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Voorwoord ===== .:...--

Voor u 1igt het vers1ag van de opdracht die wij uitgevoerd hebben ter 

afronding van het vak "Bewerkingseigenschappen van materia1en". 

De opdracht bestond eruit een in kunststof uitgevoerde "Kunstmest 

op1osser" voor de hobby-tuinierder, productierijp te maken. 

Daar het ontwerpen en produceren van kunststof producten voor ons nog 

vrijwe1 onbekend terrein was, b1eek deze opdracht ons de nodige pro

b1emen op te 1everen maar ook bijzonder 1eerzaam te zijn. Voora1 het 

vinden van goede gegevens over kunststoffen heeft ons nogal moeite 

gekost. We zijn er echter toch in ges1aagd een geed onderbouwd voorste1 

v~~r het product te doen. 

We bes1uiten dit voorwoord met pet bedanken van de heer Dautzenberg voor 

zijn bege1eiding.We hopen dat dit vers1ag nog van dienst kan zijn voor 

de verdere ontwikke1ing van de "kunstmestop1osser" en dat we hat maar ane1 

in grote aanta11en in de winkels mogan tegenkomen. 

P.s. Wij hebben beiden een grasve1dje. 

26 september 1985, 

Kees Franse 

Wim Vermeulen 
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Roofdstuk: 1 ==--.. _INLEIDING 

1.1 De opdracht 

Dit is het verslag van een opdracht ter afronding van het Yak "Bewerkings

eigenschappen van materialen lf (4TOIO), geschreven door Kees Franse en 

\Vim Vermeulen. 

Op ons verzoek speelde deze opdracht zich af in de kunststoffan-hoek. 

Vanui t de indus trie was het verzoek gekomen om aen door hen onwikkeld 

prototype van een "kunstmestoplosser" door te lichten en het rijp te 

maken voor een zogenaamde nul-serie. Vorm, afmetingen, matariaal en pro

ductiewijze moesten hierbij opniauw bepaald worden. 

1.2 De funetie van het product 

De kunstmestoplosser heeft de functie het in korrelvorm verkrijgbare kunst

mest voar gazons, gelijkmatig op te lossen in water. Dit gelijkmatig oplos

sen is van groot belang, daar anders de kunstmest niet werkt, of zelfs het 

gazon kan 'verbranden'. Na dit oplossen kan het water (met de opgeloste 

kunstmest) op normale wijze versproeid worden. 

Ret hier beschouwde prototype -afgebeeld in figuur 1.1- voert dit pracas 

continu uit. De oplosser is hiertoe in twee eompartimenten geecheiden. 

Door het onderste eompartiment stroomt het water. Dit komt van de kraan

aanslu1ting, door een tuinslang de oplosser binnen, verblijft daar een 

tijdje en lost er via het filter tussen boven- en onderkant de kunstmest 

in het bovencompartiment OPe Aan de andere zijde verlaat het water met de 

opgeloste kunstmest de oplosser weer en gaat via een tuinslang naar de 

sproeier, die het gelijkmatig over het gazon verdeelt. 
Ret bovenste eompartiment is bereikbaar via een afschroefbaar deksel met 

kijkglas. Hierdoor is het controleren an bijvullen van de oplosser bij

zonder eenvoudig.: 

Dit idee is tot nog toe door niemand op de markt gebracht en gezien de 

eenvoud en doeltreffendheid van dit 'apparaat', alsmede de verwaehte 

verkoopprijs (150,-) is de kans op slagen vrij goed. 
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Figuur 1.1 Prototype van de kunstmestoplosser 

1.3 Het eisen~et 

Aan het produot worden eisen gesteld die vanuit verschillende invalshoe

ken komen en.af en toe tegenstrijdige oplossingen vragen: 

! Het uiteindelijke on twerp moet even betrouwbaar en goed werken 

als het prototype. 

! Het produot moet een voldoende lange levensduur hebben. 

CKleuren~ vorm en aimetingen moeten een mooi en 'herkenbaar' 

uiterlijk leveren. 

~ Het moet voor een seriegrootte van ciroa 100.000 stuks per jaar 

zo eoonomisoh mo~lijk te produceren zijn. 

Ad A: 

Deze eis komt voort uit de funotie van het product. De werking van de 

oplosser is niet eenvoudig in een fysich model te vangen, zeker niet 

met betrekking tot de vorm van het apparaat. Door eohter in grote 

lijnen vast te houden aan de vorm van het (goed werkende) prototype 

is aan deze eis eenvoudig voldaan. 

Ad B: 

Het produot moet een normale leidingdruk gedurende langere tijd kunnen 

weerstaan. Een overdruk (7 atm.) moet ook enige uren kunnen worden op

gevangen. Verder moet het product bestand zijn tegen lichte sohokken 

ten gevolge van vallen en stoten. Tenslotte moet het ding voldoende be

stand zijn tegen de inwerking van chemisohe stoffen zoals die in kunst

mesten e.d. voorkomen. 

'._," 
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Overigens zal de fabrikant het niet nodig vinden dat het apparaat na 10 

jaar nog als nieuw is. 

Ad C: 
Heel belangrijk in de verkoop is het uiterlijk van het product. De vorm 

van het product en de gekozen kleuren -blauw voor het T-stuk en geel 

voor de deksels- stonden al bij voorbaat vast. Alleen de afmetingen en 

hun verhoudingen geven nog ruimte tot spelen. 

Ad D: 

Gezien de seriegrootte valt de keuze van het productieproces al snel op 

een verregaand geautomatiseerd proces: spuitgieten met eventueel lijmen 

of lassen. Andere mogelijke productieprocessen komen al nauwelijks in. 

aanmerking vanwege de te hoge arbeidsintensiviteit. 



Hoofds~uk 2 ~~in! van de !eom~trie 

Zeals reeds vermeld kunnen we nog spelen met de grootte en de grootte

verhoudingen van de oplosser. We moe ten zelfs wat veranderen in verge

lijking met het prototype daar slechts een inhoud van circa 1 kg. kunst

mest wordt vereist terwijl deze veel meer kan bevatten. 

2.1 Verschillende vormen en groottes 

We kunnen verschillende dingen aan het ontwerp varieren, te weten: 

- de lengte van de buis, 1 

- de diameter van de buis~ D 

- de ligging van het filter ten opzichte van het hart van de buis 

Als we aannemen dat het stukje buis waarop het bovendeksel wordt geschroefd, 

niet als vulruimte gebruikt wordt dan is de inhoud van de oplosser slechts 

van de drie bovengenoemde parameters afhankelijk. (Inhoud • I) 

Hierbij noemen we 't de vulhoek, een maa t voor de ligging van het filter. 

I 
Fig.2.1 Dwarsdoorsnede van 

de oplosser. 

I • 1 x O(~) 

o( 'e) = OQ + O. 

q.= i x (2.~.R2) = t.R2 

0A = 2 x ( t x R.sin(ii -'t) x R.cos(. -'t) 

=- !.sin(2!) 

De inhoud I als functie van de lengte 1 en diameter D van de pijp is voor 

verschillende vulhoeken uitgezet in de fi~en 2.2 tim 2.6 

{) t 11.o 

t'~ 
1,0 

o 100 1.00 

Figuur 2.2 Vulhoek 900 
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Figuur 2.3 Vulhoek 1000 

Figuur 2.4 Vulhoek 1100 

II/I) 

Figuur 2.5 Vulhoek 1200 



____ 1:. 

I," 7.0 2.1 1-0 C-"l 

~ Ito ... " 

o 

Figuur 2.6 Vulhoek 1300 

2.2 Keuze 

Na overleg met de aanvrager bleek deze zoveel mogelijk aan de geo

metrie van het prototype te willen vasthouden. 

Dat betekent een vulhoek van ongeveer 1200 en een diameter-lengte 

verhouding van ongeveer 1 : 2,5 • 

1 Kg. 'Gardensafe'-kunstmest heeft een volume van ongeveer 1,1 (dm3] • 
Om ru.im aan de maat te zitten leek een volume van ca. 1,5 (dm3]de juiste 

inhoud. 

We komen dus uit bij figuur 2.5 , en verkrijgen de absolute lengte en 

diam~ uit het snijpunt van de 1,5 [dm;] kromme met de lijn 1 = 2,5.D • 

Vanwege standaardbemating wordt gekozen voor een lengte van 250 (mm) 
en een diameter van 100 finml,' hetgeen resul teert in een volume van 

1,58 (dm~. (Als we de maten als inwendige maten beschouwen) 

De hoogte van het Yulstuk t is zodanig dat er juist voldoende ruimte 

is voor het opschroefbare deksel. 

6 



Hoofdstuk: 3 KEUZE VAN DE KUNSTSTOF 

~.l Een eerste keuze 

Daar we, gezien de seriegrootte, een kunatstof nodig hebben die gemakke

lijk te verwerken is, gaat onze voorkeur uit naar een thermoplastisohe 

kunststof. 

Daar verder ook de prijs van de kunststof van belang is, komen we al anel 

terecht op de meest gebruikte kunststoffen: 

- PVC, ba.rd- of zacht- (PolyVinylChloride) 

- PEL (PolyEtheen) 

- PP 

-PS 

-A:BS 

(PolyPropeen) 

(PolyStyreen) 

(Acryloni tril-Butadieen-6tyreen, copolymeer van o.a. ps) 

3.2 Eisen m.b.t. de sterkte 

Bekijken we bovenstaaDde mat erial en wat betreft hun sterkte, dan lijken 

ze allemaal geschikt om als materiaal voor de kunstmestoplosser te 

dienen. Zie hiervoor figuur 3.1 (ult "Plastics", Aula 694) 

-""'- 1oJI/Uft1 
1.000 IOOCIO 

m:;------..., 

I~i·-~· ! 
I I 

I 
100 1.000 L..__ ..J 

--lOG 1.000 

so 

S ~--~'---r--~----rl!l'--~~---IO'~--~--~--~----~~ 0,2 Q,5 i ... ;0 0, .Do 1!IOo_ -.,. 
Figuur 3.1 Treksterkte en breukrek van enige materialen 
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Bekijken we echter de slagvastheid van deze mat erial en (kerfslagwaarde), 

dan blijken hard-PVC en PS af te vallen wegens hun bros karakter. 

Zie figuur ;.2, ook uit "Plastics". 

r-r--------,-----~-'---.~--,--...., 

I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'I 

I --~ ~I 
.r ;=;...J"""",, 

__ -+1 - /IcrCI IIdYltll, .... 1 
---11-- I 

---- sIGgYat 1IdY_ 
paIyoI)'IfteInyteen I 

~--- .... ; I -'1------, I 
---;-~_--_- sr..g-t ~- I 

_ QC1'yIQten I I 
--- ","_11)11f -- I, I 
-~~ 

Q1 Qt Q~ 2 

Figuur ;.2 Vergelijking van de kerfslagwaarde -in arbetraire een

heden- van diverse kunststoffen. 

Bij de verdere beschouwingen beperken we ons nu dus tot de ma t erial en 

zacht-PVC, FE, PP en ABS. 

3.3 Bestendiggeid tegen chemische inwerking 

In kunstmeststoffen treffen we onder meer de volgende stoffen aan: 

~ ....... Forsforhoudende producten (veelal calc iumfos fa ten) 

- Stikstofhoudende producten (ammoniak en ammoniumzouten) 

- Kaliumhoudende product en (kaliumchloride, -sulfa ten en -Ili tra ten) 

- Velerlei verontreinigingen in kleine hoeveelheden, waaronder me-

taaloxides en metaalzouten, zand, gips. 

Alle resterende kunststoffen blijken goed bestand te zijn tegen aan

vreten door deze stoffen, en hun oplossingen in water. Alleen FE kan 

aangetast worden door een nitrietoplossing. Aangezien nitriet echter 

alleen in lage concentraties voor zal komen, hoeft dit geen bezwaar te zijn. 

Wat wel van belang kail zijn is de uitwerking van deze stoffen op de 

weekmaker in zacht-PVC. Mochten we besluiten dit materiaal voor de op

losser te gebruiken, dan dient dit eerst uitgezocht te worden. 
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3.4 Lijmbaarheid en lasbaarheid 

Reel belangrijk voor de productie van de-oplosser is, o£ het materiaal op 

eenvoudige en betrouwbare wijze te lassen o£ te lijmen is. Gezien de vorm 

van het product zullen we namelijk al snel het product uit twee delen moe

ten samenstellen. Een automatiseerbaar en arbeidsextensie£ proces verdient 

daarbij de voorkeur. 

Uitermate geschikt is het ultrasoon lassen. Dit levert ons een snelle, ar

beidsextensieve en goedkope mogelijkheid om te lassen. Bovendien gee£t het 

de mogelijkbeid een naadloze las te verkrijgen, zie £iguur 3.3 • 

Figuur 3.3 Lasnaadvorm om een -&an 

een zijde- vrijwel naad

loze las te verkrijgen. 

n 
VOOl Nt 

Nu blijken alle vier de material en -PVC, A::BS, PF, FE- redelijk tot goed 

ultrasoon te lassen te zijn. Vooral A::ss gee£t daarbij goede resultaten. 

Wat verlijmbaarheid betreft, komen alleen PVC en ABS als "goed" uit de bus. 

Al bij al lijkt ultrasoon lassen de beste methode voor het verbinden, omdat: 

- Het een snel, goedkoop en arbeidsextensie£ proces is. 

- Het een naadloze las achterlaat. 

- Het nauwelijks of geen verzwa.kk.ing van het materiaal in de lasnaad 

geeft. 

We zullen ons due verder richten op het ul trasoon lassen voor het same.Dstel

len van de oplosser. 
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4.1 Berekeningsmethode 

Kunststoffen, en met name thermoplasten, vertonen een sterk kruipgedrag: 

Bij een constante belasting neemt de rek met de tijd toe. Bereikt de rek 

een bepaalde, van de kunststof afhankelijke waarde, dan beginnen micro

scheuren op te treden (crazes-vorming). 

Voor ons product betekent dit, dat lekken zich gaan vormen. 

Om dit te voorkomen dienen we met onze rekken onder deze waarde te blijven. 

Ala waarde voor deze kri tische rek, EF(I)' gebruiken we: 

- amorfe thermoplasten (pvc, ABS) ; €.F(I) = 0,008 

- deelkristallijne thermoplasten (PE, PP) : £ F(I) = 0,02 

In literatuur (1] vinden we een berekeningsmethode om, uitgaande van de 

kritische rek, de wanddikte te berekenen. Hierbij wordt alleen gekeken 

naar de spanningen en rekken in de pijpstukken en niet naar de spanningen 

en rekken in de einddek:sels en de overganszone in het T-stuk. Bij een goede 

dimensionering behoeft dit geen problemen op te leveren. 

In een dunwandige pijp met eindschotten heerst een (bij benadering) twee

aasige spanningstoestand. De ketelfarmules leveren voar de optredende 

spanningen: 

- tangentiale spanning : d t = P2~ t: = wanddikte 

- axiale spanning: ($ a = P4~ 
d = pijpdiameter 

p == druk 

- radiale spanning d r "p i..:<. d a dunwandig: 

Voor de rekken in tangentiale en axiale richting geldt: 

- tangentiale rek €. d t = ~ t 

- axiale rek eGa = ~a 

Met de wet van Hooke vinden we dan de effectieve rekken: 

f t = f<St - ~·6:ta = £c.T't( 1 - i'~) 
e.a = E.csa - -V'£0t = edt< t .;. V ) <. E t 

! «1 
d 
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De grootste effectieve rek, Et dus, dient kleiner te zijn dan de kritische 

rek €Fm. Door dit nu te substitueren vinden we uiteindelijk: 

e. 1 ofwel er moet gelden: Eat" Fm .l=i') 

Ui teen waarde voor fFm en ~ van een kunststof volgt due een kri tische 

waarde voor de tangentie1e rek. 

Aangezien voor de beschouwde kunststoffen geldt: 

- PVC, Al3S: £Fm = 0,008 ; v = 0,;8 

- PE, PP: e:J'CI) = 0,02 ; ~ = 0,40 

vinden we ale kritische waarden voor de tangenti~le rek: 

- PVC, Al3S : ~t" 0,010 

;.. PP, PE : Cot' 0,025 

Met deze waarden vinden we uit de grafieken met de isometrische kruip

curven de waarden voor de toelaatbare tangentiele spanningen: 

d t (Ml?a) 10 thl 100 0iJ 

11 

PVC (fig.4.l) 27 

ABS (fig.4.2) 22 

24 

20 

Tabel 4.1 Maximale span

ning m.b.t. levensduur. 

PE (f1g.4.;) 9 7 

pp (fig.4.4) 16 1; 

...."p.fIIffr(; I .. "·",cc 

..... ~ 

r--- r--- r-1-r- i"-.... .,. 
I --.. 1""= 

. 
i -- 5'& -.. ---f-, r- ill! 

t-- -I--I--I--., ..... ..... -"-- ""-r-..... f-, I--
lIIIO Wl> 

~~ I I ., ., a 5 ., .. III' " .. 
........... t 

Figuur 4.1 Isometrisc~e kruipcurven van PVC bij 20 [Ocl 



Figuur 4.2 Isometrische kruipcurven van ABS bij 20 [Oe] 

ro~~--4--+--+------+'--~~--~-+----~1 
., Tag 1Woche 1]ah" i 

o~~--~~--~--~~-+~--~~~--~~ 
, 10' 2 5 10' t S h, 10' 

Figuur 4.3 

Il/1O 

~ 

i~ 
f 
r 

5GO 

4DO 

JI1D 

lOtI 

HJtI 

~ ... 

40~ -I--

10 

Figuur 4.4 

10' 
8elasJungszeil ----

Isometrische kruipcurven van PE bij 20 [OeJ 

~:~ 
,,-/OOf: 

I 

- I.>'~· • 
i-r--~ I-

ro-I--i- . --i- -':' 
p , 
~ 

Rl a 5 /0' .. V It /0. 
~, 

Isometrische kruipcurven van PP bij 20 (Oe] 
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Met de ketelformule kunnen we nu de wanddikte t als functie van de druk p 

t-~ 
- 2.dt 

bepalen via de formule: 

De diameter hadden we al gekozen: 100 Cm~ 

We kunnen nu in een grafiek t uitzetten als functie van p. 

p Laten we varieren tussen 3 en 8 (atm]. (Zie figuur 4.5) 

./'P£ ,'00 h 
5 

./' 
,/ 

I ./ 
./ 1'E ,Ioh 

,/' 
./ / 

W'o"ci - ./ ,/' 
It ./' / 

dik~e. t. ,/ ,/' 

[m ",1 ,/ ,,"-

./ ,/' 

./' ,/' pp ,loch 
./ 

,/ 
~,....,.. 

,/ 

,/ ,/' 
,....,.. 

./ ./ .,...-
,Ioh ./ ..--- pp 

./' ./ ..--- --./ / .... --/' ,/ .,/'" -- ABs ,Iooh '1 
/. .,...- .--,,- -- ~5,'O~ / ..--- --,/' ..--- --- C. ,100 

..--- -- PVc. .loh 
.,...- -- ---

~ - -

o~~--~------~------~~------~------~--------~ 
5 6 1 e 

dr-uk p [at."'] ---

Figuur 4.5 Wanddikte t als functie van de inwendige druk p 

v~~r verschillende kunststoffen en twee kruiptijden. 

4.2 Conclusies m.b.t. de sterkte 

Uit figuur 4.5 blijkt dat FE niet erg geschikt is om ala materiaal voor 

ons apparaat te dienen. Bij de wat hogere drukken zouden we al snel een 

wanddikte van 4 a 5 [mm]nodig hebben, en dat wordt bij het spuitgieten 

problema tisch. 
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De andere materialen (PVC, ABS, pp) voldoen uitstekend wat sterkte betreft. 

Een 2 Dwn1 wanddikte zou voor deze materialen voldoende zijn. 

Tech lijkt ons een wanddikte van '3 tmm.l vereist, omdat: 

- dit een veiligheidsfaotor tegen extreem hoge overdrukken (de druk 

kan gedurende enige uren in de nacht toenemen tot 1f@tm) Y geeft. 

- dit ook een veiligheidsfactor voor de las- of lijmverbinding geeft. 

14 

- dit een goede constructie Toor een las- of lijmverbinding mogelijk maakt. 

- dit bovenal een goed verloop van het spuitgietproces geeft~ 

Gezien de lange spuitwegen is een ietwat dikkere wand vereiet. 

4.3 De eindplaten en het deksel 

Om een goed spanningsverloop in de eindplaten en het vuldeksel te ver

krijgen, dienen d~ze met een boIling te worden uitgevoerd. 

Getracht moet worden om de eindplaten minstens even sterk als de cylinder

wand te maken, bij eenzelfde wanddikte. 

Ve kunnen dit bereiken door te eisen dat in beide delen de grootste 

rekken van dezelfde grootte zijn. 

In de cylinderwand hebben we gevonden: Cdt 

Voor de einddeksels, bestaande uit. 

bolsegmenten met maximale kromte

straal R geldt: (Voor een segment) 

Voor een klein segment is d't (.( 1 
due is Si~~~ 

Dit levert: 2. <\.t = p.R 

f 1 - d .E!.!! o we. _= 2.t 

V~~r de max!maal optredende rek vinden we dan: 

E 1 p.R 
ett= (1-0) • 2. t.E 

p.d 
• .2.t.E 

i 

Ve wilden voor wand en dekeel gelijke maximale rekken dus geldt: £~= ~ 

Dit leidt tot een voorwaarde voor R: ~ l-V 
R ~ ~.d 
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Voor de door ons beschouwde kunststoffen komt dit neer op 

R ~ O,75.d 

In de 1iteratuur wordt als bovengrens voor R aangehouden: 

Ala afrondingsstraal wordt meestal r = O,l.d gehanteerd. 



Hoofdstuk ~ 

5.1 Inleiding 

Daar het produot niet ala een geheel te spuiten is, zijn we genoodzaakt 

de mestoplosser in delen te maken, die later verbonden moeten worden. 

De vraag werpt zioh dan op: In wat voor delen zullen we het apparaat 

opsplitsen. 

We kunnen twae soorten delingen onderscheiden: 

a - Delingen waarbij twee identieke helften ontstaan. 

b - Andere delingen. 

Er zijn twee delingen in de oatagorie a mogelijk: 

- Deling overlangs in het verticale vlak. 

- Deling overdwars in het verticale vlak. 

NB Een deling hoeft natuurlijk geen vlak te zijn! 

Vervolgens is er nog een punt dat onze aandacht verdient, De matrijs

deling. Waar deze zioh bevind, vinden we op het product altijd -hoe 

klein dan ook- . een zichtbare naad. 

In de volgende paragraaf zullen we wat zinnige delingen bespreken. 

5.2 Enige productdelingen 

Allereerst die uit catagorie a. 

Figuur 5.1 Deling overlangs-verticaal 
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Del~ overdwars in het vertioale vlak: --------------------

Figuur 5.2 Deling overdwars-vertioaal 

We gaan over naar oatagorie b. 

r--- -
I 

I 

- - - -r---..,. 
I I 

-f-1_;,-;p'=---..lb _l-.... -=.. -.;. ___ -_ -=--___ ~I\T~~\i_S~_"&_D __ 

--- - ---

Figuur 5.3 De1ing b-l 

Andere delingen zijn duidelijk minder handig t zodat we die niet verder 

zullen bespreken. 

We zullen nu een van deze drie delingen moeten kiezen. 

Dat zul1en we traohten te doen aan de hand van een aantal oriteria 

die grofweg uit drie groepen bestaan: 

- Aantal benodigde matrijzen (exolusief vuldeksel en filter) 

- Verdere benodigde bewerkingen 

- Sohoonheid 

17 
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~ I'l1 
$.I 

~ ~ 
Tabel 5.4 Vergelijking van ver- r-l ~ 

F-I F-I 
CJ) CJ) 

schillende productde- ~ >-
0 

lingen. ... . .. 
r-l C\I r-l 
I I I 
as as ..c 
t.o t.o tlO 
s::: s::: s::: .... .... .... 

r-l r-l r-l 
CJ) t! CJ) 
~ ~ 

Aantal matrijzen 1 1 2 

Eenvoudige lossing mogelijk ++ + +/-
Schroefdraad vuldeksel meespuitbaar ++ ++ -
Slangkoppeling meespuitbaar ++ - -
Draad voor slangkoppeling meespuitbaar • +/- +/-
Poten in dwarsrichting meespuitbaar ++ - -
Poten in langsrichting meespuitbaar - + +/-
Goede filterbevestiging meespuitbaar ++ + + 

Idgging lasnaad technisch +/- + ++ .................... _---- -
visueel +/- +/- + 

Matrijsdelingsnaad aver lasnaad ? ja ja T\&e 

Variatie a-I lijkt het beste altematief, ware het niet dat de las/lijm-naad 

nogal vervelend ligt; juist over de slangkoppeling die daardoor zouden kun- . 

nen lekken, en bovenop de oplosser, precies in het gezicht. 

Variatie a-2 heeft dat nadeel niet, maar er kunnen dat ook geen slang

koppelingen meegespoten worden. 

Variatie b-l zal er waarschijnlijk mooi uitzien, maar zou problemen 
. 

met de lossing kunnen geven, en is ook een erg dure matrijs. 

Gez1en het in het voorgaandebeweerde, dat er zeer goede en zeer moo1e 

lasnaden mogelijk z1jn,zijn we genegen de deling overlangs te kiezen. 

De fabr1kant heeft hierin echter het laatste woord. 



Hoofdstuk 6 Het ui~eindeliJke ¥;oduct 

6.1 De materiaalkeuze 

We dienen nu een keuze te maken uit de drie overgebleven materialen: 

zacht-PVC, PP en ABS. In de voorgaande hoofdstukken hebben we gezien dat 

deze materialen goed voldoen qua sterkte, slagvastheid, chemische resis

tentie, lasbaarheid en spuitgietbaarheid. Toch dienen we bier, wat betreft 

het'zacht-PVD, enige kanttekeningen bij te plaatsen: 

- de weekmaker in zacht-PVC kan het materiaal aanzienlijk verzwakken. 

Het is goed mogelijk dat het daarmee minder goed uit de bus komt 

als dat we in hoofstuk 4 aangetoond hebben. 

- de weekmaker dient ervoor het PVC slagvaster te maken. Onder invloed 

van zonlicht en reacties met lucht, verdwijnt de weekmaker geleide

lijk uit het materiaal. ~it houdt in dat na verloop van enige tijd 

het product zijn slagvaste karakter verliest. 

- zeals we al in hoofdstuk ; opgemerkt hebben, is de inwerking van de 

in kunstmesten voorkomende chemische stoffen op de weekmaker 

(en vice· versa) volkomen onbekend. Ret zou eerst onderzocht dienen 

te worden of dit geen schadelijke gevolgen voor de oplosser en/Of 

het gazon zou kunnen hebben. 

Deze opmerkingen leken voldoende om zacht-PVC als materiaal voor het pro

duct af te wijzen. Zeker gezien het feit dat we nog twee uitstekende 

alternatieven hebben, PP en ABS. 

Om nu een gegronde keuze uit deze materialen te maken is een ietwat moei

lijker zaak. Als hulp .daarbij hebben we dearom een eigenschappentabel 

(tabel 6.1) opgesteld. 

Daarbij hebben we niet aIleen gekeken near primaire eisen als mecbani

sche eigenschappen en verwerkbaarheid, maar ook naar het gedrag van het 

materiaalbij "hoge" en "lage" temperaturen (in de volle zon op het gras

veldje resp. bij vorst op een wankele plank in de schuur), naar het ui

terlijk van het materiaal (kleuring en glans van het oppervlak) en uiter

aard: de kostprijs. 
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AJ3S pp 

sterkte ++ + 
taaiheid (breukrek) + ++ 

slagvastheid (kerfalagsterkte) ++ + 
chemische resistentie ++ ++ 

spuitgietbaarheid ++ ++ 

lasba.a.rheid (ultrasoon) ++ + 

gedrag bij hoge temperaturen (35~40rC]) ++ ++ 

gedrag bij lage temperaturen ( < 0 \:>C] ) ++ -
oppervlaktekwaliteit ++ + 

kostprijs + ++ 

Tabel 6.1 Vergelijking van AJ3S en PP 

Gezien deze tabel gaat onze voorkeur, ondanks de hogere prijs, uit na.a.r 

AJ3S ala materia.al v~~r de oplosser. 

Vooral de hogere sla.gvastheid (zelfs bij lagere temperaturen) en de 

betere oppervlaktekwaliteit van ABS zullen een duurzamer product ople

verene (Vele hoogwa.a.rdige plastic producten zijn in AJ3S gespoten: Gar

dena. tuinhulpstukken, Lego bouwstenen, Samsonite koffers, vele auto

onderdelen). Bovendien verwachten we niet dat de hogere grondstoffen

prijs van ABS veel in de uiteindelijke kostprijs zal doorwerken (beno

digde hoeveelheid ca. 0,5 [Kg] bij een prijs van enke1e guldens per Kg .) 

Ook a1 niet da.ar ABS a.anzienlijk beter te lassen va1t dan PP en dit dus 

weer een aanzienlijke besparing oplevert. 

6.2 De vorm van het product 

Aan de oorspronkelijke vorm van de oplosser (zie fig. 1) is weinig ver

anderd. AIleen de afmetingen zijn verkleind en beide deksels (wa.arvan 

een er eerst opschroefba.a.r was) zijn nu vast uitgevoerd. Ook de slang

a.ansluitingen worden nu vast aan het product meegespotan. Tevena lijkt 

hat eenvoudiger de schroefdra.ad van hat vuldekse1 te vervangen door een 

bajonetsluiting. 
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In hoofdstuk 2 en 4 hebben we gezien dat de belangrijkste afmetingen van 

de oplosser geworden zijn: 

diameter: d = 100 [nun] 
lengte 1 = 250 [nun] 
bolling einddeksel R = 75 + 100 [nun] 
afrondingsstra1en r = 10 [nun] 
wanddikte t = 3 ~] 

Deze gegevens moeten voor de fabrikant voldoende zijn om een definitief 

ontwerp te kunnen maken. 

6.; De matrijs 

Gezien de grootte van het product en de te verspuiten hoeveelheid kunst

stof (0,4 + 0,5 ~.~) moet het eenvoudig te realiseren zijn beide helften 

van de oplosser in een matrijs te spuitgieten, met een centrale filmaan

spuiting. Dit verhoogt de productiesnelheid aanzien1ijk en verlaagt de 

uiteindelijke kostprijs. 
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HoofdS~ Z = 

7.0 Inleiding 

De kostprijs van het product is te splitsen in de volgende onderdelen: 

1 - Materiaalkosten 

2 - Matrijskosten 

3 - Productiekosten 

4 - Kosten toebehoren 

5 - Montagekosten 

We gaan er bij deze berekening van uit dat het product gespoten wordt in 

ABS, bij een ja.a.rserie van 100.000 stuks. (om te beginnen) 

7.1 De materia.a.lkosten 

De totale benodigde hoeveelheid A:BS zal rond een halve kilogram ABS be

dragen. Dit bevat dan de twee helften van het product, het deksel (zonder 

kijkglaasje) en de eventuele aanspuitingen. 

Het deksel en het filter worden van buitenaf aangeleverd. 

De prijs v~~r een kilogram ABS (inclusief kleurstoffen) is ca. I 4,50 / kg. 

Voor ons product komen we daarmee uit op ! 2,25 per product. 

7.! De matrijskosten 

Gegevens van de DAF-gereedsehapsmakerij leren ons dat een enkelvoudige 

matrijs (een onderdeel) ca. 500 vervaardigingsuren vraagt. 

Prijzen voor mensen en machines staan weergegeven in tabel 7.1 

Prij s per uur man machine totaal 

Normale draaier t 65,- t 25,- I 90,-

Gereedschapsmaker I 80,- I 35,- !l15,-

Tabel 7.1 Man/machine-uurprijzen voor gereedschapmaken 
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Voor een enkelvoudige matrijs (voor een helft van het product b.v.) komen 

we dan uit op een prijs van ca. f 60.000,- (DAF houdt ale richtwaarde aan 

een prijs van f 50.000,- tot ~ 100.000,-) 

Een dubbele matrije kost ongeveer 1,6 maal zoveel ala een enkelvoudige, en 

komt dus neer op ca. f 96.000,- • (DAF: f 80.000,- tot f 160.000,- ) 

NE. Daar het deksel een andere kleur moet krijgen dan de 'romp' is een drie-

voudige matrijs (beide helften + deksel) niet mogelijk. 

nit deze prijzen (bij 100.000 stuks/matrijs; enkele matrijs: ca. f 0,60 per 

deel; dubbele matrijs: oa. f 0,48 per deel) blijkt al duidelijk de bereikte 

besparing bij het gebruik van een dubbele matrijs voor beide romphelften: 

besp. = 2 x f 0,60 - f 0,96 = f 0,24 per produot. 

7.3 Productiekosten 

Bij het qerekenen van de produotiekosten gaan we uit van een bedrijfetijd 

van 3000 uur per jaar (2-ploegen dienst), maohinekosten ad 40 % van de 

aansohafprijs per jaar (rente, afschrijving op basis van 5 jaar; energie, 

water, ruimte) en een produotie van 50 a 60 stuks per uur. Tarief machine

bedienende man: f 50,-/uur (kosten). 
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Kosten van .en spuitgietmachine: 

- 125 tonf. sluitkraoht, sohotgewioht 80 gr : f 150.000,- tot f 200.000,

Due: uurtarief: f 20,- tot f 27,- per uur 

- 250 ton!. sluitkracht, schotgewicht 500 gr : f 250.000,- tot f 300.000,

Dua: uurtarief: f ;;,- tot f 40,- per uur 

- 375 ton!. sluitkracht, schotgewicht 1 kg : f ;50.000,- tot f 400.000,

Due: uurtarie!: f 47,- tot f 5;,- per uur 

Spuiten we nu beide hel!ten van de oplosser in de 250-tonner met een dubbele 

matrijs, dan wordt dit per product: (ca. 50 stuks/uur) f 1,80 per product. 

(dat is machine + man :) Oak hier bespaart de dubbe1e matrijs man en machine: 

Het dekse1 spuiten we op de kleine machine hetgeen ons f 1,16 per deksel, 

due per product gaat kosten. 

Totaa1 due per produot f 2,96 aan man-machine kosten. 

Stellen we de kosten voor het (filter aanbrengen en) lassen op f 0,50 per 

product, dat komen we op een totale produotieprijs van f ;,46. 



Hlerbij dient opgemerkt te worden dat dit soort berekeningen alleen op gaan 

bij uitbesteding aan een beroepsspuiter. Spuiten in eigen beheer van alleen 

dit produot leverc~ allerlei extra kosten a1s leeg1ooptijden, voorraadkosten 

et~ op waar we nu geen rekening mee houden. 

7.4 Toebehoren 

Hleronder verstaan we de extern aan te 1everen onderde1en v~~r het product: 

- 2 G-ringetjes ter completering van de slangaans1uitingen (rubber) 
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- 1 grote a-ring voor de afdiohting van het vulg.at door het deksel/kijkg1as. 

- Het kijkg1aasje (doorzichtig plastic) 

- Het filter (goedkoop plastio filter met gaas) 

eVentueel een doos ter verpakking van het gerede produot. 

Dit al1es denken we te kunnen ink open voor een totaa1prijs van f 1,50 tot 

f 2,- per product. 

7.5 MontaS!kosten 

Het monteren behe1st hier het aanbrengen van de rubber ringen op de slang

aansluitingen, het aanbrengen van~ rubber afdichtingsring, het kijkg1aasje 

en het vuldeksel, alamede het verpakken. 

De tota1e koeten hiervoor scbatten we op ca. f 2,- per product. 

7.6 De totale kosten 

In tabe1 7.2 hebben we een totaa1overzicht gegeven van de kostprijsopbouw. 

We zijn er daarbij van uit gegaan dat de firma die het spuiten van de on

derde1en voor zijn rekening neemt, ook zorg draagt voor het lassen (en due 

ook voor het bevestigen van het -via ons geleverde- filter). 

Ook het maken van de matrijzen wordt aan hem toevertrouwd, alsmede de grond

stoffen-inkoop. 

Zijn winstmarge wordt daarbij gesteld op 10%. Het samenstellen van het 

produot en het verpakken gebeurt verder in eigen beheer. 



Dear we vele kosten nogal aan de hoge kant hebben ingeschat, zal de uit

eindelijke kostprijs lager uitvallen dan de hier berekende. Vooral de 

prij zen voor het lassen, ae toebehoren en het samenstellen zijn v rij hoog 

ingeflchat. 

materiaalkosten f 2,25 

matrijskosten f 1,56 
- beide romphelften . f 0,96 
- vuldeksel f 0,60 

productiekosten f 3,46 
- spui ten romp f 1,80 

- spuiten vuldeksel f 1,16 
- samenlassen f 0,50 

f 7,27 
Winst spui ter, 10% f 0,73 

f 8,-

kosten toebehoren f 2,-

montagekosten f 2,-

f12,-

Tabel 7.2 Overzicht kostprijsopbouw 
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