
5 veel voorkomende
spuitgiet problemen

Wat kun je er aan doen? 

5 succesvolle Moldex3D casestudy’s die je niet mag 

missen! 
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Challenge 1 

Van de vele uitdagingen waarmee spuitgieters te maken hebben, is 
warpage oftewel kromtrekken misschien wel één van de grootste. De 
meest gestelde vraag is dan ook; “wat zorgt ervoor dat mijn onderdelen 
kromtrekken?”. 

In de afgelopen jaren zijn spuitgietsimulaties op grote schaal toegepast in 
de kunststofindustrie om de belangrijkste oorzaken van kromtrekken te 
voorspellen en te voorkomen. 

Op basis van de resultaten van de warpage analyse kunnen product en 
matrijsontwikkelaars preventieve en corrigerende maatregelen virtueel 
implementeren en valideren om nauwkeurigheid en assemblageprecisie 
van het product te garanderen. 
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Warpage



Case study

De Dr. Schneider Unternehmensgruppe is een specialist voor eersteklas 
producten voor auto-interieurs - van innovatieve ventilatiesystemen en 
geavanceerde modules voor dashboards en middenconsoles tot sterk 
geïntegreerde panelen en mechatronische componenten. 

Het hoofdkantoor van de groep is gevestigd in de regio Oberfranken van 
Beieren in de stad Kronach-Neuses. 

Als flexibele systeemcoördinator en strategische zakenpartner werkt Dr. 
Schneider vandaag aan intelligente oplossingen voor de mobiele wereld
van morgen.

Bron

Industrie: Automotive 

Website: www.dr-schneider.com
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Dr. Schneider Unternehmensgruppe

https://www.dr-schneider.com/fileadmin/user_upload/PR_2018_06_Jahrespressegespraech_english.pdf
http://www.dr-schneider.com/


Business needs
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Bij Dr.Schneider is Moldex3D nu een van de belangrijkste en onmisbare tools voor ingenieurs om haalbaarheidsstudies op nieuwe onderdelen uit te voeren om de
kwaliteit en maakbaarheid van onderdelen te waarborgen.

In het verleden werd Moldex3D-software voor het spuitgieten van kunststof echter alleen gezien als aanvullende referentie-informatie voor ontwerpers van 
onderdelen en werd deze niet regelmatig gebruikt. Omdat het bedrijf een balans moest vinden tussen kwaliteit, kwantiteit en procescomplexiteit, realiseerden ze zich
dat er een reële behoefte was aan spuitgietsimulatie en begonnen ze de mogelijkheden en het potentieel te verkennen van het gebruik van Moldex3D-software om 
aan de gewenste prestatie-eisen van onderdelen te voldoen.

https://www.cardsplmsolutions.com/nl/producten/moldex-3d/


De oplossing 
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Er is gekozen voor Moldex3D om ingenieurs van Dr. Schneider bij te staan in het 
ontwerp- en ontwikkelingsproces van kunststof spuitgegoten onderdelen, van de 
eerste beoordeling van de haalbaarheid van onderdelen tot het verstrekken van 
simulatiegestuurde inzichten voor het optimaliseren van de productie op de 
werkvloer. 

In het geval van een onderdeel van een brandstofvulhendel voor auto's, gebruikte 
de ingenieurs van Dr. Schneider Moldex3D om een Warpage analyse uit te voeren 
op het oorspronkelijke ontwerp. Het simulatieresultaat toonde aan dat het 
onderdeel een totale deformatie had van 3,069 mm in het kritieke gebied, wat niet 
functioneel acceptabel was. De ingenieurs gebruikte Moldex3D verder om de 
oorzaak van het kromtrekken te onderzoeken en vond hoge krimpwaarden in het 
probleemgebied. Om krimp te minimaliseren, besloten de ingenieurs het 
materiaalverbruik te minimaliseren door de wanddikte van het kritieke gebied te 
verminderen van 2 mm naar 1 mm.

Het resultaat van de volumetrische krimp vertoonde hoge krimpwaarden in het kritieke gebied

De wanddikte werd met 50% verminderd om de volumetrische krimp te verminderen



Resultaten
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Het simulatieresultaat van het verbeterde ontwerp toonde aan dat de mate van 
kromtrekken met succes met 40% werd verminderd, van 3.069 mm naar 1.804 
mm. Door middel van Moldex3D waren de ingenieurs van Dr. Schneider in staat 
om de oorzaak van kromtrekken vast te stellen en weloverwogen 
ontwerpbeslissingen te nemen. 

Tegenwoordig moet bij Dr.Schneider elk spuitgegoten ontwerp een 
matrijsvulanalyse ondergaan. Als er iets misgaat, bijvoorbeeld wanneer 
warpage-waarden onaanvaardbaar zijn, zal het team van Dr. Schneider 
onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen. Uiteindelijk is Dr.Schneider in 
staat om productieproblemen met succes op te lossen en product- en 
matrijsontwerpen te optimaliseren, waardoor ze op efficiënte wijze 
matrijsproeven en matrijsmodificatiekosten kunnen verminderen voordat de 
daadwerkelijke productie plaatsvindt.

Voordelen: 

• Vervorming van onderdelen met 40% verminderd 

• Onmiddellijk feedback verkrijgen over productie haalbaarheid 

Oorspronkelijk ontwerp: Totale kromtrekkingsverplaatsing 3,069 mm 

Geoptimaliseerd ontwerp: Totale kromtrekkingsverplaatsing 1,804 mm 



Challenge 2 

Oppervlaktedefecten, zoals Flow Marks en Weld Lines, worden vaak 
aangetroffen in spuitgegoten kunststof onderdelen, met name grotere 
onderdelen, die meestal uiterlijke onderdelen zijn en daarom een 
hoogwaardige oppervlakteafwerking vereisen. Sequential valve gating 
(SVG) is een veelgebruikte techniek die spuitgieters volledige controle 
geeft over de timing en de volgorde van het vulpatroon van de holte om 
oppervlaktedefecten te voorkomen en de prestaties van onderdelen te 
verbeteren.

Om spuitgieters en matrijsbouwers te helpen de volledige voordelen van 
de sequentiële klepafsluitingstechniek te benutten, gaat Moldex3D een 
stap verder door de simulatie van de kleppenbewegingen mee te nemen, 
waardoor vormgevers de invloeden van penpositie en -snelheid kunnen 
overwegen om hun sequentiële klepafhankelijke hotrunnersystemen te 
optimaliseren.
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Wel Lines en Flow Marks



Case study

Stanley Black & Decker heeft een omzet van $ 13 miljard, een 
marktkapitalisatie van $ 20 + miljard en een doelgerichte industriële 
organisatie. Stanley Black & Decker heeft 58.000 werknemers in meer dan 
60 landen en exploiteert 's werelds grootste gereedschaps- en 
opslagbedrijf,' s werelds op een na grootste commerciële elektronische 
beveiligingsbedrijf, een toonaangevend technisch bevestigingsbedrijf en 
olie- en gas- en infrastructuurbedrijven.

Bron

Industrie: Hardware

Website: www.stanleyblackanddecker.com
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Stanley Black &  Decker 

http://www.stanleyblackanddecker.com/
http://www.stanleyblackanddecker.com/


Challange
De ingenieurs van Stanley Black & Decker stonden voor een uitdaging met 
een onderdeel van een handgereedschap dat Weld Lines vormde die 
moeilijk nauwkeurig te lokaliseren waren. Uit hun voorgaande tests zou 
het onderdeel barsten in de buurt van de schroefnaaf als er een Weld Line
bestaat.

Bovendien was het gebruik van bi-materiaal (ABS en TPE) voor het 
verbeteren van het comfort, de grip en de visuele aantrekkingskracht van 
het handgereedschap moeilijk om een goede hechting te verkrijgen 
zonder testen in een echte matrijs. 

Door de ervaring en suggesties van de leverancier op te volgen, kon het 
probleem soms nog steeds niet worden opgelost, wat resulteerde in de 
noodzaak van kostbare reparatie van gereedschappen en vertraagde
projectplanningen.

10



De oplossing
Met Moldex3D konden de ingenieurs van Stanley Black & Decker de 
locatie van laslijnen in het handgereedschap voorspellen. Daarom kon het 
team weten hoe de binnenconstructie moest worden aangepast om de 
positie van de laslijn te veranderen om de structurele sterkte te verkrijgen
die nodig is om de valtest te doorstaan zonder dure ontwerpwijzigingen. 

Moldex3D stelde ingenieurs ook in staat om de ABS- en TPE-
hechtingstemperatuur en vormomstandigheden te voorspellen. Het hielp 
hen dus de spuitgietparameters te optimaliseren om de beste hechting te 
bereiken voordat de productie startte.
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Oorspronkelijk ontwerp: de weld line werd voorspeld in het kritieke gebied van het onderdeel



Resultaten
Op basis van de simulatieresultaten hebben de ingenieurs van Stanley 
Black & Decker het Weld Line probleem aangepakt door de interne 
structuur van het onderdeel te veranderen. 

De applicatie liet zien hoe Stanley Black & Decker producten van hoge
kwaliteit kan leveren door Moldex3D simulatiesoftware voor het vullen
van matrijzen te gebruiken om kostbare fouten die kunnen optreden bij de 
uiteindelijke productie te voorkomen.

Voordelen: 

• Gewijzigde Weld Lines om de valtest te doorstaan

• Geoptimaliseerde spuitgietparameters voor de beste ABS en TPE 
hechting 

• Gereduceerde ontwikkelingstijd en - kosten
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Herzien ontwerp: na het wijzigen van het ontwerp van het onderdeel, is de laslijn met succes
verplaatst naar gebieden die minder invloed hebben op de sterkte



Challenge 3 

Air traps zullen waarschijnlijk voorkomen in gebieden die niet goed gevuld

zijn en niet de vereiste ventilatieopeningen hebben. Ingesloten lucht

veroorzaakt bellen of holtes in de spuitgegoten onderdelen en leidt verder

tot cosmetische problemen. 

Het ‘racebaaneffect’ is een andere belangrijke oorzaak van lucht 

insluitingen die voornamelijk te wijten zijn aan grote variaties in 

wanddikte. Het resultaat van Moldex3D Air Trap kan helpen om mogelijke 

air trap locaties van tevoren te visualiseren, zodat spuitgieters het 

vulpatroon of de ventilatielocaties kunnen wijzigen om het potentiële 

probleem van de air trap beter aan te pakken en het optreden ervan op 

het onderdeel te verminderen.
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Air Traps



Case study

TYC Brother Industrial Co., Ltd. (TYC) is een van 's werelds grootste 
fabrikanten van verlichtingsproducten voor auto's, motorfietsen, 
vrachtwagens en bussen. Het is een wereldwijde leverancier van 
verlichtingsproducten voor alle functies aan zowel originele fabrikanten 
(OEM) als vervangingsmarkten voor auto-onderdelen in Noord-Amerika, 
Europa, Azië-Pacific, Afrika en het Midden-Oosten.

Bron

Industrie: Automotive 

Website: www.tyc.com.tw
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TYC Brother Industrial Co,. Ltd. 

http://www.tyc.com.tw/index.php/group
http://www.tyc.com.tw/index.php/group


Challenge 
Multi-shot molding wordt veel gebruikt bij de fabricage van auto-
verlichtingscomponenten. In dit geval kreeg TYC de taak om een 
autolampafdekking te ontwerpen met behulp van een spuitgietproces met 
twee schotten. Het racebaaneffect, veroorzaakt door het grote verschil in 
dikte van de onderdelen, trad echter op toen het gesmolten plastic bij de 
tweede shot door de holte stroomde, wat resulteerde in air traps en weld
lines op ongewenste locaties.

Het toevoegen van nog een aanspuitpunt voor het tweede shot zou 
kostbaar zijn, en hiervoor was niet genoeg ruimte. De juiste 
ventilatieplaatsen voor de air traps om te ontsnappen, moesten ook in het 
gebied zijn waar de lucht niet werd geblokkeerd door het inzetstuk dat 
vanaf het eerste schot werd geïnjecteerd. Daarom moeten de huidige 
locaties van de air traps bij het tweede shot worden verplaatst naar 
verschillende gebieden, verder van de aanspuiting.
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De oplossing
Om het probleem met het volgen van races op te lossen, gebruikte TYC Moldex3D 
om te evalueren hoe veranderingen in het ontwerp van onderdelen het 
stroomgedrag beïnvloeden. TYC-ingenieurs gebruikten Moldex3D-
simulatiesoftware om de dikte van de onderdelen te onderzoeken en ontdekten dat 
er een significant verschil in wanddikte was, wat leidde tot een ongebalanceerde 
stroming.

Moldex3D Flow-analyse werd uitgevoerd om TYC-ingenieurs te helpen bij het 
identificeren van ongebalanceerde stroompaden in het onderdeel. Het resultaat 
van de stroomanalyse toonde aan dat pad 1 en pad 7 langer zijn dan andere 
stroompaden. Om een gebalanceerde stroming te bereiken en luchtvallen te 
elimineren, hebben TYC-ingenieurs de wanddikte aangepast en vervolgens 
Moldex3D gebruikt om meerdere ontwerpiteraties te analyseren om het effect van 
wanddikte op vulpatronen te evalueren. De simulatieresultaten toonden aan dat 
een toename in dikte van het centrale gebied en het toevoegen van extra 
stroombegrenzers kan helpen om snelheidsverschillen tussen stroompaden te 
verminderen en een gebalanceerd vulpatroon te bereiken.
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Voeg extra stroombeperkende zones toe 

Voeg extra stroombeperkende zones toe 



Resultaten
De simulatieresultaten toonden aan dat de locaties van de air traps
konden worden aangepast naar de gewenste locaties die de lucht konden 
laten ontsnappen. De weld lines kunnen ook worden geminimaliseerd op 
de verschoven locaties. 

Even belangrijk was dat het vulpatroon werd geoptimaliseerd om een 
uitgebalanceerde vulling te verkrijgen. Een meer uniforme vultemperatuur 
in de doorsnede van het onderdeel kon ook worden waargenomen in het 
herziene ontwerp. Bovendien waren het experimentele resultaat en het 
simulatieresultaat voor de validatie van het vulpatroon in goede 
overeenstemming.

Voordelen: 

• Geoptimaliseerd ontwerp van onderdelen 

• Opgeloste problemen met air traps en weld lines

• Gebalanceerde vulling bereikt

• Lagere kosten en minder tijd besteden aan matrijsiteraties 
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Challenge 4

Inktuitspoeling wordt veroorzaakt door hoge schuifspanning tussen de film 
en de melt. In de simulatietool wordt een ink wash index gebruikt om het 
optreden van ink washout te voorspellen. 

Gewoonlijk hebben gebieden nabij de aanspuiting of met extreme 
diktevariaties een hogere waarde voor de inkt washout index. Met 
Moldex3D kunnen spuitgieters ink washout en oppervlaktedefecten 
voorkomen door het valideren en optimaliseren van product- / 
matrijsontwerpen en procesparameters, waaronder smelttemperatuur en 
injectiesnelheid in de vroege ontwikkelingsfase.
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Ink wash-out en stress marks



Case study

Acer, opgericht in 1976, is tegenwoordig een van de beste ICT-bedrijven 
ter wereld en is aanwezig in meer dan 160 landen. Naast dat Acer naar de 
toekomst kijkt, is het bedrijf voornamelijk gericht op het mogelijk maken 
van een wereld waarin hardware, software en diensten met elkaar zullen 
samenwerken om nieuwe mogelijkheden te openen voor zowel 
consumenten als bedrijven. 

Van servicegerichte technologieën tot het internet der dingen tot gaming
en virtual reality, Acer's 7.000+ werknemers zijn toegewijd aan onderzoek, 
ontwerp, marketing, verkoop en ondersteuning van producten en 
oplossingen die barrières tussen mensen en technologie doorbreken.

Bron

Industrie: Consumenten elektronica 

Website: www.acer.com
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Acer

https://www.acer-group.com/ag/en/TW/content/home
http://www.acer.com/


Challenge 
Consumentenelektronica wordt steeds lichter. Door het gebruik van vezel 
versterkte materialen (PC + GF) kunnen dunnere onderdelen worden 
geproduceerd met behoud van de gewenste sterkte en stijfheid. In-mold 
Roller (IMR) -technologie wordt veel gebruikt bij de productie van 
ultrabook-hoesjes, wat voordelen kan bieden op het gebied van 
krasbestendigheid en ontwerpflexibiliteit. 

De stroming van glasvezels heeft echter de neiging om ink washout te 
veroorzaken tijdens het in-mould-rolvormproces. De Acer-ingenieurs 
kregen de taak om de ink washout en de zichtbare defecten in het 
aanspuitgebied van een onderzijde van een ultrabook op te lossen. 
Bovendien werden ze uitgedaagd om te voldoen aan strenge 
wanddiktespecificaties, waardoor het basisbehuizingsdeel een wanddikte 
van 8 mm moest behouden.
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De oplossing 
Met Moldex3D konden Acer-ingenieurs sensors op de aanspuitingen
plaatsen om de oorzaak van het wegspoelen van inkt en de stress 
markeringen vast te stellen. De resultaten toonden aan dat de 
problematische gebieden een hogere afschuifsnelheid hebben. Om de 
schuifspanning te verminderen, voerde het Acer-team Moldex3D DOE-
analyse uit om de verschillende soorten meshes en gates te analyseren en 
twee kwaliteitsfactoren te minimaliseren, namelijk de afschuifsnelheid en 
de injectiedruk. Op basis van de DOE-analyseresultaten kon het Acer-team 
de belangrijkste controlefactoren van de ink washout en de beste run 
identificeren, die bestaat uit de optimale procesparameters.

Door de beste en de slechtste run te vergelijken, ontdekte Acer dat in de 
slechtste run de afschuifsnelheidscurve van het poortgebied erg steil is, 
terwijl de curve van de beste run relatief glad is. Als gevolg hiervan 
veranderde Acer het ontwerp van de poort en paste het ontwerp aan, 
waardoor het probleem met het wegspoelen van inkt met succes werd 
opgelost.
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Resultaten
Moldex3D hielp Acer zichtbare defecten rond het aanspuitpunt te 
elimineren en in de kortst mogelijke tijd optimale 
matrijsontwerpen te verkrijgen. 

Met de hulp van Moldex3D kon Acer alle voordelen van 
vezelversterkingsmaterialen plukken, door het gewicht en de dikte 
van het product te verminderen om zelfs aan de meest veeleisende 
productspecificaties te voldoen.

Voordelen: 

• Identificeerde het beste poorttype om afschuiving te 
verminderen en vermijd ink washout

• Wanddikte aanzienlijk geredueerd met 48%

• Productgewicht gereduceerd met 40%
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Oorspronkelijk ontwerp: Er werd een hogere schuifspanning gevonden in het poortgebied

Geoptimaliseerd ontwerp: schuifspanning werd aanzienlijk verminderd



Challenge 5

Short shots ontstaan meestal wanneer een product niet volledig is gevuld. 

Er zijn veel factoren die tot shot shots kunnen leiden. Zoals de gate, 

runner, dunne wanddikte, onvoldoende injectiesnelheid of –druk en 

onjuiste ontluchting. 

Moldex3D staat spuitgieters en matrijsbouwers toe de belangrijkste 

oorzaken van short shots te onderzoeken door rekening te houden met 

mogelijke factoren en deze eenvoudig te veranderen om de effecten van 

het vulpatroon te zien en short shots te voorkomen. 
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Short shots 



Case study

Extreme Tool & Engineering is een ISO 9001: 2015 gecertificeerde

spuitgiet- en gereedschapsbouwfaciliteit in Wakefield, Michigan. Extreme 

Tool & Engineering is een eersteklas matrijsbouwer en spuitgieter met de 

visie om kunststoffen tot leven te brengen met innovatief en 

vooruitstrevende oplossingen binnen de medische sector, verpakking en 

consumentengoederen auto-industrie.

Bron

Industrie: spuitgieten

Website: www.extremetool.com
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Extreme Tool & Engineering

https://www.extremetool.com/
http://www.extremetool.com/


Challenge 
Er waren veel onzekerheden rond de vormgeving van het proces voordat

Extreme Tool & Engineering Moldex3D gingen gebruiken.  Wat zal de 

vultijd zijn? Kan onze pers de benodigde injectiedruk genereren? Hoeveel

klemkracht hebben we nodig? Is de shot size geschikt voor de barrel? 

Om deze onzekerheden te voorkomen, besloot Extreme om gebruik te 

maken van Moldex3D's simulatie-oplossingen. 
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De oplossing 
Extreme koos voor Moldex3D om onzekerheden te elimineren binnen het 
spuitgietproces. Ze willen Moldex3D gebruiken om het gebied te 
identificeren waar extra ventilatie nodig is, de machine die nodig is, de 
maximale klemkracht, de vultijd en warpage te voorspellen vóór de 
proefspuitingen. In dit geval gebruikte Extreme Moldex3D om het 
meltfront te simuleren en het einde van de vulling te voorspellen.
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Resultaten
De Moldex3D-simulatieresultaten kwamen goed overeen met de 

werkelijke spuitgietresultaten en toonde aan dat short shots plaatsvonden

op de tegenoverliggende zijden van het onderdeel. 

Extreme paste deze kennis vervolgens toe in het ontwerp om ventilatie-

inzetstukken toe te voegen. Moldex3D hielp Extreme weloverwogen

beslissing maken over waar te ventileren en ook het ontwerp van de tool

bij te sturen vanaf het begin. Ze hoefden dus niet te wachten tot de eerste 

proefspuiting om aanpassingen of correcties voor het ontwerp door te 

voeren.

Voordelen: 

• Nauwkeurig voorspelde short shots 

• Voorkomen van kostbare reparatie en matrijsaanpassingen
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Op basis van het simulatie resultaat heeft Extreme geschikte locaties geselecteerd om 
ventilatie inzetstukken toe te voegen. 



Moldex 3D 
Moldex3D is 's werelds toonaangevende CAE-product voor de kunststof spuitgietindustrie. Moldex3D, de beste analysetechnologie in zijn klasse, kan je 

helpen bij het uitvoeren van een grondige simulatie van een breed scala aan spuitgietprocessen en om productontwerpen en maakbaarheid te 

optimaliseren.

Daarnaast is het mogelijk om direct een connectie te maken met de meest gangbare CAD-systemen, waardoor een flexibel simulatiegestuurd

ontwerpplatform wordt gegenereerd. Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze website. 

Ontdek de kracht van Moldex3D met de gratis 30-dagen trial! 

Onze gratis proefversie bevat alles wat u nodig hebt om uw eerste matrijsvulling te analyseren. Vind direct mogelijke problemen, optimaliseer de 

kwaliteit van uw product en verkort uw time-to-market.

Bekijk de Moldex 3D YouTube pagina voor interessante video’s.
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Trial aanvragenDemo aanvragen

https://www.cardsplmsolutions.com/nl/producten/moldex-3d/
https://www.youtube.com/user/Moldex3DEurope/featured
https://www.cardsplmsolutions.com/nl/producten/moldex-3d/
https://www.cardsplmsolutions.com/nl/live-demo/

