
Είτε είστε σχεδιαστής βιομηχανικών προϊόντων, είτε σχεδιαστής-μηχανικός, οι λύσεις

της Moldflow® για την προσομοίωση ροής πλαστικού, οι οποίες είναι εύκολες στην

εκμάθηση & εφαρμόζονται σε στερεά γεωμετρία, σας επιτρέπουν να εξετάσετε την

κατασκευασιμότητα του πλαστικού αντικειμένου σας ήδη από τα αρχικά στάδια του

σχεδιασμού και να αποφύγετε πιθανά προβλήματα ροής που μπορεί να καθυστερή-

σουν την παραγωγή και να αυξήσουν κατά πολύ το κόστος.

Χρησιμοποιώντας το MPA® (Moldflow Plastics Advisers) της Moldflow μπορείτε:

• να είστε σίγουροι ότι το σχέδιό σας είναι κατασκευάσιμο.

• να μειώσετε το κόστος, χρησιμοποιώντας μικρότερη ποσότητα υλικού, χωρίς όμως

να συμβιβάζεστε στην ποιότητα.

• να βελτιστοποιήσετε το σχέδιό σας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες

παραγωγής της εταιρίας σας και σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά υλικού, αυξάνο-

ντας την ανθεκτικότητα και την ποιότητα του αντικειμένου σας.
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Απαραίτητη για το

σχεδιασμό πλαστικών

αντικειμένων & καλουπιών



Προβλήματα που 

μπορείτε να αποφύγετε 

με την ανάλυση ροής

πλαστικού κατά το στάδιο 

του σχεδιασμού:

Εγκλωβισμένος αέρας
Πρόκειται για τον αέρα που

εγκλωβίζεται στην κοιλότητα του

καλουπιού, όταν συγκλίνουν τα

μέτωπα τήξης πολυμερών ή γιατί

δεν διέφυγε από τους

εξαερισμούς ή από τα ένθετα

του καλουπιού, τα οποία επίσης

λειτουργούν σαν εξαερισμοί. Οι

περιοχές εγκλωβισμένου αέρα

δημιουργούνται συνήθως στα

τμήματα που τροφοδοτούνται

τελευταία. Ο αέρας αυτός που

έχει εγκλωβιστεί στο καλούπι θα

προκαλέσει κενά και φυσαλίδες

στο αντικείμενο (ελλιπής

πλήρωση) ή ατέλειες στην

επιφάνεια, όπως παραμορφώσεις

και καψίματα. Για να αποφύγετε

τον εγκλωβισμένο αέρα,

μπορείτε να τροποποιήσετε τον

τρόπο τροφοδοσίας, μειώνοντας

την ταχύτητα της έγχυσης,

διευρύνοντας τον εξαερισμό ή με

την τοποθέτηση κατάλληλου

εξαερισμού στην κοιλότητα.

Στρεβλώσεις
Οι στρεβλώσεις προκαλούνται

όταν δημιουργούνται τάσεις

ανάμεσα στα λεπτά και τα παχιά

τμήματα του αντικειμένου. Τα

λεπτά τμήματα ψύχονται

γρηγορότερα και

στερεοποιούνται πρώτα. Καθώς

το παχύ τμήμα συστέλλεται όταν

ψύχεται, το υλικό τροφοδοσίας

μετακινείται από τα τμήματα που

δεν έχουν στερεοποιηθεί

αντισταθμίζοντας τη συστολή και

δημιουργώντας έτσι τάσεις στο

ήδη στερεοποιημένο λεπτό

τμήμα. Τα παχιά τμήματα

παραμένουν ρευστά

περισσότερο χρόνο και

υποχωρούν στις τάσεις που

δημιουργούνται. Αυτό προκαλεί

τις στρεβλώσεις, που μπορούν να

αποτελέσουν ένα ιδιαίτερα

δαπανηρό πρόβλημα όταν το

καλούπι βρίσκεται στην

παραγωγική διαδικασία. Η

ανάλυση και βελτιστοποίηση του

σχεδίου, βοηθάει στον έλεγχο

των στρεβλώσεων έτσι ώστε

ακόμα κι αν δημιουργούνται να

είναι σε επιτρεπτά όρια.

Βαθουλώματα & διάκενα
Το βαθούλωμα είναι ένα κοίλωμα

που δημιουργείται στην

επιφάνεια συνήθως σε

αντικείμενα με παχύτερες

διατομές, ή σε περιοχές πάνω

από νευρώσεις, προεξοχές και
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