O 44.0 45.0 

re l .  Dichtheid [%I 

3) Standard: 
Uitvmndige wrijvingscoefficient: 0.59 
Inwendige wri jvingscoeff icient: 0. 45 
Coheci econstante: O, O087 N/mtnZ 
Materiaalconstante C: -4.61 N/mmZ 
Materiaalconstante n: 10.6 



Semi-empirisch model 
B i j l a g e  13 variatie van uitw.  wri jvingscoef. 

18.0 

I I 1 I I I I I I 

- 

35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40. O 41.0 42.0 43. O 44.0 45.0 

r e l .  Dichtheid 

3) Standard: 
Uitwendige wrijvingscoefficient: 0-59 
Inwendige wrijvingscoefficient: 0.45 
Cohecieconstante: O- 0087 N/mmZ 
Materiaalconstante C: -4.61 N/mm2 
Materiaalconstante n: 10.6 
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Semi-empirisch model 
B i j l a g e  1 4  variatie van mat. constante C 

18. o 

16. O 

14. O 

12. o 

10. o 

8. O 

6. O 

4. o 

2. o 

o. o 

I 

35. O 36.0 37.0 38. O 39.0 40.0 41.0 42. O 43. O 44. O 45. O 

re l .  Dichtheid C%1 

3 Standard: 
Uitwendige wrijvingscoefficient: 0-59 
Inwendige wrijvingscoefficient: 0.45 
Cohesieconstante: O. DO87 N/mrn2 
Materiaalconstante C: -4.61 N / m m 2  
Matsriaalconstante n: 10.6 




