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Simulaties bij matrijzen

Hoe software kan helpen bij het ontwerp
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Axxicon Moulds dinsdag 24 januari 2017

• Wie is COMSOL
• Waarom simulaties
• Voorbeelden
• Case: temperaturen in een matrijs



COMSOL – software, firma
• Eerste versie in 1998

• 21 eigen kantoren

• 450+ medewerkers

• 20.000 licenses, 100.000 users



Electromagnetism Heat Transfer

Acoustics Fluid Dynamics

Multiphysics

Mathematics Structural Mechanics

Chemical



Waarom zou je simuleren?

• Om geld te besparen
– Vaak goedkoper dan prototypes laten bouwen

• Om tijd te winnen
– Sneller antwoord dan het testen van prototypes

• Om een beter product te maken
– Inzicht



Voorbeeld: kabelfabrikant





• Uitdaging: testen

– Tijdrovend
– Kostbaar
– Niet representatief

• Vb: afrollen
– Gevaarlijk
– Verbruik dure materialen



• Oplossing:
– Gedetailleerd model
– Spanningsanalyse

• Voordelen:
– Goedkoper
– Sneller
– Geautomatiseerd
– Vroegtijd stadium



Voorbeelden matrijzen



Spuitgieten autostuur



Spuitgieten autostuur



Spuitgieten van 2 polymeren



Spuitgieten van 2 polymeren



Spuitgiet simulatie: van eenvoudig....



Spuitgiet simulatie: ... naar complex



Spuitgiet simulatie: ... naar complex







Matrijzenmaker Roctool

• Spuitgieten
• Composieten







• Werking:
– Matrijs opwarmen dmv inductie
– Matrijs koelen mbv water

• Doel:
– Verkorten van cycli
– Geen “hotspots”
– Minder energieverbruik

• Opgelost door:
– Gebruik te maken van

• “skin depth”
• Verschillende materialen





Conclusies
• Simulaties kunnen:

– Inzicht leveren in de werking van producten
• Fouten opsporen/voorkomen
• Variaties

– Besparingen op kosten van testen/beproeven
• Gerichter testen
• Deels ter vervanging van testen

– Besparingen op tijd
• Prototypes bouwen is tijdrovend



Dank u voor uw belangstelling!
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