
raadgevend 
ingenieursbureau voor 

vloeistof-, gas- en warmtestromen

Met de welwillende medewerking van 

„Tecnovia PSM“ ontwikkelt en produceert 

complexe metaalconstructies voor

elektromechanische componenten. Vanwege

haar zeer goede reputatie heeft Tecnovia

PSM van een duits bedrijf de opdracht 

gekregen om een stuurconsole voor een 

onderzeeboot te ontwerpen en te bouwen. 

Deze console is het hart van de onderzeeer, 

en zal ervoor moeten zorgen dat de

bedrijfszekerheid van de elektronische                 

.componenten onder alle omstandigheden gegarandeerd moet zijn.

Bovenstaande garantie stelt de ingenieurs van Tecnovia PSM voor een zware taak. De elektronische 

componenten in de console genereren namelijk meer dan 1 kW aan warmte. Deze warmte moet op een 

adequaate manier worden afgevoerd om te voorkomen dat de componenten hun maximale 

bedrijfstemperatuur overschrijden. moest betalen aan onderdelen dan de maximale temperatuur van de 

componenten te voorkomen. Aan de andere kant kan de temperatuur van de aangeboden koellucht, die voor 

de koeling van de console in een onderzeeër beschikbaar is, tot 50 ° C oplopen. Het extreem kleine 

temperatuurverschil tussen koellucht en de maximaal toelaatbare temperaturen vraagt om het optimaliseren 

van de luchtstroom binnen de concole
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Voor dit deel van het project werd aan FlowMotion gevraagd om een volledige stromingssimulatie uit te 

voeren van de lucht in de concole. Dit werd gedaan met behulp van CFD-berekeningen (Computational Fluid 

Dynamics). Het uiteindelijke doel van deze simulaties is om te bepalen of aan de strenge voorwaarden die

aan de maximale temperatuur zijn gesteld worden voldaan en of het mogelijk is de interne luchtstroming te 

optimaliseren voor maximale warmteoverdracht.

Om de simulatie uit te voeren werd een 3D-model van de binnenkant van de console gemaakt inclusief alle

daarin aanwezige relevante componenten. Ook alle lokale koelventilatoren die op de elektronische

componenten zijn geplaatst zijn hierin meegenomen. De resultaten lieten zien dat zich een zeer complexe 

druk-, snelheids- en temperatuurverdeling instelt die al door kleine geometrische veranderingen volkomen 

kan veranderen. Uiteindelijk kon met behulp van de stromingssimulaties een configuratie worden gevonden

die aan alle ontwerpeisen voldeed.
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