
Resumo 

Os mecanismos de mistura nas câmaras de misturas em máquinas de Reaction lnjection 

Moulding, RIM, de alta pressão, são estudados experimentalmente com Laser Doppler 

Anemometry, LDA, e Particle lmage Velocimetry, PIV, e simulados num código de 

Computational Fluid Dynamics, CFD.  

O comportamento dinâmico do escoamento na câmara de mistura da máquina RIM é 

detalhadamente estudado a partir dos dados das medições de LDA e dos resultados das 

simulações dinâmicas. Da análise dos dados de LDA são detectadas frequências típicas de 

oscilação para números de Reynolds entre 250 e 600. As simulações do escoamento usando 

CFD, reproduzem correctamente o comportamento dinâmico experimentalmente observado, 

permitindo também uma imagem clara dos mecanismos base das oscilações no campo de 

escoamento.  

O efeito de parâmetros operacionais como o número de Reynolds, o número de Froude ou a 

relação entre a quantidade de movimento dos jactos são estudados e mostra-se que esse 

efeito é crítico para os mecanismos de mistura no processo RIM.  

As estruturas do campo de escoamento são visualizadas experimentalmente com a técnica 

PIV. O efeito do número de Reynolds no escoamento é estudado entre 100 e 500, e 

medições detalhadas são feitas na vizinhança do número de Reynolds crítico que se prova 

ser 120.  

A simulação dinâmica de transferência massa é feita a números de Reynolds que variam de 

100 a 600. A reacção química é simulada dinamicamente a número de Reynolds 300. A partir 

dos resultados das simulações de transferência de massa e reacção química os mecanismos 

de mistura no processo RIM são claramente identificados.  

Abstract 

Mixing mechanisms in the mixing chamber of a high pressure Reaction Injection Moulding, 

RIM, machine are studied both experimentally with Laser Doppler Anemometry, LDA, and 

Particle Image Velocimetry, PIV, and simulated with a Computational Fluid Dynamics, CFD, 

code.  

The dynamic behaviour of the flow field in the RIM machine mixing chamber is characterised 

with detail from velocity data obtained with LDA measurements and from dynamical CFD 

simulations results. Typical oscillation frequencies are detected from the LDA data for 

Reynolds numbers ranging from 250 to 600. The CFD simulations reproduce correctly the 



dynamic behaviour experimentally observed and provide immediate insight into the 

oscillations base mechanisms.  

Operational parameters such as the Reynolds number, the Froude number and the jets 

momentum ratio are studied and proven to be critical for mixing in the RIM process.  

The flow field structures are imaged experimentally using the PIV technique. The effect of 

Reynolds number is studied between 100 and 500, and detailed measurements are made 

around the region of the critical Reynolds number that is set at 120.  

Dynamic CFD simulations of mass transfer in the RIM process are performed at Reynolds 

numbers ranging from 100 to 600. Chemical reaction is simulated dynamically for Reynolds 

number 300. Mass transfer and chemical reaction simulations allow the clear identification of 

the mixing mechanisms in the RIM process.  


