
Resumo  

Actualmente, a moldação por injecção é uma das técnicas de processamento de polímeros mais 

importante devido à alta taxa de produção e elevado nível de automação, que permitem a execução 

de peças complexas com uma só operação. Durante a injecção de termoplásticos, o material é 

introduzido sob pressão num molde onde arrefece e solidifica. O resultado do processo de moldação 

por injecção depende significativamente das condições sob as quais a fase de enchimento é 

processada e portanto o conhecimento do comportamento do polímero é importante para a 

optimização da forma da peça e das condições de processamento.  

Esta tese introduz um modelo de elementos finitos que permite a simulação da fase de enchimento da 

moldação por injecção de termoplásticos. São formuladas as três equações básicas para caracterizar 

o comportamento do polímero: conservação da massa, conservação da quantidade de movimento e 

conservação da energia (caso se considere o processo não isotérmico). Os campos de velocidade e 

de pressão são governados pelas equações de Navier-Stokes generalizadas e a previsão do 

comportamento do fluido através da lei de potência. A parte do molde preenchida com polímero é 

definida por uma função característica, que introduz uma outra equação, conhecida como equação de 

transporte. A avaliação da posição da frente de fluxo durante a análise envolve a solução numérica 

por elementos finitos de dois problemas diferentes: um hiperbólico, a equação de transporte e outro 

elíptico, as equações de Stokes generalizadas na sua forma integral fraca.  

As últimas equações são não-lineares devido ao modelo reológico escolhido para modelar o 

comportamento do material e o problema é resolvido utilizando o método da penalidade ponderada, 

com um algoritmo semelhante ao de Picard, reactualizando o valor da viscosidade em cada iteração. 

O método de Galerkin standard não é utilizado na resolução do problema de transporte devido ao seu 

comportamento oscilatório em problemas hiperbólicos, sendo aplicadas as variantes Streamline 

Upwind Petrov Galerkin e Taylor Galerkin contínuo.  

O problema de transporte de um fluido é geralmente resolvido utilizando uma formulação euleriana: a 

malha encontra-se fixa no espaço enquanto o material a atravessa, sendo as superfícies livres e 

condições fronteira difíceis de modelar. Por outro lado, a disposição da malha provocada por uma 

formulação lagrangiana resulta sempre num número proibitivo de regenerações de malha. Uma 

formulação mista euleriana-lagrangiana foi a forma encontrada para resolver estes problemas, 

permitindo que a malha se mova no espaço como numa formulação lagrangiana e o material se mova 

relativamente à malha, como numa formulação euleriana. Este tipo de formulação é geralmente 

conhecido como ALE pois considera-se um referencial arbitrário que não é nem o material, nem o 

espacial. Os pontos do referencial arbitrário são os nós da malha e as equações de escoamento são 

escritas tendo em consideração estes nós.  

Finalmente, apresentam-se alguns resultados numéricos obtidos em problemas bidimensionais.  



Abstract 

Nowadays, injection moulding is one of the most important polymer processing techniques due to the 

high level of automation and high production rate, which allows complex parts to be produced in a 

single operation. In injection moulding of thermoplastics, molten material is forced into a mould where 

it is cooled and hardens. The result of the injection moulding process depends significantly on the 

conditions under which the filling phase is achieved, and therefore understanding flow behaviour and 

thermal history is important in order to optimise the part design and moulding conditions.  

This dissertation introduces a finite element model for the simulation of the filling stage in 

thermoplastic injection moulding. Three basic equations are formulated for the polymer melt: 

conservation of mass, momentum and energy (when we consider the process non-isothermal). The 

velocity and pressure fields are then governed by the generalised Stokes equations and the fluid 

behaviour is predicted through the power law. The part of the mould that is occupied by the polymer 

melt is defined by a caracteristic function, which introduces another equation, known as the transport 

equation. The evaluation of the position of the melt front during the analysis involves the numerical 

solution by the finite element method of two different problems: one hyperbolic, the transport equation, 

and one elliptic, the generalised Stokes equations in its integral formulation.  

The last equations are non-linear due to the rheological model chosen to represent the behaviour of 

the material and the problem is solved by a penalty method. The standard Galerkin approach is not 

used in the solution of the transport equation, due to its oscillatory behaviour in hyperbolic problems. 

In this dissertation, finite element schemes of type Streamline Upwind such as Streamline Upwind 

Petrov Galerkin or Taylor Galerkin replace the standard Galerkin method with a consistent 

improvement of stability.  

The transport problem of a fluid is usually solved using an Eulerian formulation: the mesh is spatially 

fixed while the material passes through it, being surfaces and boundary conditions difficult to model. 

On the other hand, a Lagrangian formulation always results in a prohibitive number of remeshing 

steps. A mixed Euler-Lagrange description was the way followed for solving these drawbacks. It allows 

the mesh to move in space (as in a Lagrangian description) but it also allows the material to move 

relative to the mesh (as in an Eulerian description). This type of formulation is usually known as ALE 

(Arbitrary Lagrangian Eulerian), as one considers an arbitrary referential that is neither material nor 

spatial. The points of the arbitrary referential are mesh nodes and the flow equations are written 

regarding these nodes, considering that they have their own velocity, different from the velocity of the 

material.  

Finally, numerical results obtained for two-dimensional problems are presented and discussed.  


