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Voorwoord.

De opdracht tot de evaluatie, die in dit verslag beschreven wordt, is tot
stand gekomen in het kader van het project "CAE voor spuitgieten" van de
Plastics and Metalware Factories (PMF) van Philips.
De projectgroep "CAE voor spuitgieten" is binnen het kunststoffenlaborato
rium van de PMF(Philips) opgericht voor het evalueren van aangeboden CAE
programmatuur op het gebied van het spuitgieten van kunststofprodukten, het
geven van adviezen aangaande deze programma's naar gebruikers en het
leveren van ondersteuning aan deze gebruikers. Dit houdt in dat getracht
wordt aan klanten binnen de PMF een pakket computerprogramma's aan te bieden
waarmee het totale CAE-gebied, voor deze specifieke klant, wordt bestreken.
Zo'n computerpakket is bv. als voIgt onder te verdelen:
-mechanische analyse programma's
-thermische analyse programma's
-vulsimulatieprogramma's
-kostencalculatieprogramma's.
De projectgroep gaat als voIgt te werk:
Over een groot aantal programma's wordt informatie ingewonnen. Op basis van
deze gegevens wordt een selectie gemaakt, en programma's die voor gebruik
binnen de PMF in aanmerking komen worden geevalueerd, getest en, indien
geschikt bevonden, geintroduceerd .
Een aantal gebruikers van de programmatuur bevindt zich binnen het Kunst
stoffenlaboratorium in de projectgroepen "precisie in kunststoffen" en
"precisie kunststofprodukten" waar men poogt grensverleggend werk te
verrichten met be trekking tot maatnauwkeurigheid bij spuitgieten.
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Samenvatting.

Om een beter beheersbaar en voorspelbaar spuitgietproces te verkrijgen zal
in de toekomst meer gebruik gemaakt moe ten worden van nauwkeurige rekenpro
grammatuur. In het in dit verslag beschreven onderzoek is een evaluatie
gemaakt van het boundary-elementenprogramma Polycool-2 dat bedoeld is om aan
de warmtehuishouding in spuitgietmatrijzen te rekenen. Tevens is een
vergelijking gemaakt tussen een analyse met het programma Polycool-2, een
analyse met het eindige-elementenprogramma ANSYS en praktijkmetingen.
Samengevat leidde het onderzoek tot de volgende conclusies:

* Polycool-2 is niet geschikt voor het analyseren van de temperatuur
huishouding in kleine matrijzen, of het analyseren van relatief kleine
details.

* de gebruikersvriendelijklheid van Polycool-2 laat te wensen over, en de
kans op numerieke instabiliteiten is groot.

* een analyse met het programma Polycool-2 Van een matrijs is niet
gelukt.

* deboundary-elementenmethode leent zich goed voar het shel modelleren
van een matrijs.

* de berekeningen met het eindige-elementenpakket ANSYS komen goed overeen
met de praktijk.
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1. Inleiding.

De tolerantie-eisen, maat-en vormtoleranties, voor kunststofprodukten
worden steeds strenger. Ook aan de oppervlaktekwaliteit worden, in de
toekomst, hogere eisen gesteld om een oppervlakte-nabewerking, bijvoorbeeld
lakken of polijsten, te voorkomen. De haalbaarheid van tolerantiegrenzen en
oppervlaktekwaliteit hangt nauw samen met de warmtehuishouding tijdens
spuitgieten. Hierdoor bestaat met name op het gebied van de temperatuurhuis
houding in spuitgietmatrijzen op dit moment een groeiende behoefte aan
nauwkeurige rekenprogrammatuur.

Onder de warmtehuishouding in spuitgietmatrijzen wordt verstaan de tempera
tuurverdeling die onstaat als gevolg van het, met een bepaalde frequentie,
inbrengen van een hoeveelheid hete kunststofsmelt in deze matrijs. Hierbij
wordt de matrijs gekoeld door middel van een koelmedium dat door een
kanalenstelsel in deze matrijs stroomt.
We onderscheiden verder de "steady-state" en het transiente gedrag van de
matrijs. Onder steady-state wordt verstaan de stationaire, gemiddelde,
temperatuurverdeling die ontstaat indien de eye Ius van het spuitgietproces
voldoende lang herhaald wordt. Het transiente gedrag daarentegen is het
"uitdempen" van het plotseling inbrengen, injecteren, van een bepaalde
hoeveelheid warmte in de matrijs in de vorm van, relatief, warme kunststof.

Er worden echter weinig programma's voor het analyseren van deze verschijn
selen aangeboden. De ontwikkelingen op dit gebied zijn nog in volle gang. De
keuze wordt op dit moment beperkt tot de algemene eindige-elementen
pakketten die door specialisten dienen te worden toegepast, en uit analy
tische programmatuur die vooralsnog de vereiste nauwkeurigheid niet haalt.
Een nieuwkomer op dit gebied is Polycool-2. Dit programma is specifiek
opgesteld voor het rekenen aan de warmtehuishouding van spuitgietmatrijzen.
Het programma Polycool-2 is een ontwikkeling van Structural Dynamics
Research Corporation (SDRC) en is, inclusief het ervoor noodzakelijke
ondersteunende programmapakket I-DEAS, een aantal maanden ter evaluatie
gehuurd door de Plastics and Metalware Factories (PMF) en het Centre For
manufacturing Technology (CFT) van Philips.
Gedurende deze evaluatieperiode is gekeken naar de numerieke achtergronden
van het programma alsmede naar de bruikbaarheid ervan voor het specifieke
produktenpakket van de PMF. Tevens is het programma gebruikt bij de analyse
van een ontwikkelmatrijs van de projectgroep "Precisie in kunststoffen" van
de PMF, aangevuld door eindige-elementenberekening met het programma ANSYS.
Dit alles is beschreven in dit verslag in het kader van een afstudeer
opdracht bij de vakgroep Fundarnentele Werktuigbouwkunde van de faculteit der
Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit te Eindhoven.
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2.Polycool-2

2.1.Algemene omschrijving Polycool-2.

2.1.1.Inleiding.

Polycool-2 is een boundary-elementenmethodeprogramma van de firma SDRC
(~tructural nynamics Research ~orporation), ontwikkeld onder leiding van
Thomas E. Burton en Mohsen Rezayat.
Het programma simuleert de warmtehuishouding in een spuitgietmatrijs tijdens
de afk.oelfase. De simulatie geeft een "transiente" beschrijving van produkt
plus matrijs gekoppeld met een "steady-state" koeling.
Polycool-2 is geintegreerd in het pakket I-DEAS van SDRC waarin een
geometriemodeller en een elementengenerator aanwezig zijn ten behoeve van
het aanmaken van een model. Tevens bestaat er een interface met het vulfase
analyseprogramma Moldflow en C-flow zodat de temperatuursverdeling, over
het produkt, aan het eind van de vulfase overgenomen kan worden als start
voor de afk.oelberekening. Bij de meeste afk.oelberekeningen wordt echter
uitgegaan van een uniforme begintemperatuur.

2. I. 2. Invoergegevens voor de berekening.

De uitgangssituatie voor de afkoelberekening is, zie fig.l, een drie
dimensionaal elementenmodel van produkt (driehoekige "thin shell" elemen

ten), runner ("linear beam" elemen-
matrijs ten), matrij sbuitenoppervlak

(driehoekige "thin shell" elementen)
en koelsysteem ("curved pipe" elemen
ten). De laatstvernoemde elementen
zijn niet standaard en worden door
Polycool-2 zelf aangemaakt. Ten
aanzien van het modelleren van

runn koelsystemen heeft Polycool-2 twee
extra elementen te weten(zie ook
fig.6):

- "bubblers", opkomers met een
centraal aanvoerkanaal

- "baffles", opkomers met
tussenschot.

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt
van constante elementen.

fiS·l: ...del voor de &fkool~~r•••nin&. De mogelijkheid bestaat om het
modelleren van de matrijs achterwege
te laten. Dit betekent dat met een

oneindig grote matrijs gerekend wordt, hetgeen concreet inhoudt dat
aIle warmte uit het produkt in het koelwater wordt afgevoerd.
Verder kan rekening gehouden worden met openloop- en pauzetijden tijdens een
spuitgietcyclus.
Het moment waarop de afkoelberekening wordt gestopt, wordt bepaald door een
op te geven minimum of gemiddelde produkttemperatuur of door een op te geven
koeltijd.

Ten behoeve van de berekening dienen randvoorwaarden voor omgeving en
koelsysteem te worden opgegeven. Voor de omgeving gebeurt dit door op het
matrijsbuitenoppervlak Robin randvoorwaarden voor te schrijven (convectie).
De voor te schrijven randvoorwaarden voor het koelsysteem zijn , per
circuit, de in- en uitgaande druk, de ingangstemperatuur van de koelvloei-
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stof, de maximale temperatuursstijging van de koeivioeistof, de volumestroom
en het Reynoldsgetal. Uiteraard worden deze randvoorwaarden niet aIle
gelijktijdig opgegeven, maar slechts drie, aangezien dit anders tot een
overbepaalde berekening zal Ieiden. Er bestaat tevens de mogelijkheid om
naar een van de parameters van het koeicircuit te optimaliseren (bv.
diameter koelkanaal).
Als extra optie kunnen ten behoeve van de berekening van drukval en
volumestroom in het koelsysteem de verbindingen tussen koelcircuits
onderling of met koelvloeistofvoorziening worden gemodelleerd.

Van de kunststofparameters die bij de berekening worden betrokken, te weten
de dichtheid, de warmtegeleidingscoefficient en de specifieke warmte, wordt
aIleen de laatste aan de temperatuur gekoppeld en weI door een enthal
pietabel.
AIle koeivioeistofparameters te weten de viscositeit, de dichtheid, de
specifieke warmte en geleidingscoefficient, zijn functie van de tempera
tuur.

2.l.3.Uitvoergegevens van de berekening.

Van aIle punten van het produkt en de runner wordt, gedurende de tijd dat
het produkt in de matrijs verblijft, de temperatuur berekend. De eindternpe
ratuur over het produkt kan grafisch op de volgende manieren worden
weergegeven:

- de maximale temperatuur door de doorsnede
- de temperatuur op positief en negatief oppervlak (lees boven-en

onderzijde van het produkt)
Verdere grafische uitvoer is beperkt tot de afkoeltijd en een zogenaamde
warpage-index over het produkt. Deze Iaatste behoeft enige toelichting.

De warpage-index is in feite een "temperatuurmoment" over de produktdikte
die een maat voorstelt voor het resulterend buigend moment als gevoig van
de asymmetrie in de afkoeling.
De berekening verloopt als voIgt:

z
-d(zjh)h .

z
h

warpage-index
uitwerptemperatuur
koelwatertemperatuur
temperatuur aoor door
snede
diktecoordinaat
dikte

Als na uitstoten het produkt gedwongen wordt om "v l ak" af te koelen, onstaat
als gevolg van een aSYmmetrische temperatuursverdeling een buigend moment:

uitzettingcoefficient
kamertemperatuur
elasticiteitsmodulus

De warpage-index is nu de dimensieloze notatie van Mb namelijk:

w =p
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De warpage-index geeft uiteindelijk een maat voor het kromtrekken van het
produkt. Door de makers van Polycool-2, [lit.l], wordt, voor het verkrijgen
van "rechte" produkten, een warpage-index tussen de grenzen -0.02 < W~ <
+0.02 geadviseerd. Wat zij onder recht verstaan vermelden ze eehter n~et.

Het is eenvoudig te verifieren dat de maximale grenzen van de warpage-index
-1/12 < Wp < +1/12 zijn. Deze grenzen worden bereikt in het theoretische
geval dat de wandtemperatuur lineair van Te naar Te verloopt.

Afgezien van de grafisehe uitvoer levert een Polycool-2 berekening een grate
hoeveelheid gedrukte uitvoer.
Per element, van produkt en runner, wordt een tabel van de temperatuur door
de doorsnede op de eindtijd en een tabel van oppervlaktetemperatuur en
warmtestroom in de tijd gegeven.
Van elk koeleireuit wordt gegeven:

- volumestroom
- uitlaattemperatuur (bulk)
- oppervlakte-warmtestroom
- Reynoldsgetal

Al deze resultaten gemiddeid over een cyclus.

2.l.4.Qplosmethode.

In Polyeool-2 wordt uitgegaan van de driedimensionale transiente diffusie
vergelijking. Door deze te transformeren naar het Fourier frequentiedomein
wordt de tijd geelimineerd. Dit heeft als voordeel, volgens de literatuur
over Polyeool-2, dat de steady-state situatie van de matrijs direct bekend
is (nulde Fouriermode), eenzelfde berekening in het tijdsdomein zal minimaal
twintig inspuitcycli (ervaringswaarde) in beslag nemen. Er zal echter
verderop in dit verslag blijken dat de steady-state situatie in het
tijdsdomein ook eenvoudig is te bepalen.
De nulde Fouriermode is de enige die driedimensionaal, met de boundary-
e lementenmethode , wordt opgelost. De overige modes worden eendimensionaal,
met een analytische benadering voor een halfoneindig medium, opgelost.

In Polycool-2 is, voor de berekening van het warmtehuishoudingsprobleem,
gekozen voor de volgende strategie, waarbij de koppeling van de verschil
lende delen en de preciese randvoorwaarden later ter sprake komen, :

* door produkt en runner wordt met een eindige-differentiemethode, in elf
Iagen, het temperatuursprofiel berekend. Hierbij wordt interactie tussen
de produktelementen verwaarloosd, dus er wordt aIleen warmtestroom
loodrecht op de elementen verondersteld. Dit lijkt geoorloofd omdat de
warmtestroom loodreeht op het produkt (dus naar de matrijs) veel groter
is dan de warmtestroom in het produkt.
In het produkt wordt dus een transient eendimensionaal warmtegelei
dingsprobleem opgelost.

* vervolgens wordt de matrijs doorgerekend. Deze berekening is opgebouwd
uit een driedimensionale stationaire boundary-elementenberekening en
een eendimensionale tijdsafhankelijke penetratieberekening op de plaats
waar de matrijs in contact is met het produkt.

* het koelsysteem wordt volledig stationair beschouwd, waarbij de warmte
stroom door de kanaalwand semi-empirisch wordt bepaald (Nusselt
theorie) .
De volumestromen van het koelmedium door de kanalen en de drukvallen
over de kanalen worden met behulp van de wetten van Kirchoff berekend,
waarbij de stromingsweerstand niet constant is, Hierdoor ontstaat een
niet-lineair drukprobleem dat met de methode van Newton-Raphson wordt
opgelost.
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2. 1. S.Opmerkingen.

Tot slot worden nog een aantal opmerkingen over cq. restricties van het
Polycool-2 programma gegeven.

- het thermische contact tussen kunststof en matrijs wordt perfect
verondersteld. Er bestaat een mogelijkheid om een zogenaamde "gap
weerstand" op te geven, maar dit is niet meer dan een "mats-factor"
waarvan de uitwerking niet is te overzien.
de matrijs wordt als een geheel gezien wat inhoudt dat inzetstukken en
matrijsdelingen niet in de berekeningen kunnen worden verwerkt. Een
belangrijk nadeel hiervan is dat warmtebarrieres in de vorm van
luchtspleten niet meegenomen kunnen worden.
de matrijs bestaat, als gevolg van bovengenoemde restrictie, uit een
materiaal.
aangezien Polycool-2 aanneemt dat gedurende een spuitgietcyclus het
warmtefront uit het produkt de koelleidingen niet bereikt (koeling wordt
als steady-state proces gezien), worden de resultaten van de berekening
onbetrouwbaar indien een goed geleidend matrijsmateriaal wordt gebruikt
of als de koelleiding te dicht bij het produkt ligt. Hier komen we later
nog op terug.

2.2.Numerieke achtergronden van Polycool-2.

2.2.1.Inleid1ng.

Zoals in de algemene beschrijving van Polycool-2 reeds vermeld werd, bestaat
de tota1e berekening uit een eindige-differentieberekening over het produkt,
een semi-empirische berekening over het koelsysteem en een stationaire
driedimensionale boundary-elementenberekening gecombineerd met een eendimen
sionale analytische transientberekening over de matrijs.
In devolgende paragrafen zullen de verschillende rekenmethoden uitgewerkt
worden.

koelkanaal

fil..2; sene.. Vall bee: var.caselelcllnpprobledl.

...
n

produkt
Het warmtegeleidingsprobleem in een
spuitgietmatrijs kan schematisch als in
fig.2 worden weergegeven. Yarmte wordt uit
het produkt via de matrijs naar het
koelkanaal afgevoerd. Zover uit de
bestaande literatuur over het programma is
achterhaald, worden tijdens de Polycool-2
berekening de volgende stappen door
lopen(zie ter verduidelijking het
blokschema van fig.3):

1. schatting van de koeltijd, dit kan analytisch, waarbij de matrijs
openlooptijd (dit is de tijd waarin de matrijs opent, het produkt wordt
uitgeworpen en de matrijs weer sluit) wordt toegevoegd. Gedurende de
openloop tijd zijn de matrijs/produktranden adiabatisch veronderste1d.

2. schatting van de matrijstemperatuur als functie van de tijd, Tm(t)
(de eerste schatting is waarschijnlijk de "contacttemperatuur" tussen
koelwatertemperatuur en injectietemperatuur).

3. eindige-differentieberekening door het produkt in het tijdsdomein, met
als randvoorwaarden T~(t) en T~(t) en de warmte-overdrachtscoefficient.
Dit levert Tw(t) en -)..[aTw/on] (t).

4. schatting van de koelwatertemperatuur, (Tc)gem' en de warmte-over
drachtscoefficient.

S. driedimensionale boundary-elementenberekening met als randvoorwaarden
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CTc)gem' de warmte-overdrachtscoefficient en <-J[dTwldn)lgem. Dit resul
teerf in CTm)gem en CTk)gem.

6. toevoegen van de transientoplossing uit de eendimensionale analytische
berekening in Fourierdomein, T~Ct). Dit levert TmCt) - CTm)gem + T~Ct).

7. controleren van het convergentiecriterium, hiervoor wordt TmCt)
gebruikt.

8. herhalen stap 1 tim 7.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat met name over stap 4 tim 6 in de
literatuur over Polycool-2 geen uitsluitsel is gevonden, maar dat deze
rekenwijze de meest voor de hand liggende lijkt. Een van de onduidelijkheden
in de literatuur over Polycool-2 is dat de schijn wordt gewekt dat ook de
stationaire driedimensionale boundary-elementenberekening in het Fourier
domein plaatsvindt, echter als gevolg van het ontbreken van het tijdseffect
in deze berekening lijkt deze transformatie geen voordeel te bieden. In de
uit-werking van deze rekenmethode, verderop in dit hoofdstuk, is de trans
formatie dan ook niet uitgevoerd.

schatting koeltijd

I

• •
Plastic: Koeling:
-eendimensionaal -eendimensionaal
-eindige differentie -semi-analytisch
-trans~ent -steady-state
-tijdsdomein - tij dsdomein

,-- -~
'd Tw (t) (Tc>gemon

I
- {-1 ?Tw

1gemdn
I

•
~ aTw ~ 2Tw Matri~s:

Q = - ~(t)-{- ~}gem -drie imensionaal
boudary elementen

-steady-state

!
(Tm>gem

opsplitsen in som
van fouriertermen

-- Tm(t> *= CTm)gem+TmCt)
Matrijs:
-eend~mensionaal

-analytisch
-transient

nee

T:(t)
convergentie

Tm·

ja

fig.3; koppelingsal&orit»e van polyeool-2.
einde
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2. 2. 2.Eindige-differentiemethode.

Het produkt wordt gemodelleerd met vlakke twee-dimensionale, constante,
elementen (SDRC/Supertab: planar thin shell elements) in een driedimen
siona1e ruimte. De warmtestroom van het warme produkt naar de koude
matrijswand, dus de warmtestroom loodrecht op het produktoppervlak, is
veruit het grootst. De warmtestroom in het vlak van het produkt wordt niet
meegenomen. Het warmtegeleidingsprobleem voor het produkt wordt hierdoor
eendimensionaa1 in de dikterichting.
De temperatuursverdeling over de dikte van het produkt wordt in het zwaar
tepunt van de elementen berekend met een eindige-differentiemethode.
Hiertoe worden over de dikte een aantal gridpunten aan gebracht (Polycool-2
gebruikt elf gridpunten).
De coordinaten in dikterichting en de tijd worden respectieve1ijk aangegeven
met z en t.
In principe wordt bij de eindige differentie-berekening de energieverge
lijking opgelost, waarbij alleen instationaire warmtegeleiding belangrijk
is:

~ ~ dT(z,t)
V-q(z,t)+fCp d t = 0 (1)

Ten behoeve van de duidelijkheid zullen de variabelen z en t worden
weggelaten in de rest van het verhaal.
Invullen van de wet van Fourier, waarbij de warmtestroomvector q gegeven
wordt door: q = -1 VT, levert:

dT
~C~

2t

d ;)T
-(~-)
;) z () z

(2)

Allereerst zal een algemene afleiding worden gegeven van dit eendimensionale
warmtegeleidingsprobleem, vervo1gens worden hierin de aannamen die in
Polycool-2 gemaakt worden verwerkt, teneinde de formulering zoals Polycool-2
hanteert te verkrijgen.
We onderscheiden in het totale probleem een aantal tussenlagen, een boven-en
een onderlaag. Fig.4 maakt de wijze van discretiseren voor een tussenlaag
duidelijk.

t-------t--. i

j -,-ii+l
h

h
-'----' i-I

De grid-afstand is constant dus
h is gelijk aan de laagdikte.
z is de coordinaat in dikterichting.

De tijdsafge1eide in de energievergelijking wordt gediscretiseerd met een
achterwaarts differentieschema

dT
dt At

(3)
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(4)
At

Hierbij geeft de bovenindex het tijdstapnummer en de onder index het gridpunt
aan.
De geleidingsterm wordt impliciet met centrale differentie gediscretiseerd,
en levert in combinatie met (3) de energievergelijking (zie voor afieiding
bij lage 1),:

TI:l_TI:l-l
~ ~

waarbij:

Ci ~iCPih

h h
Ri_~

2~i-l
+

2)i
(5)

h h
Ri+~ -- +

2,{i 2Ai +l

Vervolgens dienen de randvoorwaarden te worden toegevoegd om een formulering
voor onder-en bovenlaag te vinden. Po1ycool-2 heeft gekozen voor de Robin
randvoorwaarden:

aT+bq = d (6)

Hierin zijn a,b en d constanten, voor het gemak nemen we a=l.
Verder geldt q q.n, waarin n de eenheidsbuitennormaal .

...> ).

Met Fourier, ( q - -~VT ), voIgt:

m

m-l

~n

voor de bovenzijde
-1

-(T _n )
b m '1ll

m
(7)

(8)
C)T -1

voor de onderzijde : 1~ = ~(T1-dl)

Hierin is m het aantal gridpunten over de dikte, zie
ook fig.5.h

z

2

1 .-'--'L _

...
n

Na enig herschrijven, zie bij 1age 2, voIgt:

de onderlaag:
T~-T~-l T~-dl T~-T~

(9)- voor = - ( * + )
At C2R1l-~ C2R2~
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TTJ.-TTJ.-l TTJ.-TTJ. 1 TTJ.-TTJ.+1- voor een tusenlaag: 1 1
-( 1 1- + 1 1 ) (10)

At CiRi_~ CiRi+~

Tn I- Tn-l _( T~-I-T~_2 + T~-l-clm
- voor de bovenlaag: m- m ) (11)

C ~Llt Cm-lRm-l~ m-I -~

Hierin is gebruik gemaakt van de volgende afkortingen :

* h h
R~ _1.. = ( + --)-b
·lIl '2 2 1 21m

. '1m-1 -\m

(12)

(13 )

Voor de waarden van Ci, Ri_~ en Ri+~ zie (5).
Vergelijkingen (12) en (13), die in bijIage 2 worden afgeleid, z1Jn
letterlijk terug te vinden in [lit.2] "van de makers van Polycool-2", met
dien verstande dat deze) constant houden en een extra weerstandsfaktor
("matsfaktor") voor Ioskrimpen van de wand hebben toegevoegd.

Tijdens een tijdstap worden, in Polycool-2, de materiaalparameters (l,),cp)
constant verondersteld.
De temperatuurafhankelijkheid van Cp is groot () en f varieren nauwelijks),
daarom wordt tijdens de berekening, in Polycool-2, gecorrigeerd voor
geconserveerde energie en weI als voIgt:
Stel aan het begin van een tijdstap is de temperatuur Ti en de bijbehorende
specifieke enthalpie voor de betreffende kunststof h(Tl)' Gedurende de stap
wordt een lineair verband tussen enthalpie en temperatuur verondersteld:

met:

Aan het einde van de tijdstap geldt:

(20)

Indien CPl f CP2 wordt de temperatuur als voIgt gecorrigeerd

• h(T2)-h(T2)
T2+ -~---'--

CP2
(21)
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2.2.3.Koelsysteemanalyse.

het berekenen van
van de (em-

Baffle
fI£.'; opJto..au.

r
Bubbler

Het koelsysteem wordt in Polycool-2 als laatste gemodelleerd, en wordt
apart opgeslagen. Oit laatste geschiedt omdat Polycool-2 voor het koel
systeem een "eigen" element ontwikkeld heeft.
Het modelleren van het koelsysteem gebeurt met rechte, constante, lijn
elementen, die met een speciaal programma vertaald worden naar het door
SORe zelf ontworpen element. Oit programma brengt de tweedimensionale
geometrie van de koelkanalen terug naar eendimensionale elementen, in een
driedimensionale ruimte. Tevens worden met dit programma zogenaamde "bub

blers en baffles" (beide worden
met "opkomer" aangeduid (zie
fig.6» vertaald naar eendimen
sionale lijnelementen.
Er kan een netwerk van koelkana
len gemodelleerd worden,
bestaande uit verschillende
circuits die eventueel onderling
gekoppeld kunnen worden tot een
cluster.
De rekenwijze die wordt
gehanteerd bij het doorrekenen
van het koelsysteem is niet
geheel achterhaald. In [lit.3]

wordt deze globaal door Burton en Rezayat besproken:
Er wordt turbulente stroming verondersteld. Voor
de drukval over de kanalen wordt gebruik gemaakt
pirische) Darcy-Weisbach wrijvingsfactor, t.w.:

-

f - O.0055{1+(20000e/O+lOOOOOO/Re)1/3)

waarin : e
o

Re

gemiddelde Wandruwheid
hydraulische diameter

traagheidskracht
Reynoldsgetal ~ ----------~-----

visceuze kracht

Het netwerk van koelleidingen wordt in elementen verdeeld, met de
druk.op de knooppunten als onbekende en met de Newton-Rapson
methode wordt het drukprobleem opgelost. De warmtestroom door de
kanaalwand wordt berekend met de, eveneens empirische, Sleicher
Rouse benadering voor het Nusseltgetal, t.W.:

Nu 5+0.0l5Reaprb

a O.88-0.24/(4+Pr)
b O.333+0.5exp(-O.6Pr)

waarin Nu = Nusseltgetal ~

Pr = Prandltgetal =

totaal warmtetransport

geleidingstransport

impulsdiffusie

warmtediffusie

Vervolgens wordt met behulp van de randvoorwaarden uit de boundary
matrijsanalyse de temperatuursval over het koelsysteem berekend.

Voor de theorie, die aan deze berekeningen ten grondslag ligt, wordt
verwezen naar de literatuur (Analysis of Flow in Pipe Networks, by Jeppson).
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Dit boek is in bestelling maar zal binnen de termijn van deze afstudeer
opdracht niet voorhanden zijn.
Voor spuitgietomstandigheden (bv. koelwater van 60°C en Pr = 3.03) levert de
beschrijving van de Nusselt-relatie van Sleicher-Rouse vrijwel dezelfde
waarden als de Nusselt-relatie van Wong, [lit.4], te weten: Nu = CRemprnK,
waarin C en K constanten voorstellen. Dit houdt in dat de Nusselt-relatie,
die in Polycool-2 gebruikt wordt evenals die van Wong, toepasbaar is in een
breed Reynolds-gebied (ook voor laminaire stroming).

Behalve dat Polycool-2 de drukval, en uiteraard de afgevoerde warmte, over
het koelsysteem berekent, bezit het ook de optie om te optimaliseren naar
een parameter, by. de koelkanaaldiameter. Bovendien kunnen in de koel
systeemberekening nog een groot aantal extra gegevens meegenomen worden, als
lengte, diameter en inwendige ruwheid van koppelslangen, die buiten de
matrijs de circuits aan elkaar koppelen en voor toe- en afvoer van koel
medium zorgen. Zelfs de weerstand van de koppelstukken, die de koppelslangen
aan de matrijs verbinden, kan worden opgegeven.

Afgezien van het feit dat de benodigde literatuur om de koelsysteemanalyse
van Polycool-2 uit Le werken niet voorhanden was, kan de praktische waarde
van een dergelijke berekening enigszins in twijfel worden getrokken. Dit
omdat het temperatuursverschil tussen de in- en uitlaat van een koelcircuit
slechts enkele graden bedraagt (1 a 2°C, voor koelcircuits die door een
koelaggregaat gevoed worden) en het koelvermogen van de kanalen zo groot is
dat de aangeboden warmte hier ruimschoots in kan worden afgevoerd. Op de
invloed van de randvoorwaarden aan de koelkanaalzijde komen we in hoodstuk 4
nog terug.

Uit praktijkervaring en uit berekeningen met eindige-elementenprogramma's
(ANSYS,TAMP(Philips)) blijkt dat de belangrijkste parameter bij dit soort
berekeningen de warmte-overdrachtscoeficient van matrijs naar koelmedium is,
en uiteraard de koelmediumtemperatuur.
Deze ervaringen worden door de Polycool-2 berekeningen bevestigd.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat geen expliciete ervaring is opgedaan
met matrijzen die met leidingwater gekoeld worden. Hierbij kan, zeker als
het debiet klein is, een groter temperatuursverschil tussen in- en uitlaat
optreden (= 10°C), omdat de inlaattemperatuur erg laag is (11°C). Ook bij
dichtgeslibte of gecorrodeerde kanalen wordt de situatie natuurlijk geheel
anders.

2.2.4.Boundary-elementenmethode.

2.2.4.I.Inleiding.

Qua modellering van het probleem van de warmtehuishouding, in een matrijs
bij spuitgieten, leent de boundary-elementenmethode zich bij uitstek. Dit
omdat aIleen de oppervlakken van produkt, runner, koelkanaal en matrijs
buitenzijde gemodelleerd behoeven te worden, dus niet de tussenliggende
volumina. Deze werkwijze sluit overigens mooi aan bij de wijze van model
leren ten behoeve van de vulfase-analyse, die vooraf gaat aan de afkoel
berekening, zodat een koppeling in de toekomst mogelijk is.
Bovendien is, zoals later in dit hoofdstuk duidelijk zal worden, de
boundary-elementenmethode zeer geschikt voor potentiaal-problemen, zoals
thermische diffusie (de warmtehuishouding in matrijzen).
De boundary-elementenmethode is evenals de eindige-elementenmethode geschikt
om randwaardeproblemen op te lossen. Bij beide methoden wordt de differen
tiaalvergelijking, eventueel met bijbehorende randvoorwaarden, met behulp
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van de methode der gewogen afwijkingen in een integraalvorm geschreven die
ook weI aangeduid wordt als de sterke formulering. Na eenmaal partieel in
tegreren en toepassen van de stelling van Gauss ontstaat de zogenaamde
zwakke formulering, bestaande uit een volume- en een oppervlakte-integraal.
Tot hier is de werkwijze van de boundary-elementenmethode gelijk aan die
van de eindige-elementenmethode. Bij de boundary-elementenmethode wordt
echter de volume-integraal nogmaals partieel gefntegreerd en de stelling van
Gauss toegepast. De differentiaaloperator, in de integrand van de resterende
volume-integraal, werkt nu aIleen nog op de weegfunctie. Door nu een
"slimme" keuze voor de weegfunctie te maken (hiervoor wordt een bronop
lossing gekozen) kan deze integraal expliciet uitgedrukt worden in de te
bepalen grootheden. Er resteert nu een probleem zonder volume-integralen
ook weI inverse- of reciproce formulering genaamd [lit.5,6].
In de volgende paragraaf zal deze formulering voor het warmtegeleidingspro
bleem afgeleid worden.

2.2.4.2.Boundary-elementenmethode voor stationaire driedimensionale
warmtestromingsproblemen.

Zoals reeds in het voorgaande besproken, wordt het warmtetransport door de
matrijs beschouwd als de som van een stationair en een periodiek deel. Het
stationaire driedimensionale warmtegeleidingsprobleem wordt met behulp van
de boundary-elementenmethode opgelost.
De energievergeIijking, in een bepaald volume V, waarbij aIleen stationair
warmtetransport door geleiding belangrijk is, luidt:

Invullen van de wet van Fourier: q
wordt, levert:

VeVT = 0

(1)

-)VT, waarbij ~ constant verondersteld

(2)

T
<jeIi
qen+aT

De randvoorwaarden op
AI, A2 en A3 (zie
fig.7) luiden:

T op Al
q op A2
b op A3

(Dirichlet)
(Neumann)
(Robin)

Waarbij T en q respectieveIijk gelijk z~Jn aan de voorgeschreven temperatuur
op AI, en de voorgeschreven warmtestroom per oppervlakte-eenheid op A2' Op
A3 worden a en b voorgeschreven.

Voor de gewogen-afwijkingenformulering voIgt:

o (3)

hierin z~Jn u, v, w en y weegfuncties.
Partieel integreren en toepassen van de stelling van Gauss levert:
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-JVWoVTdV+JWVTondA+J<T-T)UdA+J<qon-q)VdA+J<q-n+aT-b)YdA
v Al+A2+A3 Al A2 A3

o (4)

(5)

(4) staat bekend als de zwakke formulering. Nogmaals partieel integreren,
van de volume-integraal, levert, met behulp van Gauss, de "inverse- of
resiproce formulering [lit.5] :

JTVoVWdv-JrVwondA+JWVTondA+J<T-f)udA+J<q-n-q)vdA+
V AI+A2+A3 AI+AZ+A3 Al A2 J

+ (qon+aT-b)ydA = 0
A3

Door een speciale keuze voor de weegfuncties u, v en y, te weten

(6)

W

y=y

-'> J..~kan (5), met Fourier (q = - VT), vereenvoudigd worden tot:

(7)

Aangetoond kan worden dat (7), ondanks de speciale keuzen voor u, v en y,
nog steeds equivalent is met de differentiaalvergelijking (Z) met bij
behorende randvoorwaarden.
Met de definities :

A = AI+AZ+A3

T* T op A2' A3 en in V

T op Al

* T'n AlT'n op

-q
(8)=T op A2

b
=y op A3

* = 0 op Al en A2a
a

=y op A3
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voIgt:

J
*~ ~

V T V"VwdV J* J* J**= T w'ndA- T'nwdA+ a T wdA

A A A

(9)

De vo1gende stap is het maken van "s 1imme" keuze voor weegfunctie w om de
vo1ume-integraal te elimineren.
Een geschikte keuze voor de weegfunctie is, [lit.5,6]:

.... -
w(~,x) -

1 1
(10)

.. ~ ... ...".. ~

Hierin is r(~,x)+de afstand tussen ~ en x, de zogenaamde eenheidsbron, met x
een veldpunt en ~ een zogenaamd bronpunt. N.b.: deze weegfunctie is
singulier in r - O.
Met dezelfde notatie voIgt voor (9):

(11)

Aangezien deze wijze van notatie, naar m1Jn mening, niet tot de duidelijk
heid van de materie bijdraagt, zullen in het vervolg x en i worden weg
gelaten, behalve op plaatsen waar zij weI tot de duidelijkheid bijdragen.

De eerste opperv1akte-integraa1 in het rechter1id van (11), waarin een
afgeleide van weegfunctie w voorkomt, wordt in bijlage 3 verder uitgewerkt.
Dit leidt tot:

J I
* .........1 T (~-x) on . ... * _

A
r*w'ndA ---- 3 dA-(l-a(~»T (~)

411" rA

(12)

..
Hierbij is de relatieve factor a(~) ingevoerd a1s gevolg van het feit dat om
een singulier punt gefntegreerd moet worden.

Volgens de boundary-elemententheorie, zie inleiding van dit hoofdstuk, za1
bij een geschikte keuze voor de weegfunctie de volume-integraal, in het
1inkerlid van (11), wegvallen en een probleem zonder vol~T.e-integralen

overblijven.
In bijlage 4 wordt uitgeschreven wat invul1en van weegfunctie (10) in de
volume-integraal van (11) tot gevolg heeft. Bet blijkt dat bij deze keuze
voor de weegfunctie de volume-integraal wordt teruggebracht tot:

JT*VOVWdV - -T*(~) Vl,v (13)

Om nu te komen tot een notatie die in de artikelen over Polycool-2 gevonden
wordt, schrijven we (12), op een slordige wijze, [lit.6], als voIgt:



15

JT*W.ndA ~JT*W.ndA-(l-Q~))T*(~) 'r( ;',A (14)

Diteindelijk volgt nu voor de inverse formulering van het stationaire
warmtestromingsprobleem:

waarbij: 1 voor ~€V en ~/A
Q(~) voor ~€A

o voor ~/A en ~IV

(15)

Deze formulering is in de Polycool-2 literatuur (m.n [lit.7]) terug te
vinden.

2.2.4.3.Kodificatie van de boundary-formulering.

Een beperking van de boundary-elementenmethode is dat dicht bij elkaar
gelegen oppervlakken numerieke problemen kunnen opleveren. Hierop wordt in
paragraaf 2.3 kort ingegaan.
Om deze problemen bij het modelleren van de relatief dunwandige produkten te
voorkomen, wordt in Polycool-2 een modificatie op de standaard boundary
formulering (15) uitgevoerd, waarbij het boven- en onderoppervlak van het
produkt bijeen worden gevoegd.
Indien we de koelkanalen in een matrijs volledig willen modelleren, betekent
dit dat over het cilindrische oppervlak een netwerk van elementen gelegd
moet worden. Dit netwerk zal dus ook doorgerekend moeten worden. Dit kost
veel rekentijd terwijl we niet specifiek in informatie op de cilinderwand
van het koelkanaal geinteresseerd zijn. Bovendien kunnen we redelijkerwijs
aannemen dat het koelkanaalprobleem rotatiesymmetrisch is.
In Polycool-2 wordt hierom wederom een modificatie op de standaard boundary
formulering (15) uitgevoerd.

De beide hierbovengenoemde modificaties z1Jn in bijlage 5 uitgewerkt. In
bijlage 5 is tevens de uiteindelijk boundary-formulering, zoals deze in
Polycool-2 toegepast wordt, geheel uitgeschreven.

2.2.S.Transient eendimensionale analytische berekening door de matrijs.

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds is vermeld, wordt de driedi
mensionale stationaire warmtegeleidingsberekening door de matrijs aangevuld
door een eendimensionale transiente berekening.
Dit de eindige-differentieberekening over het produkt voIgt, als randvoor
waarde voor de matrijsberekening, een tijdsafhankelijke warmtestroom. Indien
we het proces stabiel veronderstellen zal de warmtestroom een cyclisch
verloop vertonen met een periodetijd gelijk aan de cyclustijd van het spuit
gietproces (indien we de injectietijd «< koeltijd + openlooptijd) verwaar
lozen). Met andere woorden: we hebben te maken met een stationair
periodiek proces. In de fig.8 wordt dit geillustreerd aan de hand van de
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warmtestroom, F, als functie van de
tijd, uit een element van het produkt
in een willekeurige Polycool-2
berekening.
Het hierboven beschreven prob1eem
leent zich bij uitstek voor een
Fourierbeschrijving. Over het
werkelijk verloop van deze bereke
ning, in het programma, wordt in de
literatuur over Polycool-2 niet
expliciet gesproken. Aangezien de
theorie hierachter vrij algemeen is,
zal kort worden ingegaan op de wijze
waarop de berekening in het programma
p1aatszou kunnen vinden.

F

1

,-'
\

\
\

" F(t)
... ...:'

------ ---1 F
- - - - - - - - - - - -I __./ •

I '
I

Q(t)

H-----------'-+------~t

We stellen de matrijs voor als een
halfoneindig medium, met z als
plaatscoordinaat, waar op z = 0 een
harmonische warmtestroom wordt gezet.
Op discrete tijdstippen is uit de
eindige-differentieberekening de
warmtestroom bekend. Door hiervan de
gemiddelde (stationaire) warmtestroom
af te trekken verkrijgen we het
tijdsafhankelijke gedeelte van de
warmtestroom (zie fig.9), met andere
woorden :

(1)Q(t) - F(t) - F
d Tw ) d Tw

-)~(t) - {-).~} gem

Veronderstellen we de periode gelijk aan 2~ en het aantal functiewaarden 2m
(dus QO,Ql"" ,Q2m-l)' dan kunnen we Q(t) met de volgende Fourierreeks
beschrijven:

m
Q(t) = L (~cos(nnt)+bnsin(nnt»

n-O
(2)

1 2m-1
met: aO = --- L Q.

2m i-O 1.

1 2m-lam = -- L Q·cos(h)
2m i=O 1.

1 2m-l
-- L Qicos(ni~/m)

m i-O
1 2m-l
-- L Qisin(ni~/m)

m i-O

waarbij n = 1,2, ... , (m-1) [lit.B]



Met: Bn = (Bn2+bn2)~ en en
ving (2) van Q(t):
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arctan(anfbn) voIgt voor de Fourierbeschrij-

Q(t) (3 )

Met behulp van ~Carslaw and Jaeger" [lit.9] kunnen we voor de temperatuur
in de matrijs, als functie van tijd (t) en plaats (z), nu schrijven, met
a = warmte-overdrachtscoefficient (0 - ()/(gcp», :

m (o)~
T(z,t) = BO+ ~ ~ Bnexp[-z(nO/(20»~]sin[nOt+en-~~-z(nn/(20»~]+

n=l (nO)

-[transient bijdrage] (4)

De tweede term in het rechter1id, de transientterm die hier niet uit
geschreven wordt, vervalt als gevolg van de veronderstelling dat het proces
stationair periodiek veronderste1d is.
We kunnen nu inschatten of de aanname dat de matrijs als halfoneindig medium
beschouwd mag worden gegrond was.
De temperatuurschommelingen verminderen evenredig met :

expr-z(nO/(20»~] = exp[-2~z/a), met a = 2~/(nO/(20»~ = golflengte

Dit houdt in dat voor grotere n (hogere Fouriermodes) de temperatuurschom
melingen sneller verminderen. Dit betekent dus ook dat de hogere harmoni
schen snel uitdempen op re1atief korte afstand van het produkt (z = 0). Op
een afstand van een golflengte vanaf het produkt wordt de amplitude
gereduceerd met een factor exp[~2~) = 0.0019.
Indien we ervan uitgaan dat een nauwkeurigheid van 1 % voldoende is voor het
warmtehuishoudingsprobleem, betekent dit dat op1ossing (4) ook toepasbaar is
op een eindig medium met een lengte van ~ 0.75 maa1 de golflengte. Echter de
golflengte is afhankelijk van de warmte-overdrachtscoefficient, a, dus van
de materiaalparameters, en dit betekent dat bij goed geleidende materialen
de afstand, waarbij men de matrijs als halfoneindig medium mag beschouwen,
groter wordt.
Dit verklaart het probleem, zoals in het volgende hoofdstuk besproken zal
worden, dat Polycool-2, bij een goed geleidend matrijs materiaal of een te
korte afstand tussen produkt en koelkanaal, tot foutieve resu1taten kan
leiden. De benadering met een half-oneindig medium is dan namelijk foutief.
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3.Beperkingen van Polycool-2.

De beperkingen van het programma zijn globaal te scheiden in twee catego
rieen namelijk:
-beperkingen als gevolg van de fysische modelvorming.
-beperkingen als gevolg van het numerieke model.
Beide categorieen zullen achtereenvolgens aan de orde komen.

3.1.Beperkingen als gevolg van de fysische modelvorming.

Het produkt wordt gemodelleerd met vlakke plaatelementen. Dit levert voor
dunwandige produkten nauwelijks problemen op. Echter voor dikwandige
produkten (kleine produkten zijn al snel relatief dikwandig) is dit een
groot nadeel, omdat de warmtestroom in het vlak van de produktwand verwaar-

loosd wordt. Aan het uiteinde
van de produktwand treden vaak
vervormingsproblemen op, doordat
hier extra warmte uit het

afkoelen produkt wordt afgevoerd (zie
------~____ fig.IO). Het produkt koeit

Q daardoor op deze plaats sneller
af dan elders in de wand
waardoor vormafwijkingen
optreden (zie ook [lit.IO]).
Een ander nadeel, als gevolg van

fil,lO; ..........rwiD& btj blj ""SoUl_cliO oflooeUOI· deze mode laanname, treedt op b ij
kleine, dikke nokken en ribben,
deze kunnen niet goed gemodel

leerd worden. Op plaatsen waar deze uitsteeksels aanwezig zijn treedt
opeenhoping van warmte op en men is juist daar geinteresseerd in spanningen
en vervormingen.
Ook gaten in produkten en loodrecht op elkaar aansluitende wanden leveren
problemen.

In Polycool-2 wordt aangenomen dat het warmtefront uit het produkt, in
dezelfde spuitgietcyclus, het koelkanaal niet bereikt, en dus de koeling
als een steady-state proces kan worden beschreven. Hierdoor zullen zeer goed
geleidende materialen, waarbij deze aanname onterecht is, tot onjuiste
resultaten leiden. Hetzelfde probleem onstaat als een koelkanaal te dicht
bij het produktoppervlak ligt.

De matrijs wordt als een geheel beschouwd, dit houdt in dat inzetstukken,
die eventueel uit een ander dan het matrijsmateriaal zijn vervaardigd, niet
kunnen worden gemodelleerd. Een ander nadeel hiervan is dat warmtebarrieres
'in de vorm van luchtspleten, (zie ook [lit.II]), ook niet gemodelleerd
kunnen worden.

3.2.Numerieke beperkingen.

Tijdens de berekeningen met Polycool-2 toonden zich twee belangrijke
numerieke beperkingen van het programma. De afstand tussen de rekenpunten
van de elementen bleek aan een minimum gebonden en ook de verhouding tussen
de oppervlakten der elementen dient binnen bepaalde grenzen te zijn gekozen.
Indien de grenzen overschreden worden, kunnen zich tijdens de berekening
problemen voordoen waardoor de praktische waarde van de totale berekening
sterk in twijfel getrokken kan worden. Veelal treden in de betreffende
elementen sterk negatieve temperaturen op waardoor de warmtestroom uit de
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om1iggende elementen verstoord wordt.

Dit correspondentie met de heren Burton en Rezayat van SORe bleek dat deze
prob1emen daar bekend zijn (hoewe1 deze niet in de manuals vermeld zijn).
Dit ervaring bij SORe is gebleken dat de volgende praktijkregels gehanteerd
kunnen worden:

- elementafmetingen:
de verhouding van het enkelzijdig oppervlak van een driehoekig
plaatelement met het veronderstelde buitenopperv1ak van een
"cilindrisch" element (koelkanaal/runner) dient kleiner te zijn
dan vijf, dus:

< S

waarin:

bh
DL

oppervlakte driehoek
~bh

oppervlakte cilinder, behorend bij een
lijnelement
1rDL
basis*hoogte
diameter*lengte

- de lengte/diameter verhouding van een "cilindrisch" lijnelement
dient te liggen tussen

1 < L/D <S ,

omdat anders, volgens Burton, "bij het assembleren van de matrix
problemen optreden". Het assembleren zal waarschijnlijk geen
problemen opleveren maar waarschijnlijk duidt Burton op de conditie
van de matrix.

- de afstand tussen rekenpunten van de elementen mag niet kleiner
zijn dan een halve elementlengte of een diameter (bij "cilindri
sche" elementen), afhankelijk van welke maat het grootste is, dus,
indien r de afstand is tussen de rekenpunten, geldt:

r/b,rjh > ~

r/L > ~

r/D > 1

Hierbij merken Burton en Rezayat op dat deze regels gelden voor elementen
die bij elkaar in de buurt liggen. Oeze laatste vage opmerking wordt verder
niet gekwantificeerd. Dit eigen ervaring is gebleken dat "in elkaars buurt"
een ruim begrip is, maar hierop komen we verderop in dit hoofdstuk nog
uitvoerig terug.

Deze drie handregels beperken het modelleren in ernstige mate, een voor
beeld:
In praktijk, bij PMF(Philips), ligt de koelkanaa1diameter meestal tussen 6
en 10 mm wat tot gevolg heeft dat het oppervlak van een ci1indrisch element
minimaal 11"*6*6 = 113 mm2 bedraagt (aangezien L/O > 1). Dit heeft weer tot
gevo1g dat het opperv1ak van een driehoekig plaatelement op het produkt
minimaa1 113/5 = 22.6 mm2 (want Ac/Ad < 5) is. Deze afmetingen zijn veel te
groot voor het precies mode11eren van details als ribben, nokken en gaten
(hiernaar gaat juist de interesse uit).

Een en ander heeft tot gevo1g dat bij het modelleren aanpassingen moe ten
worden gemaakt waarvan de gevolgen voor de praktische waarde van de
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berekening niet goed te overzien zijn.

De oorzaak van deze numerieke problemen is niet achterhaaid. Gezien het feit
datSDRC uitsluitend ervaringsgrenzen op geeft kan men verwachten dat zij
zelf ook nog geen waterdichte verklaring hebben.
Het probleem van de onderiinge elementafstanden heeft waarschijnlijk te
maken met de brontermen die in de boundary-formulering voorkomen. Hierin
komt de onderlinge afstand in reciproce vorm voor, wat bij kleine afstanden
tot singulariteit leidt (de integraal is singulier in r-O en dus pseudo
singulier in de omgeving van r=O). Hoewel er methoden zijn om deze problemen
op te lossen is het niet bekend of Polycool-2 hiervoor een algoritme heeft
ingebouwd en, zo ja, welk.
Een verklaring voor het probleem van de oppervlakteverhoudingeIl zou kunnen
zijn dat door een groot verschil in oppervlak tussen twee elementen hun
bijdrage aan de systeemmatrix sterk verschilt waardoor deze slecht gecondi
tioneerd zou kunnen raken.

3.3.Demonstratie van enige beperkingen in Polycool-2.

3.3.I.Inleiding.

Zoals uit de voorgaande paragraaf blijkt is Polycool-2 geschikt voor het
rekenen aan koelproblemen in grote matrijzen met grote relatief dunwandige
produkten (denk aan automobielindustrie). Het produktenpakket van de
PMF(Philips) bestaat voor een groot gedeeite uit relatief kleine produkten.
Bovendien is men hierbij vaak geinteresseerd in details die relatief
dikwandig zijn. Ret zal duidelijk zijn dat het programma dus niet zonder
meer toegepast kan worden bij de produkten van de PMF(Philips).
Om de beperkingen van het programma wat meer te illustreren zijn een aantal
voorbeeldprodukten doorgerekend met Polycool-2. Hieruit komt naar voren aan
welke minimum afmetingen een produkt dient te voldoen om voor een analyse
met behulp van Polycool-2 in aanmerking te komen.

Bij het bepalen van de produktafmetingen voor de voorbeelden is uitgegaan
van twee minimum waarden, te weten:
-een runner heeft minimaal een diameter van 4 mm.
-een koelkanaal heeft een minimum diameter van 6 mm.

Alvorens de voorbeelden behandeld zullen worden, worden enige opmerkingen
ten aanzien van de uitvoer gemaakt.
De grafische uitvoer wordt in Polycool-2 aIleen over de produktelementen
(driehoekige plaatelementen) gegeven, dit betekent dat de uitvoer over
koelkanalen en runners niet grafisch beschikbaar is.
Er zal in de voorbeelden aIleen naar oppervlaktetemperaturen worden gekeken.
Deze worden in Polycool-2 zowel over het produktoppervlak als over het
matrijsoppervlak aan de produktzijde weergegeven. Deze beide temperaturen
komen weliswaar uit verschillende berekeningen, zoals in hoofdstuk 2
beschreven is, maar ze zouden toch binnen tolerantiegrenzen met elkaar
overeen moeten komen. In de printfile (hierin zijn de numerieke resultaten
van de berekeningenopgeslagen) klopt dit, waarbij opvalt dat de oppervlak
tetemperatuur op het produkt (uit de eindige-differentieberekening) vrijwel
altijd iets onder de oppervlaktetemperatuur van de matrijs (uit de boundary
elementenberekening) ligt. Dit temperatuursverschil is niet altijd met
convergentietolerantie "weg te praten".
Echter bij de presentatie van de oppervlaktetemperaturen over het produkt
gaat iets mis. De weergegeven temperaturen kloppen kwalitatief redelijk met
de printfile, ze liggen echter 200 a 300°C hoger. Aanvankelijk was de
gedachte dat de weergave per abuis in Kelvin werd uitgevoerd, dit ging
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echter dit niet altijd op zoals ult het
voorbeeld van fig. 11 blijkt. De tempera
tuur in de weergave lige tussen 368 en 374
[-?) en in de printfile ligt deze tussen
80 en 84 (·C]. De kwalitatieve weergave
van de temperatuur, in dit voorbeeld, kamt
exact overeen met die van het aangrenzende
matrijs oppervlak.Om bovenstaande
verwarring ult de weg te gaan wardt in de
te behandelen voorbeelden slechts naar de
grafische uitvoer van het matrijsop·
pervlak gekeken.

3.3.2.Runnerelementen in relatie tot her convergentiecriterium,

Van de door het programma gebruikte elementen leveren de runnerelementen de
meeste problemen.
De runners worden in Polycool-2 gemodelleerd door rechte baIkeIementen met
een cilindrische doorsnede. Afgezien van de beperkingen die deze elementen
opleggen aan het geometrisch model wat betreft de afmetingen (hierop komen
we verderop in dit hoofdstuk terug) Ieidt het gebruik van deze elementen in
belangrijke mate tot onzekerheid over de juistheid van de resultaten van de
berekeningen.

Bij kleine produkten is het haast per definitie zo dat de runner een groot
deel van het totaal volume kunststof in de matrijs vertegenwoordigd, en vaak
zelfs een groter deel dan het produkt zeif. De bijdrage van de runner aan de
warmtehuishouding in de matrijs mag dan ook niet worden verwaarloosd.

---
II

~..-
runner

produkr
/;2:::.>;;"""':::'/

--

.'J'

In Polycool-2 worden de temperaturen op iteratieve wijze berekend. Het
itereren wordt gestopt wanneer een, door de gebruiker te definieren, deel
van de elementen voldoet aan het convergentiecriterium. Dit houdt in dat het
verschil in de berekende temperatuur in de laatste twee iteraties binnen
een, eveneens door de gebruiker te definieren, waarde ligt.
Het is gebleken dat wanneer de runnerelementen binnen het percentage

elementen ligt dat moet voldoen
aan het convergentiecriterium de
resultaten onbetrouwbaar zijn.
Om dit te demonstreren is het
produkt van fig.l2 doorgerekend
met verschillende convergen
tiepercentages. De elementaf
metingen zijn zodanig gekozen
dat deze ruim binnen de in
paragraaf 3.2. gestelde grenzen
blijven. Het aantal elementen op
het produkt (de rechthoekige
plaat) bedraagt veertien en het
aantal runnerelementen bedraagt
twaaif. Er zijn twee bereke
ningen uitgevoerd onder dezelfde
condities echter met een
verschillend percentage
elementen wat aan het convergen
tiecriterium, van 2 (-Cj, moet
voldoen.
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Een percentage van 50X. waarbij de runnerelementen niet aan het convergen
tiecriterium behoeven te voldoen, Levert os drie iterBties het beeld van
f1g.138. Dit is het temperatuurbeeld over het matrijsoppervlak aan de
bovenzijde van het produkt. De koeltijd van 1.8 seconden tijkt voer dit
produkt (dikte 1 [mm) betrouwbBar. Kijken we echter in de printfile nsar de
berekende koeltijden van de runnerelementen, dan blijkt deze in de orde

~oI. - fO.l r'q ":::==:::::::::::.1....__ .2U I'CI
... T__ n.' I'CI

grootte van 1600 seconden te liggen.
Door nu het convergentiepercentage te verhagen tot 90% moe ten oak eeo
aantal runnerelementen aan het convergentiecriterium voldoen. Het resultaat
is weergegeven in fig.13b. De koeltijden van de runnere1ementen 1iggen nu in
de orde grootte van 95 seconden, wat a1 een stuk in de goede richting is
maar nog verre van juist. Met een simpele doch betrouwbare analytische
formule is eenvoudig een afschatting van de koeltijd te maken. Oeze
"koelformule" luidt, [lit.12],:

Hiedn zijn:

D OCp T·-T
tk _ (-----)2-'---ln(1.6 l m

4.81 A Ie-Tm

-tk koeltiJd
-0 diameter runner - 4
-~ soortelijke massa - 1080
·Cp soorte1iJke warmte - 2160
-~ warmte geleidingscoefficient
-T· injectietemperatuur - 300
·T1 matrijstemperatuur - 60
-I~ uitwerptemperatuur (maximum)

0.23

- 140

(1 )

mm] 3
kg/m )
J/k~'KJ
W/m KI
'CI'C
'C

In deze berekening zijn dezelfde parameterwaarden gebruikt als bij de
berekening met Polycool·2. Uitvoeren van de berekening 1evert een koeltijd
van 11 seconden.
Opmerkelijk is verder dat ondanks het strengere convergentiecriterium de
berekening, met het convergentiepercentage van 90%. slechts twee iteraties
nodig heeft (een minder dan bij een convergentiepercentage van SOX)

Afgezien van het convergentieprobleem wordt nog een ander probleem duide
lijk, namelijk het vascscel1en van het moment waarop het produkt tot de
gestelde grens is afgekoeid.
Om een duidelijker beeid te vormen van de afkoeling van produkt en runner is
het temperatuurverloop in de tijd berekend, met een eenvoudig zelfgeschreven
computerprogrammaatje dat gebasseerd is op de afleiding van de koelformule
[lit.14]. Zowel de maximum ais gemiddelde temperaturen zijn, in fig.14
(z.o.z.), in de tijd uitgezet. We zijn in het algemeen getnceresseerd in de
afkoeling van hec produkt. Uit de figuur blijkt dat op het moment dat het
produkt is afgekoe1d tot de gestelde grens, een maximum temperatuur door de
doorsnede van 140·C, de runner nog veel warmer is. Dit is in de praktijk
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echter geen probleem amdat men
aIleen in eeo goed produkt is
ge1nteresseerd en niet in de
runner. In Polycool·2 echter
worden aIle elementen gekoeld
tot deze greos, zodat de
koeltijd voer het produkt
extreem lang kan worden iodieo
de runners bij de convergentie
betrokken worden.

In de volgende voorbeelden zal
het convergentiepercentage
zodanig gekozen worden dat de
runners niet bij de convergentie
worden betrokken.

3. 3. 3.Lengte-diameterverbouding van runnerelementen.

lodien het in de vorige paragraaf gevonden probleem van de extreem lange
koeltijden even buiten beschouwing wordt gelaten, kan de invloed van de
lengte·diameter verhouding van de cilindrische runnerelementen eenvoudig
aangetoond worden. Volgens paragraaf 3.2. moet deze verhouding liggen tussen
de waarden: I<L/D<s. Door de lengte van de runnerelementen te varieren kan
deze verhouding worden aangepast.
Bij hetzelfde model van fig.12 is dit gedaan van een verhouding ~ tot 6. De
resuiterende opperviaktetemperaturen geven een gelijk beeid in aIle
gevallen. De invloed bIijkt niet merkbaar, alleen verschijnt in de printfile
een standaard waarschuwing als de verhouding kleiner dan I is.

3.3.4.Oppervlakteverhouding driehoeks- en cilindrische-elementen,

Wederom wordt hetzelfde model van fig,ls gebruikt. De verhouding tussen het
buitenoppervlak van een cilindrisch element en het enkelzijdig oppervlak
van een driehoekselement moet volgens paragraaf 3.2. kleiner zijn dan vijf
(Ac/Ad<s), Door over de plaat uit het model een steeds fijnere elementenver
deling te leggen kan de oppervlakteverhouding van deze elementen met de
runnerelementen worden vergroot. De berekeningen zijn uitgevoerd met een
verhouding van 1,2 en S.

1".... _. OIl.! I'CI ::::=::Z:::l::i~_, 1_<0__< •• 211 I'CI _

T_-Il~I'CI
1"_... _ I' ~:":'~';;;;;:::::!:~_l..-r I.$< I'Cl _
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1l•. Uc: ~,,""""'.,"ll... _'l"~"'" - ,.

In fig.lsa tim c is de temperatuurverdeling aan de bovenzijde van het
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produkt gegeven. De verhouding van 1 geeft een beeld dat verwacht mag
worden, echter door de grove elementenverdeling is het temperatuurbeeld oak
grof. Hierdoor zal de Hhot spot" die, ais gevolg van de relatief dikke
runner, op bet produkt verwacht wordt niet of nauwelijks te zien zijn.
Verfijnen we nu de elementenverdeling tot een verhouding van 2 en vervolgens
tot 5, dan zlen we op hetzelfde oppervlak dat er steeds lokaler een hot spot
zichtbaar wordt op de plaats waar de runner op het produkt aansluit.
Hierdoor zou men in de veronderstelling kunnen kamen dat de berekening
steeds nauwkeuriger wordt. Dit beeld is echter uiterst bedrieglijk omdat,
zoals ult £1g.16a en b blijkt, de onderzijde van het produkt een volledig
verstoord beeld geeft. Juist daar waar de hot spot verwacht wordt treedt een
Heald spot" op, bij de verhouding van 5 is de temperatuur daar ter plekke
47.8 lOCI en dat met een koelwatertemperatuur van [60°C]!

Uit het voorgaande kan moeilijk een eenduidige conclusie getrokken worden.
Een oppervlakteverhouding van I geeft weliswaar geen verstoord temperatuur
beeld maar voorspelt ook geen hot spot, en juist voor dat soort verschijn
selen maak je een analyse als deze.

3.3.S.Afmetingen van een detail op het produkt,

nb

/
/

Aan vrijwel elk produkt zitten relatief kleine details in de vorm van
ribben, nokken en dergelijke. Juist rond deze details treden vaak versto
ringen op in het temperatuurbeeld, en dus ook in het spanningsbeeld. Om een
idee te krijgen over de minimum afmetingen die dergelijke details in
Polycool-2 nog mogen hebben is het volgende voorbeeld gemaakt.

Het model van de voorgaande
paragrafen, zie fig.12, is
hiervoor uitgebreid met een,
loodrecht op het produkt
staande, rib. Zoals fig.ll laat
zien is de runner weggelaten,
dit om te voorkomen dat deze
het beeld verstoort. Er is
tevens uitgegaan van de grove
elementenverdeling uit de
voorgaande voorbeelden, dit wi!
zeggen veertien elementen over
het oppervlak van de plaat. De
rib heeft zodanige afmetingen

dat bij een grove elementenverdeling de oppervlakte van de elementen op de
plaat vijf maal zo groot is als de oppervlakte van de elementen op de rib.
Zoals uit het voorgaande is gebleken mag, bij deze grove elementenverdeling,
niet worden verwacht dat de hot spot, op de plaats waar de rib op de plaat
aansluit, zichtbaar wordt.
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Door de elementenverdeling over de rib te verfijnen kan de oppervlaktever
haud1ng tussen rib- en plaatelementen worden vergroot. Deze verhouding is
vergroot van 5 tot 20. De resultaten van beide uitersten zijn weergegeven in
fig.188 tim d (z.o.z.).
Voor het bestuderen van de resultaten dient te worden opgemerkt dat het
"bovenaanzicht" de bovenzijde van de plaat en de voorzijde van de rib
weergeeft, en dat het "onderaanzicht" de onderzijde van de plaat met de
achterzijde van de rib toont. Bovendien is door een programmafout een deel
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van de rib weggevallen doordat er een element van de plaat overheen wordt
getekend.
Uit de resultaten blijkt dat vergroten van de elementoppervlakteverhouding
geen invloed heeft op de uitvoer. De temperatuur wordt, zoals te verwachten
is, nauwkeuriger beschreven bij een fijnere elementenverdeling.
Verplaatsen we nu de rib of roteren deze om een as loodrecht op het plaatop
pervlak, dan ziet het resultaat er heel anders uit, Zoals de resultaten in
fig.19a tim d tonen ziet het temperatuurbeeld, bij een elementoppervlak
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teverhouding van 5, in het bovenaanzicht er nog niet verkeerd ult, maar de
resultaten in het ondecaanzicht zijn geheel verstoord. Daar waar tempera
tuurstijgingen verwacht worden creede cemperacuurdaling op. Dit is waar
schijnlijk te wijten aan het feit dat door het verplaacsen van de rib de
afstand tussen de rekenpunten (deze liggen in het zwaartepunt van de elemen
ten) plaatselijk te klein wardt. In paragraaf 3.2. is beschreven dat deze
afstand minimaal eeo halve elementlengte maet bedragen.
Een groat voordeel van de boundary·elementenmethode, ten opzichte van de
eindige-elementenmethode, is dat bij het modelleren twee op elkaar aanslui·
tende vlakken geen overeenkomstige punten hoeven te hebben. Dit betekent
bijvoorbeeld dat de rib in de voorgaande voorbeelden "los" op de plaat kan
worden gemodelleerd, in een eindige-elementenmodel zouden de punten op de
snijlijn tussen de twee vlakken tot be ide vlakken moe ten behoren. Echter
dient, gezien het voorgaande, bij het toepassen dit voordeel de nodige
voorzichtigheid in acht genomen te worden.

Het besproken probleem wordt nogmaais getllustreerd aan de hand van een
analyse van een luidsprekerbox. Deze luidsprekerbox bestaat uit een doos
zonder deksel, met aan een zijde drie bevestigingskokers. De tempera
tuurverdeling over de binnenzijde van de box en de binnenzijde van de
kokers wordt getoond in fig.20a. Zoals te verwachten is treedt in de kokers

'.,. - .1.0 I·CJ_•••••••••__• _

_ ••••••••••••••_T-.. - lit I'CI

""UJ" • 10 :J I'J

een aanzienlijke temperatuurverhoging op, omdat hier de warmte moeilijk weg
kan. Het temperatuurbeeld geeft bovendien de illusie dat de koeling niet
symmetrisch is. Nu was dat in werkelijkheid ook enigszins het geval maar de
asymmetrie leek toch verdacht groot. Bij bestudering van de koeltijd over
het produkt , zie fig.20b, blijkt dat er plaatselijk een hot spot ontstsat.

"-.0 • II 1 loj
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Bij nadere bestudering van de elementenverdeling bleek dat bij coeval eeo
klein element van de koker midden op eeo relatief groat element van de docs
was geplaatst. Door de elementen verdeling zodanig aan te passen dat de
elementen van koker en docs op elkaar aansloten werd het probleem ge
elimineerd, zie fig.20c.

<.1&.16.' [01 •••••••••__._

"-- • II.t 1.1

3.3.6.Afstand koelkanaal tot produkt.

De afstand van eeo koelkanaal tot het produkt warde, volgens paragraaf 3.2.,
begrensd door de minimum afstand tusseo twee rekenpunten. Maar tevens door
het feit dat er in Polycool-2 van ult warde gegaan dat het warmtefront ult
het produkt in dezelfde eye Ius het koelkanaal niet bereikt.
Zeals in paragraaf 2,3. is beschreven is de afstand waarop de temperatuur·
schommelingen uiegedempe zijn afhankelijk van de golflengee. Deze is
afhankelijk van de maeeriaaiparameeers. In paragraaf 2.3. werd aannemelijk
gemaakt dat de afstand tussen produkt en koelkanaal 0.75 maal de golflengee
moee bedragen. Voor standaard matrijzenstaal (..1.- 29.5 [W/meKj, ~ - 7870
(kg/m3 J. Cp - 460 (J/kgeK]) levert die bij een cycluseijd van 30 seconden
een golflengte van 69 [mm] en dus een minimum afseand van ~ 50 [mm]. Deze
beperking is dermate groot dat de afstand in veel maerijzen (bij PHF(Phi
lips» overschreden worde.
Deze beperking worde verder niet geillusereerd maar kome in het volgende
hoofdstuk, waar een eindige-elementenberekening aan een maerijs worde
uitgevoerd, nog aan de orde.

....

•

ko lk naal

,
/

rodukt

In het volgende voorbeeld wordt hee
bovenstaande probleem buiten beschouwing
gelaeen, wat inhoudt dae de praktische
waarde van een numeriek juiste berekening
twijfelachtig zal zijn.

De beperkingen die in paragraaf 3.2.
genoemd worden, zullen worden geillu
streerd. Volgens deze beperkingen mag de
lengee van het cilindrische elemene niet
kleiner dan eweemaal, en de diameter van
dit element niet kleiner dan eenmaal de
rekenpuntsafstand zijn (r/L>~ en r/D>l).
Om een goed beeld te verkrijgen van de
invloed van de afstand produkt/·koelkanaal
is een cilinder gemodelleerd die inwendig
gekoeld wordt, zie fig.2l. Op deze wijze
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is de afsCand overal gelijk en dus de koeling radiaal·symmetrisch.
In f1g.228 tim c is de kwalitatieve temperatuurverdeling weergegeven over de
binnenzijde van de cilinder voar achtereenvolgens r/L - 1, 1/2 en 1/3. Deze
verhouding warde gevarieerd door de lengte van de koelkanaalelementen te
varleren.

11& U· II<.<I.r "".,. ,_••e-.... , ... ,tn" ~t........ IJ ... -,,""J 100.
o 1••_ ••~ ...hll In all. lov.lI••• ~ ("I L.

Reeds bij een verhouding van 1/2 begtot het beeld te verstoren, de symmetric
die in het model aanwezig is gaat verloren, en dit zet zich bij de verhou·
ding 1/3 verder door. Conclusie: om vellig te zieten moet de verhouding niet
r/L>~ maar r/L>l zijn.
Aangezien er maar een elernentlengte kan worden gedefinieerd betekent die
echter dat, wanneer er in een matrijs een plaats is waar de koelkanalen
dicht bij het produkt liggen, de gehele koeling fijn verdeeld moet worden
in elementen. In een matrijs zijn a1 snel enkele meters koelkanaal aanwezig
wat resulteert in een onevenredig groat aantal koelkanaalelementen. Dit kost
niet aIleen onnodig veel rekentijd maar legt ook een groat beslag op het
aantal elementen, dat aan een maximum gebonden is.

U,.lJ: k>oaU<.o...t t_<.""".
_,... nJ>& \1_ 1).... '/OJ _ 6/1.

3.4. Conclusies.

De tweede verhouding die getest werd is
die van de afstand tussen de rekenpunten
en de koelkanaaldiameter. De koelkanaal
diameter wordt verhoogd naar 8 (mm] (in
het voorgaande was deze 6 [mml) en
terwille van de lengte/diameter verhouding
wordt de elementlengte tevens verhoogd
naar 8 (mml. De verhouding wordt nu dus
riD - 6/8.
Zoals fig.23 aangeeft gaat de symmetrie
direct verloren wat betekent dat de
verhouding uit paragraaf 3.2., r/D>l,
juist is.

,

Wat betreft de beperkingen bij het modelleren voor Polycool-2 kunnen we aan
de hand van het voorgaande de volgende conclusies trekken :

* het verdient aanbeveling om runnerelementen, indien enigszins mogelijk
geheel niet te gebruiken.

* indien runners weI in de berekening betrokken moe ten worden. dienen deze
buiten het convergentiecriterium gehouden te worden.

* lengte-diameterverhouding bij runnerelementen geeft in het gebied
~<L/D>6 geen afwijkingen.

* een praduktdetail in de vorm van rib of nok geeft aIleen problemen
lndlen de afstand tussen de rekenpunten te klein wordt; deze moet groter
dan een halve elementlengte zijn. Echter "hot spots" worden slecht be-
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schreven indien de elementen op het produkt relatief groot z1Jn.
* de afstand van produkt tot koelkanaal moet wat betreft de beperkingen

van het fysische model groter dan 0.75 maal de golflengte zijn; dit is
in sommige gevallen ontoelaatbaar groot (ca. 50 [mm]). Men dient zich
dit te realiseren bij de interpretatie van de uitkomsten.

* de afstand van produkt tot koelkanaal dient wat betreft de beperkingen
van het numerieke model groter dan een elementlengte van het koelkanaal
alsmede groter dan de diameter van het koelkanaal te zijn.
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4.Berekeningen aan de ci1inderbusmatrijs.

4. 1. Inleiding.

In de voorgaande hoofdstukken z~Jn de theoretische achtergronden en de
hieruit voortvloeiende beperkingen van het programma Polycoo1-2 besproken.
In dit hoofdstuk zullen praktische ervaringen met het programma aan de orde
komen. Dit houdt in dat eenze1fde matrijs is geanalyseerd met Polycool-2 en
met een eindige-elementenmethodeprogramma (ANSYS), waarmee a1 enige ervaring
op dit gebied is opgebouwd. Tenslotte zijn in de praktijk, tijdens het
spuitgieten met deze matrijs, metingen gedaan die naast de berekende
waarden zijn gelegd.
De ~atrijs die voor deze vergelijking is gekozen is de zogenaamde cilinder-

busmatrijs waarmee produkten volgens
fig.24 gemaakt worden. Een schema van
deze matrijs is gegeven in bij1age 6. Deze
matrijs werd speciaal voor ontwikkel~

doeleinden ontworpen, met als doel te
achterha1en op welke wijze de maatnauw
keurigheid van gespuitgiete produkten is
te beinvloeden. De keuze is op deze
matrijs gevallen omdat hierin een aantal
meetfaciliteiten zijn aangebracht voor
temperatuur- en drukmetingen. Bovendien is
over deze matrijs a1 het nodige bekend en
bestaat de moge1ijkheid aanpassingen te

fi,.24: eU1Ddorbuo. verrichten.

4.2.Polycool-2 analyse van de cilinderbusmatrijs.
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In de berekeningen met
Polycoo1-2 is, evena1s in
hoofdstuk 3, gebruik
gemaakt van de mogelijkheid
om de matrijs niet te
mode11eren, dus er wordt
met een oneindig grote
matrijs gerekend.

Het oorspronke1ijke model,
produkt met runner en
koelkanalen, is weergegeven
in fig.25. Met de ervarin
gen van hoofdstuk 3 is,
achteraf, vo11edig te
begrijpen dat de berekenin
gen aan dit model op niets
zijn uitgelopen. De
afmetingen van runner ten
opzichte van bet produkt
zijn te groot en de
"bubbler", die de cilinder
bus inwendig koelt, ligt te
dicht bij het produktop
pervlak.
Het probleem van de te
grote runner werd bij
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toeval opgelost omdat, voer eeo soder doel, de matrijs werd gewijzigd zodat
het produkt axiaal werd aangespoten (zle fig.26).
Hierdoor werd de runner eeo stuk kleiner, zodat eventuele verwaarlozing
Minder ernstige gevolgen zou hebben in vergelijking
met de vorige situatie. Bovendien kwam de runner verder van het werkelijk
produkt te liggen, zodat de invloed van de runner op het produkt verkleind
werd.
Tevens is de inwendige koeling (de bubbler) verwijderd, door deze te
vervangen door eeo massieve pen waarin tegelijkertijd twee thermokoppels
zijn aangebracht. Een en soder resulteerde in het model van fig.26.
Om moeilijkheden bij voorbaat te voorkomen werd in de analyse met Polycool·2

de runner verwaarloosd.

Aangezien op basis van de ervaringen van
hoofdstuk 3 geen "verbeteringen" aan het
model meer mogelijk leken is op basis van
de bovenstaande resultaten besloten om de
verdere analyse met het programma
Polycool-2 achterwege te laten.

(l•• n: <_u""", 1"'..1)....UI_.-
... _ ...'- h <.1<0"_ 01_ .......ft....
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De berekeningen leidden voor de oppervlak
tetemperaturen van de matrijs aan de
buieenzijde van het produkt tot het
resuleaae dat in fig.27 is weergegeven (
de afwijking van de cilindervorm heeft te
maken mee de beperkte mogelijkheden om de
geometrie, de cilindervorm, te definieren
in het programma en dient verder buiten
beschouwing te worden gelaten).
Kwalitatief is het beeld van fig.27

r,.". - 10.' I·CI.'::::::~~:t!i!!:!'.~ hdatgene wat verwac t wordt, aan de
.... To.... - n., I'CI aanspuitzijde kan het produkt zijn warmte

naar binnen moeilijk kwijt en zal de
temperatuur dus ook het hoogste blijven.

Opmerkelijk is echter dat de minimumtemperatuur 10.6 [OC] is terwijl de
temperatuur van het koelwaeer 20 [Oe] bedraagt!
De berekende koeltijd van 11.86 sekonden, die is de tijd waarbij hee produke
geheel van 300°C tot onder 140 °C is a fgekoe1d, lijkt aan de lage kant
omdat de inwendige vormpen warmer zal worden dan de rest van de maerijs en
dat ver1engt de koeltijd. In de praktijk heeft men de ervaring dat de

koeltijd rond de 30 sekonden ligt.
De berekeningen zijn nogmaals verricht
maar nu met een vastgelegde koeltijd van
30 sekonden. Dit resulteerde in het beeld
van fig.28. Direct valt op dat, ondanks
het feit dat de koeltijd met een factor
2.5 verlengd is, de oppervlaktetemperatuur
hoger uitvalt dan in de eerste situatie.

4. 3. Eindige-elementen-(ANSYS>-analyse van de cilinderbusmatrijs.

4. 3. 1. Inleiding.

Deze analyse met het eindige-elemeneenmethodeprogramma ANSYS is ten behoeve
van een tweeledig doel gemaakt. Ten eerste ter vergelijking met de resu1
taten van Polycool-2 omdat met ANSYS a1 enige ervaring op dit gebied is
opgebouwd. Ten tweede om de inv10ed van het a1 of niet betrekken van
bepaalde randvoorwaarden in de berekening na te gaan.
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Ret eerste doel is gezien de resultaten van de berekeningen met Polycool-2
niet meer aan de orde. WeI zal uit deze analyse blijken dat, zonder de
beschikking te hebben over een specifiek koelprogramma, met een algemeen
eindige-elementenprogramma betrekkelijk eenvoudig een koelanalyse kan
worden uitgevoerd.

4.3.2.Randvoorwaarden.

In het analysemodel worden randvoorwaarden opgegeven over de buitenzijde
van de matrijs, op de grens tussen koelkanalen en matrijs en op de grens
tussen produkt en matrijs.
Ret matrijsbuitenoppervlak kan op drie manieren warmte afstaan, te weten
door convectie, straling en geleiding. Naar de omgeving (lucht) wordt aIleen
warmtetransport verondersteld door middel van convectie en straling.
De matrijs wordt aan de spuitgietmachine bevestigd door middel van aan de
machine gegoten platen, "bedplaten". Tussen de matrijs en de bedplaten
bevinden zich isolatieplaten (polyimide). De bedplaten worden isotherm
verondersteld. Nu wordt verder door de isolatieplaten warmtetransport door
geleiding verondersteld en via de bedplaten naar de omgeving straling en
convectie.
De matrijs staat aan het koelmedium (water) warmte af door gedwongen
convectie.

AIle hierboven genoemde vormen van warmtetransport zullen worden omgerekend
naar convectietermen, omdat deze vorm van warmte-overdracht het eenvoudigst
te modelleren is.
In de steady-state berekening wordt het warmtetransport vanuit het produkt
over de cyclustijd gemiddeld en als warmtebron per volume-eenheid van de
kunststof opgegeven.

4.3.2.1.Vrije convectie aan matrijsbuitenzijde.

Aan aIle matrijszijden die aan de buitenlucht grenzen, wordt dezelfde mate
van vrije convectie verondersteld. Er wordt uitgegaan van het model van een
vertikaal opgestelde plaat waarlangs convectief warmtetransport optreedt
doordat er, als gevolg van de temperatuurverschillen, lucht langsstroomt.
Volgens [lit.IS] is de luchtstroming langs deze plaat laminair als geldt :

l04<Gr-Pr<109

~Cp

Pr - Prandltgeta1 - -;r--

(1)

(2)

met . g

~pr

z
L

~

versnelling van de zwaartekracht
9.81
matrijstemperatuur - 80
omgev~ngstemperatuur = 20
ku6ische uitzettingscoefficient voor
lucht, deze is voor gassen
l/Tr = 1/293
karakteristieke lengte (matrijshoogte)
.2
dynamische viscositeit voor lucht

f
m/ s.

2
]°C]

°C]
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[Ns/m2 ]

[kg/m3]
[J/kgK]
[W/mK]

1. 21
1000
.026

l8.27E-6
~ soortelijk gewicht voor lucht

Cp soortelijke warmte voor lucht
A warmte geleidingscoefficient

Gegevens afkomstig uit [lit.16].
Hierbij wordt de bovengrens bepaald door de overgang naar turbulente
stroming. De ondergrens geeft aan tot waar de benaderingsmethode (grens
1aagtheorie), die gebruikt zal worden, geldig is. Bovendien treedt onder
deze grens nauwelijks vrije convectie op en krijgt geleiding de overhand.
In ons probleem geldt Gr·Pr z 4.9E7, dus hebben we te maken met laminaire
stroming. Hiervoor geldt wat betreft vrije convectie, volgens [lit.lS], :

aL
Nu - ~ - Nusseltgetal

0.4lGr~Pr~

met : a ~ warmte-overdrachtscoefficient

(3)

(4)

(W/m2K]

4.3.2.2.Straling van matrijs naar omgeving.

Straling speelt wat betreft het warmtetransport aan de matrijsbuitenzijde
een belangrijke rol. Volgens de stra1ingswet van Stefan-Boltzmann geldt:

\

I
I
i
!
I

I
!

I
I
I

I·

I

(S)

[

W]
WJm2K]- ] .

S.67E-8

rW/m2 K]

afgevoerde warmte
constante van Stefan-Boltzmann
configuratiefactor. I

1 AM 1
- + -(- -1)

eM Ar e r
met AM - matrijsoppervlak - 0.112

Ar - omgev~ngsoppervlak » AM.
eM - em~ssiecoefficient matr~Js 0.9
e = emissiecoefficient omgev~ng

aangezien Ar » AM voIgt K z eM

waarin

a .. - 4.1
vr~Je conv.

Hieruit is de warmte-overdrachtscoefficient voor het convectie warmtetrans
port eenvoudig te bepalen, er voIgt :

Zoals reeds vermeld willen we iedere vorm van warmte-overdracht uitdrukken
in convectietermen, dit wi1 zeggen dat we de warmte-overdrachtscoefficient
zoeken. Voor convectie ge1dt : q - aAM(TM-Tr) en voIgt dus voor de "warmte
overdrachtscoefficient voor straling" :

(W/m2k] (6)
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4. 3.2. 3.Varmte-afvoer via de spuitgietmachine.

Warmte-overdracht door geleiding via
de iso1atiep1aten wordt bepaald
door :

'17

-~

/.-

,L.O

.

De warmte-overdracht naar de spuitgietmachine wordt in twee delen verdeeld.
Ten eerste bevindt zich tussen de matrijs en de machine een polyimide
isolatieplaat. Hierover vindt geleidingstransport plaats.

Ten tweede zal, doordat het o?pervlak
van de bedplaten veel groter is dan
het oppervlak van de matrijs, de
warmte-overdracht via de machine naar
de omgeving groter zijn de warmte
overdracht rechtstreeks naar de
omgeving (zie fig.29). Dit kan in
rekening worden gebracht door de op
pervlakteverhouding tussen matrijsop
pervlak dat in contact is met de
bedplaten en het uitstralend
opperv1ak van de bedplaten in
rekening te brengen. Hierbij worden
de bedplaten isotherm verondersteld.

Abedplaat
Clbedp1aat ~ (Clconvectie+Clstraling) = 390 [W/m2K]

~atrijs

De totale warmte-overdrachtscoefficient die de warmte-afvoer via de
spuitgietmachine representeert kan gevonden worden door de beide warmte
weerstanden, van iso1atie en bedp1aat, "in serie te schake1en"

De warmte-overdrachtscoefficient door de veronderstelde convectie en
straling via de bedplaat wordt :

De "warmte-overdrachtscoefficient door geleiding" wordt dus

Clisolatie -
-l
h

met

q - ~(TM-T )h r

h = dikte isolatieplaat ~ 0.005A- warmte geleidingscoefficient
Polyimide - 0.01

(7)

(m]

[W/mK]
I

I
I-
I
I
I

I
I

I
1

Clmachine

h

-x+
1

Clbedp1aat
, dus Qmachine - 19.9 [W/m2K]

4.3.2.4.Gedwongen convectie naar de koelkanalen.

Voor gedwongen convectie is het Nusseltgetal afhankelijk van het Reynolds-
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en het Prandltgetal, met andere woorden Nu ~ f(Re,Pr). Volgens Wong,
[lit.17], geldt voor gedwongen convectie, bij stroming in cilindrische
kanalen :

Nu = C.Rea.Prb

waarin : Re = Reynoldsgetal

met

v
D
~

Voor het

~
Gegevens

qVD

~

soortelijke massa water (bij 80 rOC])
970
stroomsnelheid water = minimaal 1
diameter koe1kanaa1 = 0.006
dynamische viscositeit water - 353.81E-6

Prandltgetal geldt verder, zie (2), :
~ soortelijke warmte water - 4199
- warmte geleidingscoefficient water
= 0.669
afkomstig uit [lit.16].

(8)

(9)

[J/kgK]

[W/mKJ

De constanten C, a en b zijn afhankelijk van het Reynoldsgetal en het
Prandltgetal. Met behu1p van bovenstaande gegevens kan het minimum Reynolds
getal worden bepaald : Re>16449. Tevens geldt Pr = 2.22.
Volgens Wong, [lit.17], ge1dt voor Re>2000 en 0.6<Pr<100 :

C 0.027
a = 0.8
b = 0.33

Hiermee wordt Nusse1t, volgens (8), Nu - 82.9 ( opmerking: De Nusselt
re1atie volgens Sleicher-Rous, die in Polycool-2 wordt gebruikt, 1evert
Nu = 81.7). Met Nusseltrelatie (3) ,waarbij geldt L - D, is nu de warmte
overdrachtscoefficient te bepalen

a = 9243 [W/m2K]gedw.conv.

4.3.2.5.Yarmtestroom vanuit produkt.

Indien de spuitgietcyc1us vaak genoeg wordt herhaa1d ontstaat in de matrijs
een steady-state situatie, met daarop gesuperponeert de cyclische tempera
tuurvariatie. Om een indruk te krijgen van de temperatuurverde1ing over de
matrijs in de steady-state situatie wordt de warmte, die uit het produkt
moet worden afgevoerd, verdeeld over de tota1e spuitgietcyclus.

We veronderstellen dat in de koeltijd (30 seconden) het produkt van
injectietemperatuur (300 rOC]) afkoelt tot de wandtemperatuur van de
vormholte die, bij een koelwatertemperatuur van 80 rOC], wordt geschat op 85
rOC] (of deze schatting juist is zal uit de berekening moeten blijken).
De totale cyclustijd bedraagt 33 seconden (30 seconden koeltijd en 3
seconden injecteren, open1open matrijs, uitwerpen produkt en derge1ijke)
zodat de gemiddelde warmtestroom uit het produkt wordt :

q =
qCpAT

tcyc1us
waarin: Q == soorte1ijke massa kunststof (polycarbonaat)

) 1080 [kg/m2 ]
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Cp = soortelijke warmte polycarbonaat '" 2160 [J/kgK)

4.3.3.Het eindige-elementenmodel.

Het model van fig.26 leent zich
Dit resulteert in het model van

I

I

I
I
I
I
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voor een rotatie-syrnmetrische benadering.
fig. 30.

Bij deze benadering wordt ten opzichte van
het oorspronkelijke model een tweetal
fouten gemaakt.
Ten eerste wordt, wat betreft de convec
tie, niet hetzelfde warmte-overdragend
oppervlak in rekening gebracht. Dit is te
corrigeren door de oppervlakte'verhouding
werkelijkjbenaderd in rekening te brengen.
Voor de koelkanalen en de matrijsbuiten
zijden betekent dit, bij deze benadering,
dat de warmte-overdrachtscoefficient een
factor 4/~ groter moet worden.
Ten tweede wordt, wat betreft de warmtege
leiding van het produkt via de matrijs
naar de koelkanalen en de omgeving, een
fout gemaakt in de lengte waarover het
geleidingtransport plaats vindt, zie
fig. 31.

fiS.JO; .c»dal -van c!11nderbuJl_t:ri1_ '9OOr
d.Dd.i".·.l_ncaDber.ken1Dl.

Volgens [lit.lS) geldt voor de werkelijke
situatie :

De afwijking tussen benaderde en werkelijke
situatie wordt nu (met D '" 0.2 [m] en
d = 0.014 [m)) :

voor de benadering geldt

12

In(1.08D/d)

arcosh[(D2+d2 )/2Dd)

qwerkelijk =

qbenaderd =

q /0 '" 1.029benaderd lNerkelijk

Deze afwijking van 2.9% wordt verwaarloosd. £11.31; _rtr.ol1ja ,up. b.z>odardo
llg12l& _lIraz>a&l.

4.3.4.Resultaten van de eindige-e1~mentenberekening.

4. 3.4. 1. Inleiding.

Met het in paragraaf 4.3.3. gepresenteerde model zijn een aantal bereken
ingen uitgevoerd te weten :

- een steady-state berekening met daarin aile randvoorwaarden meegenomen,
die in de voorgaande paragrafen zijn bepaald.
Dit geeft de gemidde1de temperatuurverdeling over de matrijs bij een
stationair proces.
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een steady· state berekening waarbij de randvoorwaarden naar omgeving en
naar de machine worden verwaarloosd. Dit houde In dat aIle afvoer van
warmte via de koelkanalen plaatsvindt.
tens lotte warde de convectieve randvoorwaarde op het koelkanaaloppervlak
vervangen door bier een constante temperatuur voar te schrijven.

4.3.4. 2. Steadx-state berekening.

Deze steady-state berekening kamt in principe overeen met de driedimen
sionale stationaire-boundaryberekening in Polycool-2.
Veer de analyse van de temperatuurhuishouding in een matrijs is deze
berekening het meest waardevol. Uie het steady-state temperatuurbeeld zal
blijken waar warmce-ophoping, ~hot spots W

, opereden en waar de koeling
ontoereikend of overdadig is.

T,

,~.;'~.u .." ..

=
;j::
'"111

'"'"".

De steady· state berekening aan de
cilinderbusmatrijs resu1teerde in het
bee1d van fig.32. Kwalitatief komt het
beeld overeen met de verwachting. De
vormpen kan de warmte moei1ijk afvoeren
(via de voet van de pen en dee1s door
geleiding via het produkt), en zal dus
warmer b1ijven dan de rest van de matrijs.

De opwarming van het matrijsoppervlak aan
de buitenzijde van het produkt kunnen we
analytisch eenvoudig verifi~ren. Hiertoe
benaderen we de aCkoeling van het produkt
door het eendimensionale ge1eidingspro·
bleem van fig.33.
We nernen aan dat de warmtestroom vanuit
het produkt geheel door het koelwater
wordt opgenomen. Met andere woorden de
warrntestroom uit het produkt is ge1ijk aan
de warrntestroom in het koe1kanaa1. Nu is
de temperatuur op het matrijsoppervlak aan
de produktzijde te bepa1en met behu1p van,
(lit.151. :

ouit 2.h
q - (Tm-Tc )

1n(ru/ri)

af te voeren warmte uit produkt - 16.33
~e1eidingscoeffici~ntmatri1s - 28.5
Iengte van de cilinder - 0.027

- uitwendige straa1 - 0.05
inwendige straal - 0.007
matrijstemperatuur aan produktzijde - ?
matrijstemperatuur koe1ingzijde - 80

Q.

waarin :

Hiermee 15 Tm te berekenen en wordt Tm - 86.6 I-C). Aangezien de warmte·
afvoer naar de omgevlng is verwaarloosd zal deze schatting hoger zijn dan de
werkelijke opperv1aktetemperatuur. echter de orde grootte moet hetzelfde
zijn.
De verge1ljkbare temperatuur uit de eindige-elementenberekening is 85.5
{-Cl , dit klopt dus met de verwachting.
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We mogen naar aanleiding van zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve
verificatie van het model aannemen dat er geen modelleringsfouten inzitten,
die niet voorzien zijn.
Met het hier besproken model zijn meerdere steady-state berekeningen gedaan
die in paragraaf 4.4. nog aan de orde komen.

4.3.4.3.Invloed van de randvoorwaarden op de temperatuurverdeling.

so30 40

afstand [mm]

20

81

t 10
buitenzijde
cililderbus

:" 86....
"::J-;; 85...
'"0-e
~ 84

83

82

!

--($)--

In paragraaf 2.2.3. is de waarde van een uitgebreide koelsysteemanalyse
reeds in twijfel getrokken. In deze paragraaf zal de invloed van het
opleggen van gedwongen convectie of het eenvoudigweg opleggen van een vaste
temperatuur (koelwatertemperatuur (= 80 rOC])) vergeleken worden.
Eerst komen echter de randvoorwaarden over het buitenoppervlak van de
matrijs aan de orde. Uit paragraaf 4.3.2., waar de randvoorwaarden besproken
zijn, kan worden bepaald dat in totaal door de matrijsbuitenzijden een
vermogen van 2.82 [W] wordt afgestaan. Het totale overgedragen vermogen door
de koelkanaalwand is 69.7 [W], met andere woorden slechts 4 % van de koeling
geschiedt door de matrijsbuitenzijden, de rest door het koelkanaal.
In fig.34b tim d is de invloed van het verwaarlozen van de randvoorwaarden
op het buitenoppervlak van de matrijs geillustreerd. Tevens wordt geillu
streerd wat er gebeurt als behalve deze randvoorwaarden ook de gedwongen
convectie op de koelkanaalwand wardt vervangen door een constante tempera
tuur. Over de corresponderende lijnen van fig.34a is de temperatuur als
functie van plaats uitgezet. Deze lijnen zijn zo gekozen dat de plaatsen
waar thermokoppels in de matrijs zitten op deze lijnen vallen. 20 kunnen de
resultaten direct vergeleken worden met de resultaten van de praktijkmetin
gen in paragraaf 4.4.
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Allereerst valt bij het bestuderen van de resultaten op, dat de oppervlak
tetemperatuur aan de buitenzijde van de ci1inderbus, indien de randvoorwaar
den op de buitenzijden van de matrijs verwaarloosd worden, tussen de 86 en
87 rOC] ligt. Dit is geheel volgens de voorspe1ling van het eendimensionale
voorbeeld van paragraaf 4.2.4.2.
Ret verwaar10zen van de randvoorwaarden op de buitenzijden van de matrijs
leidt tot een temperatuurverhoging in de orde grootte van een graad Celsius
aan de buitenzijde van de ci1inderbus. Het vervangen van de randvoorwaarde
over het koelkanaal door een constante temperatuur levert nagenoeg exact de
oorspronkelijke temperatuurverde1ing.
De invloed van de randvoorwaarden op de temperatuurverdeling in de vormpen,
aan de binnenzijde van de cilinderbus, is nihil.

Ret blijkt dat het veranderen van de randvoorwaarden, zoals hierboven
beschreven, het kwalitatieve temperatuurbeeld in de matrijs niet beinvioed
en dat de kwantitatieve afwijking slechts I a 2 graden bedraagt.
Hierom kan uit bovenstaande geconcludeerd worden dat voor een eerste
matrijsanalyse de randvoorwaarden benaderd mogen worden door een constante
koelwatertemperatuur over het koe1kanaal en een isolerende omgeving voor de
matrijs.

4.4.Praktijkmetingen aan de cilinderbusmatrijs.

Om een goed beeld te krijgen van de betrouwbaarheid van de eindige-elementen
analyse is de steady-state berekening van de vorige paragraaf, waarbij
uitgegaan is van een cyc1ustijd van 33 seconden, herhaald voor een cyclus
tijd van 18.8 en 47.7 seconden. Bij aIle berekeningen zijn de randvoorwaar
den opgelegd zoa1s deze in paragraaf 4.3.2. bepaaid zijn.
Bij de metingen aan de cilinderbusmatrijs is zo goed mogelijk getracht
dezelfde voorwaarden te scheppen ais in de berekeningen zijn aangenomen.
Hierbij dient bij voorbaat reeds vermeid te worden dat bij een nauwkeurige
temperatuurmeting in de praktijk met een fout van 2 rOC] rekening gehouden
moet worden.
De omgevingstemperatuur tijdens de metingen, in een geconditioneerde
ruimte, was 23 [OC] in tegenstelling tot de aangenomen 20 rOC] in de
berekeningen, dus de warmte-afvoer naar de omgeving zal minder bedragen dan
aangenomen.
Meting met de gebruikte thermokoppeis van de kamertemperatuur leverde een
spreiding, tussen de thermokoppels, van bijna een graad Celsius.

In de tabel van fig.35 is een overzicht gegeven van de berekende en de
gemiddelde tijdens de cyclus gemeten temperaturen op de thermokoppelplaatsen
die in fig.30 (en ook in fig.34a) zijn aangegeven.

berekend gemeten

cyclustijd [s] 18.8 33.0 47.7 18.8 33.0 47.7

Tl 139 113 102 146.7 118.5 107.0

T2 96 88 85 101.9 91.4 88.2

T3 89.2 84.8 82.8 87.1 82.7 81. 6

T4 88.0 83.7 82.2 87.8 83.2 81.8

Ts 87.2 83.3 81. 9 87.3 83.0 81. 9

f1C.35: verce1l11d.D.& ber&kaoM an I_tel ~r.cur.o op
_BoI<Dppolplaa.......... £1,.30.
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Rekening houdend met de al besproken meetonnauwkeurigheid kan worden
geconcludeerd dat de temperaturen T3' T4 en T5' in de matrijs aan de
buitenzijde van de cilinderbus, zowel kwalitatief als kwantitatief goed
voorspeld worden.

JO2520'5

vlakke plaat """".,50

..

..

De temperaturen in de vormpen, Tl en T2.
kloppen kwalitatief ook maar liggen
kwantitatief iets te laag. Dit laatste is
echter enigszins verklaarbaar.
Hiertoe bekijken we het drukverloop, aan
de buitenzijde van de cilinderbus ter
plaatse van thermokoppel 3, gedurende de
cyclustijd, zie fig.36. We zien dat er
slechts gedurende een korte tijd druk
gemeten wordt en vervolgens valt deze weer
terug naar nul. Dit wi1 zeggen dat
tijdens het vullen van de matrijs de druk
tegen de buitenwand van de cilinder
oploopt, maar zodra de matrijs gevuld is
valt deze weer weg omdat het produkt

stolt, en dus de druk niet meer door geeft, en loskrimpt van de buitenwand.
Met andere woorden na 3 seconden cyclustijd ontstaat er een luchtspleet
tussen produkt een matrijs.
Indien we de afkoe1ing van een vlakke plaat, met eenzelfde dikte ais de
cilinderbus, beschouwen in fig.37 dan zien we dat het produkt na 3 seconden

• al tot 95 rOC] is afgekoeld. Bij de
matrijstemperatuur van 85 rOC], oppervlak
tetemperatuur uit de berekeningen/metingen
bij cyclustijd 33 sekonden, betekent dit
dat na 3 sekonden de grootste hoeveelheid
warmte aan het produkt onttrokken is. Met
andere woorden door het ontstaan van de
luchtspleet za1 de verhouding van de
hoeveelheid warmte die de vormpen
instroomt met die welke de matrijs
instroomt niet sterk beinvloeden .
Echter de warmte in de vormpen moet ook
worden afgevoerd. Dit zal voor het
grootste gedeelte gebeuren door de voet
van de pen maar deels ook door geleiding
via de kunststof naar de matrijs. Bij

~ deze Iaatste vorm van warmte~afvoer zal de
fic· 31 ; __lee- plaa<. d!l<1:e 1 [-I· luchtspleet ais extra warmtebarriere
dienen. Indien we het temperatuurverschil tussen produkt buiten- en
binnenzijde en tussen top en voet van de pen gelijk veronderstellen dan
wordt de warmte-overdracht door ge1eiding geheel bepaald door de term ~/L.
Hiermee wordt de verhouding van afgevoerde warmte door de pen en die door
het produkt naar de matrijs (zonder rekening te houden met de luchtspleet)
3.78, er gaat dus 3.78 maal zoveel warmte door de pen als door de kunststof.

waarbij : warmtegeleidingscoefficient (1) pen
kunststof

Iengte (L) pen
kunststof

23.5
0.23
0.027
0.001 !

W/mK]
WfmK]

:l
Indien we weI rekening houden met een luchtspleet, bij een krimp van 0.06 %,
van 0.006 [rom] wordt deze verhouding (warmtegeidingscoefficient Iucht bij
100 rOC) - 0.031 (W/mK]) : 3.96. Dit verschil van z 5 % maakt het tempera
tuurverschil aannemelijk.
Verder wordt de warmte-afvoer uit de pen nog beinvloed door het contact wat
de pen met de omgeving maakt, dit is ideaal verondersteld. In werkelijkheid
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is dit contact natuurlijk niet ideaal en zal de warmte-afvoer uit de pen dus
ook lager zijn dan voorspeld.

We kunnen dus uiteindelijk concluderen dat de analyse met ANSYS zowel
kwalitatief als kwantitatief goede voorspellingen levert, rekening houdend
met de, hierboven besproken verwaarlozingen, verwaarlozingen die bij de
berekening gedaan zijn.
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5.Conclusies/suggesties.

Resumerend kunnen aan de hand van het voorgaande de volgende conclusies
getrokken c.q. suggesties gedaan worden:

* het programma Polycool-2 is geschikt voor het analyseren van de
temperatuurshuishouding van grote matrijzen met grote relatief dun
wandige produkten (bij Philips kan men denken aan televisiebehuizingen
e.d.) indien men niet in relatief kleife details is geinteresseerd.

* het programma is, in de huidige vorm, niet geschikt voor het analyseren
van kleine matrijzen met kleine relatief dikwandige produkten.

* hoewel de boundary-elementenmethode aanvankelijk zeer geschikt leek
voor het analyseren van de warmtehuishouding in spuitgietmatrijzen, is
tijdens de evaluatie van het programma Polycool-2 gebleken dat er aan de
methode een aantal nadelen kleven. Met name wordt het gemak van het
modelleren met boundary elementen teniet gedaan door het risico van het
optreden van numerieke instabiliteiten indien de matrijs zich, onver
hoopt, niet leent voor deze methode.

* het programma Polycool-2 bleek uiterst gebruikersonvriendelijk. Het
vergt een lange inleerperiode (ca. drie maanden). Tijdens het interac
tief gebruik komen veel foutmeldingen op het scherm, die vaak niet maar
soms weI fataal zijn. Foutmeldingen tijdens de berekeningen gaven vaak
niet aan waarom de berekening mis liep. De gebruiker moet zelf de
administratie van element- en knooppuntnummering in de gaten houden.

* de boundary-elementenmethode blijkt een eenvoudige methode om een model
van matrijs, koeling en produkt te maken.

* het modelleren bij een eindige-elementenmethode is in deze studie
beperkt tot een tweedimensionaal model.

* de berekeningen met het eindige-elementenpakket ANSYS blijken goed met
de praktijkmetingen overeen te komen.

* voor het analyseren van de warmtehuishouding in de cilinderbusmatrijs is
een tweedimensionaal-rotetiesYmmetrisch model geschikt.

* voor een eerste afschad:ing van de warmtehuishouding in een spuitgiet
matrijs kan men de de buitenzijde van de matrijs isoleren en de
koelkanalen op een constante temperatuur houden.

* voor het analyseren van de warmtehuishouding in de cilinderbusmatrijs is
het bestuderen van het stationaire gedrag voldoende. Indien men echter
aan deze analyse een spanningsberekening voor het produkt wil koppelen
zal ook het transiente temperatuurgedrag bekeken moeten worden.

* het modelleren van een driedimensionaal model levert een probleem bij
eindige-elementenberekeningen. Dit kost niet aIleen erg veel tijd maar
wijzigingen gaan vooralsnog erg moeizaam. Een snelle driedimensionale
meshgenerator zou voor dit probleem uitkomst kunnen bieden, waarbij de
ideale kombinatie lijkt te zijn: het opbouwen van een "boundary" model
voor matrijs, koeling en produkt, en vervolgens de tussenliggende
volumina automatisch vermeshen.
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Bij1age 1.

Discretisatie van de afge1eide:
ddT
-(~-)

()z d z
(1)

met de centrale-differentiemethode, waarbij het grid equidistant gehouden
wordt.(zie ook figuur)

i+1 Ti +1

)i+~

i Ti

J. i-~
i-I Ti -1

Taylor-reeksontwikke1ing rond punt ivan Ti+l. Ti-l,li+~,li-~

dT h2 d2T h3 d3T
Ti+l - Ti+h----l i + -- --2- li+ -- --3-li+O(h4)

dz 2! dz 3! dz

dT h2 d2T _h3 d3T
Ti-l = Ti-h----I·+ -- --2- 1 .+ --- ---3-/ .+O(h4 )

dz 1 2! dz 1 3! dz 1

") h d,{ (~h) 2 d2). (~h) 3 d3)
). L - /(.+ - -1.+ -- ----1·+ -- ----I·+O(h4)
1+~ 1 2 dz 1 2! dz 2 1 3! dz3 1

h d). (~h) 2 d 2"l _(~h) 3 d 3).
.l i-I -) i - -- --1·+ -- ----2 1·+ -31·+O(h4)

2 dz 1 2! dz 1 3! dz 1

TIit (3), (4) en (5), (6) voIgt respectieve1ijk:

d T T· 1-T· 1____ _ 1+ 1- +O(h2)
d z 2h

~ __)i+~-)i-~ +O(h2)
OZ h

(2)

I
levert:

1

I
(3) I

I

I
I

i
(4) r

I

I
(5)

!

(6)

(7)

(8)



Voor de 2e afge1eide voIgt uit (3) en

22
T Ti +I- 2Ti+Ti-l +O(h3)-a;r - h 2
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(4):

(9)

Met Ai - ~(~i+~+~i-~) voIgt voor de afgeleide:

d J T ). i+~-J.i-~ Ti+l- Ti-l li+~+J.i-~ Ti+I- 2Ti+Ti-l
--()--) + ----az J z h 2h 2 h 2

_a_cJ-~) ). i-~Ti-l- (Ai-~+Ai+~)Ti+)i+~Ti+l
az d z h 2 (11)

(10)

Hierbij zijn)i_~ en ~i+~ de waarde van) in het midden van de intervallen
tussen respectievelijk punt i-I en i en tussen i en i+l.
Herschrijven van (11) levert:

(), "T Tr-Tr-1 Tt:l-TD+1--(A.__) '" _(_-"'----'-__ + ~ 1

OZ OZ h h
h(, ) h(--)

/1. i -~ ,1. i +~

) (12)

Dit levert in combinatie met (2) en (3), van paragraaf 2.2.2. te weten

dT () aT
~Cp- - -(~-)
) dt Oz dz

en

de energievergelijking:

Tt:l_Tt:l- 1 Ty-TY_l Ty-TY+l~ 1 - ( + ) (13)'"
At h h

fiCPih ( ,{ ) fiCPih( ,to )
i-~ l.+~

De waarden ~i-~ en~i+~ worden door een of andere interpolatie bepaald
tussen de waarden in de punten i en i-I, respectievelijk i en i+l. Hier
wordt gekozen voor de interpo1atie:

1 1 1
--- - ~(- + --)
)i-~ ,{i '\i-1

(14)
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T~-T~-l
1 1
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Substitutie van (14) in (13) 1evert:

T~-T~ 1 T~-TY+1_ ( -=1:..--..::.1_-=-- + --..,;1=--.....::.......::.... )

h h h h
(\CPih() + -)-) JiCPih (-\- + """'"'\:----
) 2""i -1 2""i 2/li 21\i+1

Ter vereenvoudiging definieren we:

(15)

te vereenvoudigen tot:

Ci - ~iCPih

h h
Ri-~ - + --

2;{· 1 2).1- 1

h h
R·+~ = -- + ~----

1 2~i 2)i+1

hiermee is (15)

T~-TO-1 T~-T~ 1 Ty-TY+l
_.;;;..1---.,.;;1'--_ ~ _ ( 1. 1 - + )

At CiRi_~ CiRi+~

(16)

(17)
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Herschrijven van de energieverge1ijking :

Met Fourier, ( q ~ -A VT ) , volgt voor de Robin randvoorwaarden,
aT+bq = d,:

~

n
J T -1

m voor de bovenzijde -) - - -(Tm-rlm) (2)

m-1
dz bm

) dT -1
z voor de onderzij de ---- = ----(T1- d1) (3)

'J z bl

2 Hierin is m het aantal gridpunten over de dikte, zie
h ook nevenstaande figuur.

1
-+
n

Voor de onderzijde volgt nu:

Discretiseren met achterwaartse differentie levert:
I
I
I
i
I
I

I
i

I
i

(4)

(5)

(7)

(6)

levertExpliciet schrijven van Tf

T£ = ( -A. Ih~bl T~+d1 )__......,.1 ___
-).1~b11+ -~..::;-.

h

Substitutie van (6) in (1), waarbij i= 2, 1evert:
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Ter vereenvoudiging wordt de vo1gende afkorting ingevoerd:

Met (14) en (16) van bijlage 1 voIgt:

* h h
Rl~ - (---,- + -\---)-b1

21{1 21\2

(8)

(9)

Voor de bovenzijde is de af1eiding analoog, er voIgt nu uitgaande van:

dat:

* h h
~_~ = ( + -·-)-b

2~m-l 2Am m

Samengevat voIgt nu:

(10)

(11)

-voor de onderlaag:

-voor een tussen1aag:

-voor de bovenlaag:

(12)

(13)

(14)
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Bijlage 3.

Uitwerking oppervlakte-integraal: AJT*W,ndA

Het doel is de oppervlakte-integraal uit de inverse formulering van het
stationaire warmtestromingsprobleem, waarin een afgeleide van de weeg
functie voorkomt, verder uit te werken.
Er is gekozen voor de volgende weegfunctie:

1
(1)

Invu11en in de oppervlakte-integraal 1evert:

J* J*-+ ... 1 JT w'ndA - T Vw·ndA = -.--
~ A 4~A

dA (2)

V

het bolletje valt (gearceerd).

-.... .... .. 1/2Hierin is r = [(~-x).(~-x)] .
Indien i r x, met andere woorden ~ 1igt niet op A, dan kan deze integraal op
"normale" wijze worden bepaaid. Indien_de bron, ~, echter weI op A ligt
wordt de integraal singulier voor x - ~. Hierdoor ontstaat een extra
bijdrage. ....
Om deze bijdrage te bepalen definieren we rond ~ een bolletje met infini-
tesimale straal r, zie figuur.
Het deel van het boloppervlak
dat buiten volume V valt is
gelijk aan: .--A

Arl - (l-a(i»4~r2

Hierin is aCi) het relatieve
deel (schaal:O tot 1) van
het bolopperv1ak dat zich
binnen volume V bevindt.
A r 2 is de doorsnede van
oppervlakte A met het bolletje,
met andere woorden het deel van A dat binnen
Er voIgt nu voor de oppervlakte-integraal:

J J
*-- .. J *-- --* I I.im T (~·x)·n T (~-x)'n

T w'ndA - --r"'"O [ 3 dA+ 3
A 4~ A-A r A r

r2 ~ rl
Voor de integraal over Arl geldt (~-x).n = -r en r = r.
Dit levert:

dA] (3)

(4)



51

Tenslotte kunnen we nu dus schrijven:

J J
* ...........* 1 T (~-x)·n ~ * ~

T w'ndA = ---- 3 dA-(l-Q(~»T (~)
A 4~A r

(5)
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Bijlage 4.

Uitwerking volume-integraai: JT*V.VwdV

Het doe1 is te achterha1en of de gekozen weegfunctie de volume-integraal. in
de inverse formulering, doet elimineren.
Er is gekozen voor de weegfunctie:

~-+

w(¢,x) -
1 I

-~4'1rr(~,x)
(1)

Voor x r ~ kan eenvoudig worden geverifieerd of de weegfunctie voidoet, voor
x = ~ treedt singulariteit op.
In eerste instantie wordt het geval x f l beschouwd.
We dienen V.Vw te bepaien. hiertoe wordt eerst Vw bepaaid.
Uit (1) voIgt:

.. -. 2 ~ .... , -.. ...
waarin (~-x) = (~-x).(~-x).

Met r = [($_x)2)1/2 voIgt nu:

-+ (i-x) V 4-

Vw = x f ~ (3)
41rr3

Hierbij is gebruik gemaakt van de eigenschap Vx =~
Vervoigens kunnen we afleiden:

... ... 1 -.. -+ ... -+..... 2 3/2
V·Vw = -.---v· ((¢-x) [(¢-x) ] - ) =

41r

1 .... ~ 2 3/2 ............ - 3 ........ 2 5/2 ....
= --([-3(~-x)]- ]+(¢-x)o[-[(¢-x)]- )[-2(¢-x»))

41r - 2--Dit 1eidt, met gebruik van vox = tr(li) = 3, tot:

-+ _ 1 -3 3r2
V·Vw ~ ----(- + ----) = 0

41r r 3 r 5 (4)

We beschouwen vervo1gens het geval waarbij i ook tot V behoort, en niet op A
Iigt. Er treedt nu dus singulariteit op voor i = X, waardoor een extra
bijdrage ontstaat. Om deze bijdrage te bepalen gaan we ais voIgt te werk:

We definieren rond ~
een bolIetje met
infinitesimaie straal T,

volume VT en eenheids
buitennormaal rt. (zie fig.)
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Gezien het voorgaande (zie (4» mogen we schrijven:

J *- - J*--T V·VwdV - T V·VwdV
V VT

Partiele integratie levert:

J*- - J- *-+ J- * ....T V·VwdV a= V.(T Vw)dV- VT ·VwdV
V VT VT

Door Gauss toe te passen vinden we:

J *.... .. J *--... J-+ * ...T V.VwdV", T VwandA- VT .VwdV
V AT VT

Voor Vw voIgt algemeen (zie ook (3»:

(5)

(6)

(7)

-e5n...
Vw - --- met (8)

Voor de oppervlakte-integraal over AT' in het rechterlid van (7) geldt
uiteraard e5 a= r.

Hieruit voIgt:

J*-+ .. * - V-+ ...V T V.VwdV - -T (~) ~fV, ~/A (9)

We beschouwen vervolgens het geval waarin lweI op A ligt:

VT is nu dat deel van
de bol wat zich binnen
volume V bevindt. ATI is
het boloppervlak binnen V
en AT 2 is het doorsnijdings
oppervlak van de bol met
het buitenoppervlak A van
volume V.(zie fig.)

Voor de volume-integraal voIgt weer:

J*.... ... J*........T V·VwdV - T V·VwdV
V V.,

VT

(5)

A
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Partieel integreren levert dus ook hier:

J
*-+ .... J-'" *- J'" * .....T V·VwdV = V·(T Vw)dV- VT eVwdV

V V" V"
Gauss toepassen 1evert:

(6)

J
*... ... J *....... J *........ J.... * ....T VeVwdV - T Vw·ndA+ T Vw.ndA- VT ·VwdV

V Ad A" 2 V"
Voor de integraal over A,,2 mogen we (2) van bijlage

(10)

2, te weten:

J
* J *-+ 1 JT w'ndA - T VweudA = --

A A 41fA

waarbij (i-x) en = -r, schrijven:

dA

met (5) van bijlage 3, te weten:

J
*... ... ..... * .....T VwendA = -a(~)T (~)

A" 2
Voor de integraal over A,,1 voIgt

AJT*W'ndA =

b ·· (~-+) .....waar ~J . ,*,-x en

J
* - ..........1 T (~-x) en .... * ..

-- . 3 dA-(I-a(~»T (~)
41fA r

= 0 :

V~EA

(11)

J
*... ... ... *-T VwendA = -(l-a(~»T (~)

A,,1 .... .

Hierin is a(~) het dimensieloze
volume V bevindt.

(12)

deel van het boloppervlak wat zich binnen

De volume-integraa1 over V", in het rechterlid van (10), levert geen
bijdrage, zoals we bij de afleiding van (9) reeds gezien hebben.
Uiteinde1ijk kan voor (10) dus geschreven worden:

(9) samen met (13) voor de oorspronke1ijke volume-in-

vIT*V 0 VWdV -

Tens10tte 1evert
tegraa1:

___ * .. --a. *+
-(l-a(~»T (~)-a(~)T (~) (13)

(14)ViEV (dus oak VtEA)vIT*VOVWdV - -T*($)

De keuze voor de weegfunctie e1imineert dus inderdaad de volume-integraal
uit de inverse formulering van het stationaire warmtestromingsprobleem,
waardoor een "boundary-probleem" overblijft.
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Modificatie van de boundary-formulering voor dunwandige produkten en
cilindrisehe kanalen.

Modifieatie van de boundary-formulering voor dunwandige produkten.

Een beperking van de boundary-elementenmethode is dat dieht bij elkaar
gelegen oppervlakken numerieke problemen kunnen opleveren.Hierop wordt in
paragraaf 2.3 kort ingegaan.
Om deze problemen bij het modelleren van de relatief dunwandige produkten te
voorkomen, wordt in Polyeool-2 een modificatie op de standaard boundary
formulering uitgevoerd waarbij het boven- en onderoppervlak van het produkt
bijeen worden gevoegd.
Beschouwen we (zie figuur) het
matrijsoppervlak AE en een
spleetvormig produkt. De opper
vlakken die parallel lopen aan
het middenoppervlak r worden
At en Ai genoemd. De oppervlakken
loodrecht op het middenvlak
worden verwaarloosd. De normaal
ft op r heeft dezelfde richting
als de normaal ~+ op At.
De oppervlakken At en Ai laten
we samenvallen met r. Het vlak r wordt beschouwd als discontinuiteitsvlak.
Als het bronpunt ~ zich niet op r bevindt kunnen we noteren, uitgaande van
de reciproke formulering :

(1)

waarbij:
....

C(~)

C(~)
C($)

...... ......
1 voor ~€V en~IA

a(i) voor ~€A
o voor ~/A en ilV

en gebruikmakend van ~ = -n-,:

waarbij:
~ -+

1 voor~€V en ~/A

a(i) voor i€A
o voor ~/A en ilV

...
Bevindt de bran ~ zich echter op het vlak r dan verandert de zaak. Hierom
zullen de oppervlakte-
en volume-integraal AE
apart berekend worden.
Voor de volume-integraal
voIgt met behulp van
de figuur:



(3)

(5)

(8)
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fT*VOVWdV = fT*VOVWdV+JT*VOVWdV

V ~ ~

Analoog aan de afleiding van bijiage 4 voIgt nu dus:

vfT*VOVWdV - -(T*+(l)+T*-(i» (4)

De oppervlakte-integraal wordt gesplitst in een integraal voor de positieve
(+) en een voor de negatieve (-) zijde.

Voor de positieve zijde voIgt:

rfT*+W:ndA -rfT*+W.ndT-(l-a+(~»T*+(i)

en voor de negatieve zijde:

rIT*-W;ndA -rIT*-w.ndr-(l-a-(i»T*-(~) (6)

We kunnen nu voor de inverse formulering van het boundary probleem schrij-
+~ -ven, gegeven het feit dat Q (~)+a-(~) ~ 1,:

,J(T~nW-T*w.n+a*T*W)dA-f(T*+-T*-)W,ndr+

A ;f(T~~+~T~~_+a*+T*++a*-T*-)WdT pli,r (7)

Met Dovenstaande formulering hebben we de moeilijkheden met betrekking tot
dicht bij elkaar ge1egen opperviakken geelimineerd. Hiermee hebben we echter
een nieuw probleem gefntroduceerd. We willen namelijk de temperatuur
gradienten aan positief (T~~) en negatief (T~;) opperv1ak afzonderlijk
weten, echter de integraalformulering levert slechts de som van deze beide.
Ret stelsel vergelijkingen is dus niet compleet. Per bronpunt hebben we
namelijk een vergelijking geelimineerd, want de twee bronpunten op At en Ai
vallen in de limietovergang naar r samen.
We kunnen de set vergelijkingen echter weer compleet maken door de normaal
afgeleide met betrekking tot t te nemen van de boundary forrnu1e (7). De

~ - .normaal wordt aangegeven met m(~) en heeft op het desbetreffende oppervlak
dezelfde richting als n(x). Met deze notatie voIgt voor de afgeleide van de
boundary-formulering:

~ *+ - *- +
T'm(~)(T'm(~)-T'm(~» =

A,J(T~nw.m-T*w.nm+a*T*w.m)dA~f(T*+-T*-)w.nmdr+

+r(T~~+T~;+a*+T*++a*-T*-)W'rndr

Samen met (2) en (7) is ~t stelse1 vergelijkingen weer compleet.
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Kodificatie van de boundary-formulering voor cilindrische kanalen.

Indien we de koelkanalen in een matrijs volledig willen modelleren, betekent
dit dat over het cilindrische oppervlak een netwerk van elementen gelegd
moet worden. Dit netwerk zal dus ook doorgerekend moe ten worden, wat veel
rekentijd zal vergen terwijl we niet specifiek in informatie op de cilinder
wand van het koelkanaa1 geinteresseerd zijn. Bovendien kunnen we redelijker
wijs aannemen dat het koe1kanaalprobleem rotatiesymrnetrisch is.
In Po1ycool-2 wordt hierom wederom een modificatie op de standaard boundary
formu1ering (1) uitgevoerd.

We beschouwen het matrijsoppervlak
AE en een cilindervormig kanaal
(zie figuur). We verdelen de cilinder,
met manteloppervlak AC en as 1, in M
cilindrische segmenten. Het oppervlak
tesegment i wordt aangegeven met ei'
Passen we nu de reciproke formulering
(1) toe, waarbij i op de as 1 ligt
(wat inhoudt dat C(~) = 0) dan
vinden we :

v

(10)

(9)
J

* * ** M J * * **(T'nw-T w'n+a T W)dA+.L (T'nw-T w'n+a T w)dA = 0
A 1=1

E ei
De integraal over ei kan worden verdeeld in radiale en axiale komponenten,
zodat we voor (9) kunnen schrijven, met r en e de cilinderko6rdinaten,:

J
* * * * M J J2~* * * *(T'nw-T w'n+a T W)dA+.L (T'nw-T w'n+a T w)rdSdl - 0

AE l.=lli 0

De temperatuur T* en zijn normaalafgeleide T~n zullen we rotatiesymmetrisch
veronderstel1en, zodat deze bij integratie over hoek e geen bijdragen
leveren. Bij de integratie over hoek e spelen dus slechts w en w'n een rol.
Hiervoor past Polycool-2 een analytische benadering toe, "closed-form
solutions" zie [lit.7], zodat aIleen over de cilinderas gediscretiseerd
behoeft te worden.

Samenvatting boundary-formulering Polycool-2.

Resumerend uit het voorgaande kunnen we de boundary-formulering zoals
Polycool-2 deze hanteert als voIgt samenvatten:
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- voor een punt op het matrijsoppervlak AE schrijven we:

T*(~)c(i) : I[T~n(X)W(~'X)-T*(X)W'n(~,x)+a*(~)T*(X)W(~,X)]dA(i)+
AE(x)

+I[T~~(X)+T~~(X)+a*+(X)T*+(X)+a*-(X)T*-(X)]W(~.X)df(X)+
rex)

-I[T*+(X)-T*-(X»)w,n(i,x)dr(X)+
rex)
M I *... ..... * ~ ... ~ *.. *-~ .... ... ...

+.~ [T'n(x)w(~,x)-T (X)W'n(~,x)+a (x)T (x)w(~,x)ldA(x)
1-1 ...

ei(x) (11)

- voor een punt op het middenvlak V van het produkt geldt:

T~m(i)-a+(i)(T~~(i)-T~~(~» =

I *... ~ ... *40 - ... * ... *+ -- ...: [T'n(x)w'm(~,x)-T (x)w'nm(~,x)+a (x)T (x)w'm(~,x)]dA(x)+

AE(x)

I[ *+~) *-(~ *+ ... *+... *_ ... *_... (.. - ......+ T'n(x +T'nx)+a (x)T (x)+a (x)T (x)]w'm ~,x)dr(x)+

rex)

-I[T*+(X).T*-(X)]w,nm(i,x)dr(X)+
rex)

+~~ I[T~n(X)W'm(~,~)-T*(X)w'nm(i,i)+a*(X)T*(i)wm(i'~)]dA(i)
1=1 ...

ei(x) (12)

- tenslotte kan voor een punt op de as van het jde cilindrische segment
van een koe1kanaal worden geschreven:

I * ......... *- -- *-+ *-. ..... --. ...
~ [T'n(x)w(~,x)-T (x)w'n(~,x)+a (x)T (x)w(~,x)]dA(x)+

AE(X)

I *+.... * - *+ -+ *+... *.... * -+ - _.' -+...+ [T'n(x)+T,~(x)+a (x)T (x)+a -(x)T -(x)]w(~,x)dr(x)+

rex)

... ",I[T*+(X) -T*- (x) ]w'n(4),i)dr(x)+
rex)

M I * -* ~ ... *"" ~- *- * .. -.... ...~~ [T'n(x)w(~,x)-T (X)W'n(~,x)+a (x)T (x)w(~,X)]dA(X) = 0
1=1 ..

ei(x) (13)
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Hierbij dient opgemerkt te worden dat na opsplitsen van de oppervlakte
integraal, over het cilindersegment, in radiale en axiale componenten,. . * .. *-en het veronderstellen van rotat~e-symmetr~evoor T (x) en T'n(x), een
aantal integralen van de vorm:

If(W)d8 overblijven, waarbij f(w) respectievelijk w(i,x) ,

..... ... ... ... - .... ...,.
w'n(~,x),w'm(~'x) of w'nm(~'x) kan zlJn. Deze integralen worden
analytisch opgelost zodat het model van een koelkanaal teruggebracht
wordt tot een lijn.
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Schematisch overzicht van de cilinderbusmatrijs.
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Bijlage 6.


