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SAMENVATTING 

Door E.A. Timmermans is een drie-dimensionale puzzel bedacht 
bestaande uit 8 stukken. Hij heeft bij de vakgroep WPA de vraag 
neergelegd of het mogelijk is de puzzelstukken in kunststof uit 
te voeren. 

Di t is onderzocht in een vooronderzoek waarbij 2 van de 8 
puzzelstukken zijn bekeken. Belangrijkste eis daarbij was dat 
de spleet tussen de puzzelstukken niet groter dan 0,5 millime
ter zou worden. De belangrijkste wens was dat het produkt 
goedkoop zou zijn. Verder is aIleen naar spuitgieten gekeken. 

Het onderzoek is in eerste instantie opgesplitst in een pro
duktgedeelte en een procesgedeelte. Later zijn de resultaten 
hieruit samengevoegd en verder uitgewerkt. 

Bij het produktgedeelte is naar de maatvoering en toleranties 
gekeken puur vanuit het produkt. Daarbij is gebleken dat, 
willen de stukken passen, het tolerantiegebied altijd het 
produkt in moet worden gelegd, ervan uitgaande dat de stukken 
elkaar op de grootste grensmaat raken. 

Bij het procesgedeelte zijn 4 alternatieven onderzocht: 
- Massief produkt, conventioneel spuitgegoten 
- Massief produkt, geschuimd 
- Produkt uit wanden opgebouwd, conventioneel spuitgegoten 
- Produkt uit delen opgebouwd, conventioneel spuitgegoten 
Daarbij is het geschuimde alternatief er als beste uitgekomen. 

Als resultaat voIgt dat er radii en lossingsschuinten dienen 
te worden toegepast. Verder is de haalbare tolerantie bepaald. 
Gebleken is dat de eis om de spleet tussen de stukken kleiner 

~ te laten zijn dan 0,5 millimeter een factor 3 tot 4 te streng 
is gestelSl. Er ~s vervolgens een poging gea.aan om de faoricage
Kosten af te schatten. Deze blijken hoog uit te vallen, zeker 
voor kleine series. 

De conclusie hieruit is dat het in principe mogelijk is om de 
stukken te spuitgieten. Daarbij zal de eis van de spleet klei

-i ner dan 0,5 millimeter moeten worden versoepeld. Echter commer
cieel is het spuitgieten van de stukken pas interessant Oll-een 
seriegrootte van enkele honderdduizenden stuks. 
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VOORWOORD 

In het kader van een onderzoeksopdracht is een voorstudie 
uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het uit kunststof spuit
gieten van puzzelstukken van een drie-dimensionale puzzel. Deze 
is bedacht door B.A. Timmermans, student van de faculteit 
Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindho
ven. 

De uitvoering van het onderzoek geschiedde in opdracht van de 
vakgroep W.P.A., sectie Specifieke Produktiemiddelen van deze 
zelfde universiteit onder begeleiding van ira A.T.J.M. Smals. 

Langs deze weg wil ik B.A. Timmermans bedanken voor aIle infor
matie en ira A.T.J.M. Smals voor de plezierige begeleiding 
tijdens de uitvoering van de opdracht. 

J. Verschuijten 
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I INLEIDING 

1.1 De puzzel 

Puzzelen is een bezigheid die zich in het algemeen in het plat
te vlak afspeelt. Kruiswoordpuzzels en legpuzzels zijnalom 
bekend. Je zou kunnen zeggen dat er twee-dimensionaal wordt 
gewerkt. Er zijn echter ook puzzels te bedenken waarrnee ruimte
lijk wordt gewerkt, waarbij dus een derde dimensie is toege
voegd. 

De puzzel uit dit onderzoek is er een van de laatste soort. 
Deze is tot stand gekomen via een bewerking van de stelling van 
Pythagoras: a2 + b2 = c2

• Deze formule is geldig in het platte 
vlak. Het is echter ook mogelijk om op dezelfde zin een zelfde 
soort functie te bedenken voor een drie-dimensionale ruimte. 
Deze formule zou dan worden: a l + bl + c l = dl

• Bij de hier te 
bespreken puzzel stellen a,b,c en d de lengtes van de ribben 
van vier kubussen voor, uitgedrukt in een te kiezen eenheids
lengte. 

Hierbij zou afgevraagd kunnen worden hoeveel puzzelstukken 
minimaal nodig zijn als de eis wordt gesteld dat de kubus met 
afmeting d gemaakt moet worden met de stukken waarrnee de kubus
sen met de afmetingen a,b en c worden gemaakt. Het is te bewij
zen dat dit acht stukken moeten zijn. De hier te onderzoeken 
puzzel voldoet aan deze eisen. 

De bedenker van de puzzel heeft bij de vakgroep W.P.A. de 
vraag neergelegd of het mogelijk is om de puzzel uit kunststof 
te vervaardigen. Door een voorstudie in het kader van een 
onderzoeksopdracht is dit nader bekeken. Deze onderzoeksop
dracht is verder zo goed mogelijk aangepakt volgens de pro
jectstrategie zoals die is beschreven door professor ire J.M. 
van Bragt [lit. 1]. Eerst zijn echter nog enige beperkingen 
gesteld en de aandachtspunten omschreven, welke in de volgende 
paragraaf worden behandeld. 

1.2 Beperkingen en aandachtspunten 

Vanwege de beperkte tijd die beschikbaar is voor de uitvoering 
van de onderzoeksopdracht (vierhonderd uur) zijn enige beper
kingen gesteld: 

- V~~r de te onderzoeken fabricagemethode is gekozen voor 
spuitgieten om de volgende redenen: 

- Het is een commercieel gunstig proces. 
- Het wordt veel toegepast zodat er ook in de litera-

tuur redelijk wat informatie is te vinden. 
- Het B.M.-lab beschikt over een eigen spuitgietmachi

ne. Bij gebleken geschiktheid kan het spuitgieten van 
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de puzzelstukken worden gekoppeld aan een practicum 
voor studenten werktuigbouwkunde. 

- Daarnaast is besloten om in eerste instantie slechts twee 
van de acht stukken te onderzoeken, die representatief 
zijn v~~r de overige. De geometrie van deze stukken is 
weergegeven in figuur 1. 

A B 

Figuur 1: Geometrie te onderzoeken puzzelstukken A en B 

Verder is bij de vraag of het mogelijk is om de stukken te 
spuitgieten gekeken naar de volgende punten: 

- Wat zijn de voorwaarden om te kunnen spuitgieten? 
- Maatvoerinq en vor.mgeving: 

- Van het produkt uit qezien. 
- Van het proces uit gezien. 

- De drie dimensionale toleranties: 
- Van het produkt uit gezien. 
- Van het proces uit gezien. 

!n het volgende hoofdstuk zal op basis hiervan de ori~tatie 
op het onderzoek worden besproken. In hoofdstuk !II komen de 
alternatieve oplossingen voor de verschillende problemen aan 
de orde. Hoofdstuk rv behandelt de uitwerking van het gekozen 
alternatief. In hoofdstuk V volgen tenslotte de conclusies. 
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II ORXBNTATIB 

2.1 Projectstrategie 

Aan het uitgevoerde onderzoek is de voorwaarde gesteld dat deze 
zo goed mogelijk volgens de projectstrategie [lit. 1] dient te 
worden uitgevoerd. Basis hiervoor vor.mt de stelling dat elk 
project onderverdeeld kan worden in een orientatie- I plan- en 
uitvoeringsfase (O-P-U). Deze kunnen elk op hun beurt weer op 
dezelfde manier worden onderverdeeld. Wat de activiteiten bij 
elke fase zijn is na te lezen in de genoemde literatuur. In dit 
onderzoek zijn aIleen de 0- en de P-fase uit de eerste opdeling 
aan de orde omdat de U-fase een realisatiefase iS I dus eigen
lijk het produktiestadium. De volgende paragraaf beschrijft de 
resultaten van de in deze opdracht uitgevoerde orientatie. 

2.2 Uitgevoerde oriAntatie 

De orienta tie kan worden onderverdeeld in de orientatie met 
betrekking tot het project zelf en de orientatie met betrekking 
tot de gestelde opdracht. Beide zijn in de volgende paragrafen 
uitgewerkt. 

2.2.1 OriAntatie project 

Kijkend naar de aard van het te onderzoeken probleem is het 
project in eerste instantie te scheiden in een produktgedeelte 
en een procesgedeelte (zie figuur 2) . 

ORIENTATIE 

PRODUKT PROCES 

UITWERKING 

CONCLUSIE 

Figuur 2: Onderzoeksstrategie 
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In het produktgedeelte komen aIleen de zaken aan de orde die 
het produkt zelf aangaan, dus onafhankelijk van het proces 
waarmee het produkt eventueel zal worden gemaakt. In het pro
cesgedeelte komen zaken aan de orde die voortkomen uit de wijze 
van produceren van het produkt. Bij beide gedeel ten kunnen 
alternatieven worden gegenereerd waaruit een optimale keuze 
gemaakt kan worden. Beide optimale keuzes kunnen vervolgens 
worden gecombineerd en verder worden uitgewerkt. 

2.2.2 OriAntatie opdracht 

Bij de ori~ntatie op de opdracht Z1Jn relevante vragen opge
steld en beantwoord. Dit heeft als doel om de opdracht en' 
vooral het verwachte resultaat duidelijk vast te leggen. Ver
volgens zijn de eisen en wensen opgesteld waaraan moet worden 
voldaan. Deze zullen in de volgende paragrafen worden bespro
ken. Tevens wordt aandacht besteed aan de waarden die aan de 
wensen moeten worden toegekend (gewichtsfactoren). 

2 . .2.2.1 Bisen 

De volgende eisen zijn met de opdrachtgever overeengekomen: 

Produkt: 
- De spleet tussen puzzelstukken in gemonteerde toe

stand mag maximaal 0,5 millimeter bedragen. 

- De holling of boIling (vlakheid) van de wanden mag 
maximaal 0,02 mm bedragen. 

- Materiaal: Thermoplast, thermoharder of elastomeer. 

- Afmetingen eenheden: minimaal 5 mm, maximaal 10 mm. 

Maatvoering en vormgeving: 
- Het produkt moet bij 23 graden celcius en een rela

tieve vochtigheid van 50 % handmatig in en uit elkaar 
te nemen zijn. Dit zijn normwaarden die gebruikt 
worden bij de verwerking van kunststoffen. 

- Eenduidig, op elk puzzelstuk toepasbaar en afgestemd 
op het fabricageproces. 

TOlera!ties: . l - Zodanig dat de spleet'tussen 
IJ maal 0,5 rom wordt en er geen 

\ 

staat. 
Geldig bij 23 graden celcius 

, tigheid van 50 %. 
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Spuitgieten: 
- Het proces moet zodanig zijn dat de bovengestelde 

eisen worden gehaald. 

2.2.2.2 Wensen en gewichtsfactoren 

De volgende wensen zijn naar voren gekomen die het eindresul
taat betreffen. De eerste twee wensen zijn wensen die volgen 
uit de eisen die zijn gesteld. 

a) De spleet tussen de puzzelstukken dient zo klein 
mogelijk te zijn. 

b) De holling of boIling van de wanden dient zo 
klein mogelijk te zijn. 

c) Het uiterlijk dient zo glad mogelijk te zijn. 

d) De kosten van de puzzel dienen zo laag mogelijk 
te zijn. 

e) De puzzelstukken dienen gekleurd te worden uit
gevoerd, echter niet doorzichtig. 

Om nu te bepalen welke wensen belangrijk en welke minder be
langrijk zijn, kunnen gewichtsfactoren worden bepaald (zie 
tabel 1) op de volgende manier: Telkens zijn twee wensen met 
elkaar vergeleken en is de letter van de belangrijkste ingevuld 
in het yak dat met beide wensen overeenkomt. Door nu v~~r elke 
wens het aantal keren dat deze voorkomt te tellen worden de 
gewichtsfactoren gevonden. De wens met de hoogste gewichtsfac
tor is het belangrijkste. Deze gewichtsfactoren zijn in een 
later stadium gebruikt om een optimale keuze te maken uit de 
verschillende onderzochte alternatieven. 

I a a c d e 2 

b c d e 1 

c d c 4 

d d 5 

e 3 

GEWICHTS-
FACTOR 

(GF) 

Tabel 1: Gewichtsfactoren 
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2.2.3 Conclusie oriAntatie 

De orientatie is bedoeld om bij aanvang van het project duide
lijkheid te scheppen in de aard van het probleern. Daarnaast 
zijn de randvoorwaarden duidelijk vastgelegd. Hierop hoeft dus 
in het verdere verloop van het project niet meer te worden 
teruggekomen. 

Tijdens de op de orientatiefase volgende planfase kan dan 
gericht worden gezocht naar alternatieven en hieruit de beste 
keuze worden gemaakt uitgaande van de eisen en wensen die zijn 
gesteld. Dit is in het volgende hoofdstuk nader worden uitge
werkt. 
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III BBVIHDINGEN 

3.1 Het produkt 

In deze paragraaf worden de vor.mgeving, de maatvoering en de 
grootte en ligging van het tolerantiegebied besproken. Daarbij 
zijn de puzzelstukken bekeken onafhankelijk van het proces 
waarmee ze gemaakt zouden worden. Het hoofdprobleem is dat de 
puzzelstukken ten aIle tijden moeten passen. Daarvoor moet dus 
onderzocht worden hoe deze bemaat dienen te worden en hoe de 
toleranties moeten worden gelegd. Om dit te achterhalen moet 
eerst bekeken worden wanneer het fout gaat, dus in welk geval 
een puzzelstuk niet zou passen. 

Dit is het geval als er, uitgaande van oneindig stijve stukken, 
een negatieve speling ontstaat. Het grensgeval ontstaat dus als 
de speling precies nul is. De puzzelstukken hebben dan hun 
maximale afmeting. Om het probleem wat beter te kunnen beschou
wen wordt hier eerst twee-dimensionaal naar gekeken. Vervolgens 
wordt naar de drie-dimensionale situatie besproken, waarna 
aandacht besteedt zal worden aan de grootte van het tolerantie
veld. 

3.1.1 De twee-dimensionale beschouwing 

Beschouwen we een puzzelstuk opgebouwd uit eenheidsvierkanten 
in het platte vlak en zijn omgeving (zie figuur 3) . 

dHfEYIN& ----:-~.,... 

!ldlllKf ----,---I---f-+--::rl--+H-

Figuur 3: Produkt in omgeving 
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Deze omgeving is in de praktijk ook weer opgebouwd uit puzzel
stukken. De omgeving wordt vast beschouwd en er wordt veronder
steld dat deze zich op de grootste grensmaat bevindt. Bekeken 
moet worden welke eisen aan de bemating en het tolerantieveld 
van het puzzelstuk gesteld moeten worden zodat deze nog in zijn 
omgeving past. 

Dit is het geval als het tolerantiegebied van de gehele buiten
contour van het puzzelstuk het produkt in wordt gelegd. Deze 
tolerantie kan aan aIle zijden van het produkt even groot zijn, 
en dient afgestemd te zijn op de haalbare tolerantie op de 
grootste maat die in het stuk voorkomt. 

Willen we het produkt bematen dan kunnen we dat op verschil
lende manieren doen. Ben alternatief is aangegeven in figuur 
4. Daarbij dienen de middens van de tolerantiegebieden bepaald 
te worden. Deze dienen onderling voorzien te worden van een 
absolute bemating. Hierop komt dan een profielzuiverheidsto
lerantie ter grootte van ·t· die symmetrisch om de absolute 
vorm ligt. 

0 D 0 

rrr--~ 
0 ' I I rFr---~ I I - [I 0 I f [I 
D II II 

" rr,:---~ I r- -=ji1 
0 II /1 I D 

I I 
L:_,' J' 0 I II I ,L _ ~ 

0 D D 

Figuur 4: Absolute bemating 
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Ret nadeel van deze methode is dat een standaard meetmachine 
een dergelijke bemating niet kan verwerken, omdat niet uitge
gaan wordt van een vaste referentie. De machine zou namelijk 
eerst de afmeting van het produkt moeten bepalen, waarna geke
ken moet worden of deze op een of andere manier binnen het 
gestelde tolerantiegebied valt. Op dit moment is een dergelijke 
meting slechts met speciale softwarepakketten uitvoerbaar. 

Een andere manier om te bematen is volgens een conventionelere 
manier en wel volgens de methode zoals die in figuur 5 is 
voorgesteld. 

m1.-t 

Ll111. -i: 

lr-
, __ :..1 

I 
I 

r--~ rr - II 
"" I IL-, L_;-, 
~ ...... -r--.... 

I I ~ J 

m,,-t 

m5 fot 

Il1b -t 

Figuur 5: Conventionele bemating 

De werkwijze daarbij is als volgt: 

"t-
~ 
E:i 

~ 
f 

~ 

I 
~ ~ 
~ 
t§ It 

- Ga uit van het produkt dat zich in de maximum-materiaal
toestand, dus op de grootste grensmaat bevindt. 

- Kies een referentie voor de richting waarin bemaat moet 
worden. 
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- Bemaat nu in de gekozen richting elke verandering van 
geometrie op de volgende manier: 

- Geef kijkend vanuit de referentie bij een overgang 
van produkt naar omgeving een negatieve tolerantie 
op met grootte ·t·. 

- Geef kijkend vanuit de referentie bij een overgang 
van omgeving naar produkt een positieve tolerantie 
op met grootte ·t·. 

Opgemerkt dient te worden dat als bij dezelfde maat beide 
overgangen voorkomen, deze ieder afzonderlijk bemaat dienen te 
worden zoals in figuur 5 te zien is. 

Verder is een tolerantiegebied verdwenen, namelijk dat van de 
referentie. Dit duidt er op dat we met deze manier van bematen 
dus eigenlijk te hoge eisen stellen aan de fabricage. Dit is 
in te zien door te stellen dat het produkt zich in de maximum
materiaaltoestand bevindt, behalve de zijde die als referentie 
gekozen is. Als deze over een afstand kleiner dan t het produkt 
in ligt ten opzichte van de positie in figuur 5, dan wordt het 
produkt afgekeurd, ondanks dat het eigenlijk weI voldoet. 

Om een keuze te maken tussen beide al ternatieven is ervan 
uitgegaan dat als je kiest voor een manier van bematen, het 
produkt ook op een gebruikelijke manier gemeten moet kunnen 
worden. Deze gedachte pleit v~~r het tweede alternatief waarmee 
dan ook verder zal worden gewerkt. 

Zouden de hoeken afgerond of afgeschuind moeten zijn dan dient 
dit eveneens op zodanige wijze te geschieden dat het toleran
tiegebied het produkt in wordt gelegd, ervan uitgaande dat het 
produkt zich in de maximum materiaaltoestand bevindt. Dit houdt 
in dat buitenradii een positieve tolerantie en binnenradii een 
negatieve tolerantie krijgen. V~~r afschuiningen geldt hetzelf
de principe. Het resultaat van beide is te zien in figuur 6. 

Figuur 6: Radii en afschuiningen 
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3.1.2 De drie-dimensionale beschouwing 

De zojuist beschreven situatie in het platte vlak kan op de
zelfde manier opgezet worden voor een ruimtelijk voorwerp. Dit 
komt omdat de drie orthogonale richtingen onderling onafhanke
lijk zijn. Daarom zullen de maten in de ene richting die in de 
andere richting niet beinvloeden, zodat de wijze van maatvoeren 
analoog kan zijn aan die in het platte vlak. 

Van de puzzelstukken wordt geeist dat de holling of boIling van 
de wanden binnen 0,02 millimeter moet liggen. Dit is aan te 
geven als een vlakheidstolerantie uit de plaats- en vormtole
ranties. 

3.1.3 De grootte van bet tolerantieveld 

V~~r de bepaling van de grootte van het tolerantieveld is de 
grootte van de maximale spleet zoals voIgt uit het eisen- en 
wensenpakket maatgevend. Deze treedt slechts dan op wanneer 
aIle puzzelstukken in de minimum materiaaltoestand verkeren. 
De geeiste maximale grootte van deze spleet bedraagt een halve 
millimeter. 

Als, zoals in figuur 7 te zien is, de stukken 1 en 2 in elkaar 
worden gepast dan is de spleet maximaal als be ide stukken zo 
ver mogelijk in tegengestelde richting zijn verschoven. De 
spleet die zo ontstaat is gelijk aan vier keer de grootte van 
het tolerantieveld ·t·. Dit mag dus gelijk zijn aan een halve 
millimeter. Dan voIgt hieruit voor de grootte van het toleran
tiegebied een waarde van 0,125 millimeter. 

41. 

Figuur 7: Spleetgrootte 
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3.l Bet proces 

Moet het produkt gevormd worden via spui tgieten dan zal men met 
verschillende problemen geconfronteerd worden. Voor het spuit
gieten is een vormend gereedschap nodig , de matrijs. Deze 
matrij s zal aan verschillende voorwaarden moeten voldoen, onder 
andere: 

- Zodanig van vorm dat het te maken produkt aan de vereiste 
nauwkeurigheid voldoet. 

- ZO eenvoudig mogelijk met zo min mogelijk bewegende delen, 
waardoor deze zo goedkoop mogelijk is zodat ook de doorbe
rekening in de kostprijs van het produkt laag zal zijn. 

- De lossingsschuinte moet voldoende groot zijn zodat het 
produkt gemakkelijk uitgeworpen kan worden. 

- De aanspuiting moet op een zodanige plaats zitten dat de 
holte goed kan worden gevuld. 

- De koeling van de matrijs dient zo optimaal mogelijk te 
zijn v~~r een goed produkt en een korte cyclustijd. 

Aan de vormgeving van het produkt worden ook vanuit het proces 
voorwaarden gesteld. Dit is onder meer afhankelijk van de 
uitvoeringsvorm van het produkt. In dit onderzoek zijn de 
volgende vier uitvoeringsvormen bekeken: 

- Uitvoeringsvorm A: Een massief produkt vormgegeven door 
conventioneel spuitgieten. 

- Uitvoeringsvorm B: Een massief produkt vor.mgegeven door 
schuimen. 

- Uitvoeringsvorm C: Een produkt opgebouwd uit wanden en 
vormgegeven door conventioneel spuitgieten. 

- Uitvoeringsvorm D: Ben produkt opgebouwd uit losse delen 
die vormgegeven worden door deze conventioneel te spuit
gieten en later in elkaar te zetten. 

Deze vier alternatieven zullen in de volgende paragrafen worden 
behandeld.De uitspraken worden gedaan op basis van wat er in 
de literatuur over de verschillende processen te vinden is 
[ li t. 2, 3 I 4 I 5] . 

3.l.1 Kassief produkt, conventioneel spuitgegoten. 

Met conventioneel spuitgieten is het mogelijk om produkten te 
fabriceren tot een wanddikte van ongeveer vijf millimeter. Bij 
verwerking van thermoplasten wordt aanbevolen om de wanddikte
verschillen zo klein mogelijk te houden vanwege gevaar van 
kromtrekken van het produkt en het naar binnen trekken van de 
wanden (inval). Dit laatste wordt veroorzaakt door het feit dat 
dunnere gedeelten in de wanden sneller afkoelen dan dikkere. 
Op het moment dat de dunnere gedeelten volledig vast geworden 
zijn is de kern van de dikkere gedeelten nog vloeibaar. Omdat 
het stollen gepaard gaat met een volumereductie zullen bij het 
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stollen van de kern trekspanningen geintroduceerd worden waar
door de wanden naar binnen worden getrokken. Bij thermoharders, 
waarbij de matrijs eerst verwarmd wordt om vervolgens weer te 
koelen, bestaat er gevaar voor het verbranden van de kunststof 
in de dikkere gedeelten vanwege een slechtere warmte-afvoer. 
Ook economisch hebben dikkere wanddikten nadelen omdat de 
koeltijd kwadratisch toeneemt met het toenemen van de wanddik
te. Daardoor ontstaat een langere cyclustijd wat weer een 
ongunstige uitwerking heeft op de kostprijs van het produkt. 

Omdat we bij de hier te onderzoeken puzzelstukken te maken 
hebben met relatief grote wanddikten (10 tot 20 mm) en het feit 
dat deze ook nog erg onregelmatig zijn is deze manier van 
produceren dus niet zo geschikt. Er wordt in de literatuur voor 
di t soort produkten aangeraden om deze te schuimen (structural 
foam) . 

3.2.2 Hassief produkt, geschuimd. 

Het structural foam proces of schuimen is het spuitgieten van 
een produkt waarbij aan de vloeibare kunststof een gas of 
gasvormende stof wordt toegevoegd. Hierdoor ontstaat een pro
dukt met inwendig een cellulaire structuur en aan de buitenzij
de een massieve wand. Het voordeel van dit proces is dat het 
gas zorgt voor een goed holtevullend vermogen van de kunststof 
zodat zowel complexe als dikwandige produkten kunnen worden 
gefabriceerd. Een ander voordeel is dat de krimp vrij klein is 
en inval van wanden nauwelijks voorkomt. Dit laatste is te 
dank en aan het feit dat de inwendige spanningen gecompenseerd 
worden door het groter of kleiner worden van de holten in het 
produkt. 

Verschillende kunststoffen zijn geschikt om als schuim te 
verwerken, zowel thermoharders als thermoplasten. Als minimum 
wanddikte wordt 4 tot 5 millimeter aanbevolen terwijl voor de 
maximale wanddikte eigenlijk nauwelijks een beperking is. De 
bij het schuimen optredende matrijsdrukken zijn veel lager dan 
bij het conventioneel spuitgieten, zodat vaak andere matrijsma
terialen zoals aluminium kunnen worden toegepast. 

Als nadeel bij deze methode moet opgemerkt worden dat vaak een 
speciale machine nodig is, of schoon er ook mogelijkheden zijn 
om een bestaande machine met extra toebehoren uit te rusten 
zodat hiermee toch geschuimde produkten kunnen worden gemaakt. 
Verder is de oppervlaktekwaliteit van geschuimde produkten in 
het algemeen wat minder door het breken van de gasbellen tegen 
de wanden tijdens het spuiten. 
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3.2.3 Produkt opgebouwd uit wanden, cODventionee! spuitgegoten. 

Door het produkt op te bouwen uit wanden ontstaat een produkt 
dat op een conventionele manier te spuitgieten zou moeten zijn. 
Er ontstaat namelijk een kokerstructuur waarbij de wanden een 
gewenste dikte gegeven kan worden. Een voorbeeld is gegeven in 
figuur 8. 

Figuur 8: Stuk B opgebouwd uit wanden 

De kokers in dit produkt liggen allen in dezelfde richting die 
gelijk is aan de lossingsrichting. 

Een nadeel bij dit produkt is dat de matrijs ingewikkeld en dus 
duur is vanwege de ingewikkelde structuur van de wanden. Er 
zijn mogelijk problemen te verwachten met het door de holten 
vloeien van de kunststof tijdens het spuiten. Daarnaast zal de 
matrijsdruk hoger moeten zijn dan bij het massieve produkt om 
te garanderen dat de matrijs goed gevuld wordt. Een ander 
nadeel is dat het produkt er niet fraai uitziet met aan twee 
zijden een open structuur en aan de overige zijden een dichte 
wand. 

De koeling van het produkt, wat eigenlijk de reden is om een 
produkt dunwandig te maken, zal nog steeds mager zijn. Dit 
wordt veroorzaakt doordat het vrijwel onmogelijk is in het 
matrijsgedeelte die de doorlopende holten vormen een koelvloei
stofstroom te realiseren. Hierdoor zal ondanks dat er een 
dunwandig produkt gerealiseerd is de koel tij d en dus de proces
tijd redelijk lang zijn. Uiteraard niet zo lang als bij de 
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massieve variant. 

Geconcludeerd kan dus worden dat weliswaar de koeltijd, het 
kromtrekken en de inval minder zullen zijn dan bij de massieve 
variant, echter de matrijs is ingewikkelder en er wordt een 
produkt verkregen dat er optisch niet fraai uitziet. 

3.2.4 Produltt uit delen opgebouwd, conventioneel spuitgieten. 

Deze uitvoeringsvorm geeft dezelfde problemen als alternatief 
A. Weliswaar kan het proces mogelijk wat beter beheerst worden 
omdat de onderdelen kleiner zijn, echter de wanddikten zullen 
altijd groter dan vij f millimeter zijn, waardoor we tegen 
dezelfde soort problemen aanlopen. Daarnaast is het vormen van 
de puzzelstukken uit verschillende delen niet gunstig in ver
band met tolerantie-opbouw. Om aan de eis van 0.125 millimeter 
voor de grootte van het tolerantiegebied te voldoen zouden de 
onderdelen dus nag veel nauwkeuriger moeten worden gefabri
ceerd. Dit is met spuitgieten waarschijnlijk niet te realise
reno 

Een ander nadeel is dat weliswaar de procestijd klein zal Z1)n 
echter de onderdelen moeten ook nog samengevoegd worden tot de 
gewenste puzzelstukken. Bij deze procestijd moet nog een samen
steltijd geteld worden waardoor dit alternatief ook minder 
gunstig wordt dan in eerste instantie zou worden gedacht. 

3.2.5 De baste uitvoeringsvor.m 

Om tot een keuze te komen voor een van de uitvoeringsvormen is 
gebruik gemaakt van de gewichtsfactoren die aan de wensen zijn 
toegekend. Er is in principe van uitgegaan dat het voor aIle 
varianten even moeilijk is om aan de eisen te voldoen. Er kan 
zo onbevooroordeeld gekozen worden welke uitvoeringsvorm het 
beste met de wensen overeenkomt. Door per wens een punt te 
geven van 1 tot 4 (W) met de hoogste waarde voor het beste 
alternatief, deze te vermenigvuldigen met de betreffende ge
wichtsfactoren (GF) en per uitvoeringsvorm de zo behaalde score 
(S) op te tellen is bepaald welke variant als beste uit de bus 
komt, namelijk die met het de hoogste totaalscore. Het resul
taat is vermeld in onderstaande tabel. Een motivatie voor de 
toegekende scores is te vinden in bijlage 1. 
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UITVOE- A B C D 
RINGSVORM 

I WENS GF W S W S W S 

a 2 2 4 4 8 3 6 1 2 

b 1 1 1 4 4 3 3 2 2 

c 4 I 3 12 ! 2 8 1 4 4 16 

d 5 2 10 4 20 3 15 1 5 

e 3 4 12 4 12 4 12 4 12 

totaal 39 52 40 37 

a = spleet zo klein mogelijk 
b = hoI ling of boIling wanden zo klein mogelijk 
c = oppervlak zo glad mogelijk 
d = zo goedkoop mogelijk 
e = gekleurd 

Tabel 2: Keuzetabel 

Uit deze tabel blijkt dus dat de tweede uitvoeringsvorm (B) als 
beste naar voren komt. Op basis van deze methode dient dus te 
worden gekozen voor een geschuimd kunststof produkt. In het 
volgende hoofdstuk is deze uitvoeringsvorm nader uitgewerkt, 
waarbij de combinatie van proces en produkt is gerealiseerd. 
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IV UI'I'WBlUtING BN RESUL'1'A'l'BN 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten vermeld van de uitwerking 
van de keuzes die gedaan zijn v~~r het produkt en het proces. 
De volgende zaken zullen aan de orde komen: 

- Afrondingen 
- Lossingsschuinte 
- Toleranties 
- Bepaling maximale spleet 
- Vlakheid 
- Spleten in het produkt 
- Het kostenaspect 
- De produkttekening 
- De rnatrijstekening 

Afrondingen: In de literatuur wordt aanbevolen om zo groot 
mogelijke afrondingen toe te passen. Enerzijds wordt de span
ningsconcentratie hierdoor gunstig be1nvloed, anderzijds kan 
de rnatrijsdruk lager gekozen worden omdat de holte door de 
vloeibare kunststof gemakkelijker wordt gevuld. Een redelijke 
maat voor afrondingen, zowel uit het oogpunt van spanningscon
centratie [lit. 2, blz. 263) als wat geometrisch toepasbaar is, 
is een radius/wanddikte-verhouding van 0,3. Deze waarde is 
daarom hier verder aangehouden, waarbij voor de wanddikte de 
minimale wanddikte is aangenomen die voorkomt. 

Lossingsschuinte: Om te zorgen dat het produkt goed uitgestoten 
kan worden dient een lossingsschuinte te worden toegepast. 

~Hiervoor wordt een waarde aanbevolen van 0,5 0 tot 3 0 [lit. 2, 
blz. 264) .Omdat de spleet tussen de puzzelstukken zo klein 
mogelijk dient te worden gehouden is ervoor gekozen om een los-

[

SingSSchuinte toe te passen van 0,5 0 met een positieve toleran-
4 tie van 0,5 0 , dus een maximaal mogelijke lossingsschuinte van 
-",1°. 

Toleranties: Om in te schatten of het produkt aan de gestelde 
eisen zal gaan voldoen dienen de verwerkingseigenschappen van 
de te kiezen kunststof geraadpleegd te worden. Belangrijk 
daarbij zijn de haalbare toleranties op het eindprodukt. V~~r 
conventioneel spuitgieten zijn deze gegevens vastgelegd in 
normen zoals D.I.N. 16901 [lit. 6]. V~~r geschuimde kunststof 
zijn geen normen beschikbaar, omdat deze toleranties afhanke
lijk zijn van de mate van volumetoename tijdens het schuimpro
ces. Volgens informatie verkregen bij General Electric Plastics 
B.V. is de haalbare nauwkeurigheid echter altijd hoger dan bij 
conventioneel spuitgieten zodat het geoorloofd lijkt in dit 
geval toch uit te gaan van de eerder vermelde norm als een 
soort worse-case geval. Daarbij moeten de niet matrijsgebonden 
maattoleranties worden genomen omdat hierin eventuele matrijs
verschuivingen en afwijkingen in openlooprichting worden meege-
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nomen. Deze toleranties z~Jn dan ook altijd groter dan de ma
trijsgebonden maattoleranties. 

Uitgaande van de tolerantie op de maximale maat die voorkomt 
in de te onderzoeken produkten, deze is namelijk bepalend voor 
de grootte van het toe te passen tolerantiegebied, is het haal
bare tolerantiegebied bepaald. Bij eenheden van 5 en 10 milli
meter bedraagt de maximale maat respectievelijk 25 en 50 milli
meter. De daarbij behorende toleranties zijn afhankelijk van 
het toegepaste materiaal. In de verdere uitwerking zal hiervoor 
Lexan van General Electric worden genomen, een poly-carbonaat, 
omdat hiervan gegevens beschikbaar zijn en dit materiaal ver
werkt kan worden volgens de nauwkeurigste klasse uit de genoem
de norm. 

D.I.N. 16901 geeft de volgende toleranties voor de genoemde 
maten: V~~r de eenheid van 5 millimeter een gebied van 0,30 
millimeter en voor een eenheid van 10 millimeter een gebied van 
0,36 millimeter. Deze toleranties dienen vervolgens op elke 
maat in het produkt te worden aangegeven op de wijze zoals die 
eerder is aangegeven in hoofdstuk III. 

Bepaling maximale spleet: De maximale spleet die bij dit proces 
ontstaat is afhankelijk van de maattolerantie, die hierboven 
is bepaald, en de lossingsschuinte. Voor het in elkaar passen 
van de puzzelstukken zijn de mogelijkheden gevonden zoals 
aangegeven in figuur 9. De spleet wordt maximaal bij een 
maximale lossingsschuinte (1°) en een minimaal produkt. Daarbij 
dienen de beide stukken weer zo ver mogelijk in tegengestelde 
richting te worden verschoven. 

De maximale spleet bedraagt dan 4 * t + 2 * 1. V~~r t dient het 
eerder gevonden tolerantiegebied te worden ingevuld en 1 is 
afhankelijk van de maximale lengte waarover de lossing loopt. 
De waarde van 1 varieert per produkt. Bij een eenheid van 5 
millimeter worden voor 1 de volgende waarden gevonden: 

stuk A 1 = 12,5 * tan (1°) = 0,22 millimeter 
stuk B 1 = 7,5 * tan (1°) = 0,13 millimeter 

Bij een eenheid van 10 millimeter zijn deze waarden: 

stuk A 
stuk B 

1 = 25 * tan (1°) = 0,44 millimeter 
1 = 15 * tan (1°) = 0,26 millimeter. 

V~~r de maximale spleet worden dan de volgende waarden gevon
den: 

A 

eenheid 5 rom 1,64 
eenheid 10 mm 2,32 

B 

1,46 
1,96 
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Figuur 9: Maximale spleet 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de eis met betrekking tot 
de spleet niet zal worden gehaald. Het beste resultaat geeft 
het puzzelstuk dat is opgebouwd uit de kleinste eenheid zoals 
van tevoren weI kon worden verwacht. 

Opgemerkt kan worden dat dit de ongunstigste situatie is, die 
waarschijnlijk nooit zal optreden omdat de kans dat het gehele 
produkt zich op de kleinste grensmaat bevindt heel erg klein 
is. De in praktijk optredende spleet zal dus altijd kleiner 
zijn. Daarnaast is het de vraag of de spleet op zou vallen, 
omdat deze door de toegepaste afrondingen optisch wordt gemas
keerd. Dit neemt echter niet weg dat de gestelde eis niet wordt 
gehaald. 

Vlakheid: De holling of boIling van de wanden (vlakheid), waar
aan de eis < 0,02 millimeter is gesteld, is in dit stadium niet 
te bepalen. Dit is namelijk een waarde die voIgt uit het proces 
en is mogelijk door aanpassing van de procesparameters binnen 
de gestelde nauwkeurigheid in te stellen. Over de haalbaarheid 
hiervan is dus geen uitspraak mogelijk. 

Spleten in het produkt: In de onderzochte puzzelstukken komen 
spleten voor. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
functionele spleten en spleten die dat niet zijn. De functione
Ie spleten kunnen niet worden weggelaten. Hierbij is er moge
lijk een tegenstuk dat de aanwezigheid van de spleet noodza-
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kelijk maakt. Bij niet functionele spleten is dat niet het 
geval, deze zijn dan ook niet nodig en worden daarom weggela
ten. In figuur 10 is aangegeven welke spleten functioneel en 
welke niet functioneel zijn bij de onderzochte stukken. 

* Functioneel 
** Niet functioneel 

Figuur 10: Spleten in produkt 

Bij de functionele spleten kan vervolgens een onderscheid ge
maakt worden in spleten lopend in de lossingsrichting en sple
ten die dat niet doen. De eerste soort vormt geen probleem en 
vergen geen aanpassing van de ~trijs (stuk B). Bij de tweede 
soort (stuk A) dient de deling van de matrijs ter plaatse van 
de matrijs te verspringen en beide matrijshelften zodanig aan 
te passen dat de spleet wordt gevormd. Dit is aangegeven in 
figuur 11. Een andere mogelijkheid zou zijn om een extra schuif 
in de matrijs in te bouwen, waarbij de spleet in de lossings
richting van de schuif loopt. Dit is verder niet uitgewerkt. 

14ATRiis. I'IOOUU' 

... 

!IlIJDIJJ(r 

Figuur 11: Spleet niet in lossingsrichting 
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Het kostenaspect: Een van de wensen vermelde het zo goedkoop 
mogelijk moeten zijn van het produkt. Het is moeilijk hier 
absolute uitspraken over te doen. Er is echter weI geprobeerd 
om met een berekening gebaseerd op praktijkgegevens een af
schatting te maken van de fabricagekosten. Deze is vrij globaal 
en er komen zeker niet aIle kostenposten aan de orde. Om een 
idee te krijgen van de kosten is de berekening echter bruik
baar. De kosten die hierin zijn betrokken zijn de materiaal-, 
de matrijs- en de verwerkingskosten. Daarbij is stuk B als 
uitgangspunt genomen, uitgevoerd in poly-carbonaat. 

De berekeningen zijn telkens uitgevoerd voor de minimale en de 
maximale produktafmeting. Verder zijn waar mogelijk de gebrui
kelijke minimale en maximale praktijkwaarden aangegeven. De 
werkelijkheid zal hier dus ergens tussenin zitten. Omdat de 
kosten per produkt afhankelijk zijn van de seriegrootte is de 
berekening uitgevoerd voor een serie van 1. 000, 10. 000 en 
100.000 stuks. Verder is de optimale voudigheid bepaald per 
seriegrootte waarbij de kosten per produkt minimaal worden. Tot 
slot is geprobeerd de fabricagekosten van de gehele puzzel (8 
stukken) af te schatten door de prijs voor stuk B met 8 te 
vermenigvuldigen. De berekening is te vinden in bijlage 2. 

De materiaalkosten blijken in bijna aIle gevallen relatief 
klein ten opzichte van de matrijs- en verwerkingskosten. De 
matrijskosten blijken bij relatief kleine series het belang
rijkste te zijn, terwijl bij grote series de verwerkingskosten 
het belangrijkste zijn. Duidelijk is ook de kwadratische toena
me van de verwerkingskosten met het toenemen van de wanddikte, 
wat veroorzaakt wordt door de toename van de koeltijd. Dit 
alles bij toepassing van een holte per matrijs. 

Bij de beschouwing van de kosten bij de optimale voudigheid 
(laagste kosten) blijkt dat het toepassen van meerdere holten 
per matrijs bij een seriegrootte van 10.000 effect begint te 
krijgen en bij grote series van 100.000 stuks zelfs een bespa
ring van circa 50% te behalen is. Uit de kosten afgeschat voor 
de gehele puzzel blijkt dat spuitgieten echt een proces v~~r 
massafabricage is. Daarbij moet in dit geval om het wat betreft 
de kosten economisch enigszins aantrekkelijk te maken gedacht 
worden aan een seriegrootte van enkele honderdduizenden stuks. 

Produkt tekening: Om aan te geven hoe het produkt er in de 
definitieve vorm uit zou kunnen zien is in bijlage 3 de pro
dukttekening opgenomen. Daarbij is weer uitgegaan van produkt 
B waarbij de radii, lossingsschuinten, toleranties en bemating 
zijn uitgevoerd op de manier volgend uit dit onderzoek. Als 
eenheid is de kleinste (5 millimeter) genomen omdat dat tot de 
beste resultaten leidt. De tekening is tot stand gekomen met 
het Unigraphics CAD-systeem van de vakgroep W.P.A. en is opge
slagen onder nummer WB-204-00. 
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Matrijstekeninq: Op basis van de produkttekening van stuk B is 
ook een matrijstekening gemaakt die opgenomen is in bijlage 4. 
In deze matrijstekening is aIleen de holte weergegeven. Daarbij 
zijn de maten gecorrigeerd voor de optredende krimp. Deze is 
als voIgt gedefinieerd: 

Krimp- Lmatrijs-Lprodukt*100% 
Lmatr~Js 

met L als lengtemaat 

De krimp voor de uitwerking in poly-carbonaat bedraagt circa 
0 / 6% 

De bemating is vervolgens gerealiseerd zoals voorgesteld wordt 
in D.l.N. 16.749 [lit. 7]. Dit is een norm waarin de matrijs
toleranties zijn afgestemd op de haalbare produkttoleranties 
uit D.I.N. 16.901. De toe te passen matrijstolerantie bedraagt 
0 / 07 millimeter. 

Verder is het noodzakelijk gebleken de matrijs versprongen uit 
te voeren. 

Ook deze tekening is met het Unigraphics CAD-systeem gegene
reerd en is opgeslagen onder nummer WB-205-00. 
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V CONCLUS:IB 

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het in principe 
mogelijk is om de puzzel via spuitgieten te fabriceren. Als 
beste alternatief komt hiervoor het schuimproces in aanmerking. 
Daarbij dienen de voorwaarden zoals vermeld in hoofdstuk rv te 
worden aangehouden. 

Vervolgens blijkt dat de eis voor de maximale spleet (0,5 
millimeter) veel te streng en dus niet haalbaar is. Als beste 
resultaat komt 1,46 millimeter naar voren voor stuk B bij de 
kleinst mogelijke afmeting van de puzzel. 

Wordt tenslotte naar de kosten gekeken dan blijkt dat om het 
spuitgieten uit kunststof van de puzzel commercieel aantrekke
lijk te maken gedacht moet worden aan een seriegrootte van 
enkele honderdduizenden stuks. 
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BIJLAGB 1 KOTIVATIB KBOZBS 

In deze bijlage is de motivatie gegeven voor de beoordeling van 
de alternatieven. Per wens zijn de alternatieven tegen elkaar 
afgewogen en eventuele voor- en nadelen vermeld. 

Spleet klein: 
A) Grote onregelmatige krimp, grote vervor.mingen van 
de stukken, grote verwerkingstolerantie; waardering: 
2. 
B) Laagste krimp van aIle alternatieven, vervor.mingen 
klein, inval klein; waardering: 4. 
C) Krimp en inval kleiner dan A en groter dan B; 
waardering: 3. 
D) Als A, echter nog grot ere verwerkingstolerantie 
door tolerantie-opbouw; waardering: 1 

Holling/boIling klein: 
A) Grote holling of boIling door grote variatie in 
wanddiktei waardering: 1. 
B) Holling of boIling verwaarloosbaar door goed pro
ces; waardering: 4. 
C) Holling of boIling aanwezig echter minder dan bij 
A ; waardering: 3. 
D) holling of boIling aanwezig, resultaat tussen A 
en C; waardering; 2. 

Glad uiterlijk: 
A) Wanden kunnen glad z~Jn, echter door grotere kans 
op luchtinsluitingen slechter dan D; waardering: 3. 
B) Oppervlaktekwaliteit minder goed dan bij A; waar
dering: 2. 
C) Een zijde goed, de andere minder door gaten, op
tisch niet fraai; waardering: 4. 
D) Wanden glad zonder luchtinsluitingen; waardering: 
4. 

Kosten produkt laag: 
A) Veel kunststof nodig, duur matrijsmateriaal, veel 
instelparameters voor goed produkt, proces problema
tisch, lange cyclustijdi waardering: 2. 
B) Minder kunststof nodig echter weI schuimgas, goed
koper matrijsmateriaal, lange cyclustijd; waardering: 
4. 
C) Weinig kunststof nodig, dure matrijs, mogelijk 
proces problematisch; waardering: 3. 
D) Beter danA, dure matrijs met verschillende hol
ten,duur vanwege extra kosten voor de samenstelling 
van de onderdelen; waardering:4. . 

Gekleurd: V~~r aIle processen dezelfde waardering. 
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BIJLAGB 2 KOSTBNASPBCT 

In deze bijlage is een afschatting gemaakt voor de fabricage
kosten van de puzzelstukken. Als uitgangspunt zijn drie kosten
soorten genomen, namelijk de materiaal-, dematrijs- en de ver
werkingskosten. De berekening is gebaseerd op praktijkgegevens. 
Als kunststofsoort is Lexan genomen (poly-carbonaat). De bere
keningen gaan uit van normaal spuitgieten, dus niet van schui
men. nit is weliswaar niet correct maar de tendensen zullen op 
dezelfde manier doorwerken. Verder gelden de waarden achter * 
voor de minimale en de waarden achter ** voor de maximale 
afmeting van de puzzelstukken respectievelijk 5 en 10 millime
ter. 

Materiaalkosten: 

Volume: * 0,00275 dm3 

** 0,022 dm3 

Materiaalprijs (omstreeks 1978): f 9,60 per dm3 

Materiaalkosten: * f 0,026 
** f 0,21 

Matrijskosten: 

uren: holte 
ombouw 
totaal 

* min. 12 max. 250 uur 
* min. 49 max. 184 uur 
* min. 61 max. 434 uur 

Stel uurtarief f 60,= 

** min. 15 max. 326 uur 
** min. 50 max. 186 uur 
** min. 65 max. 512 uur 

Kosten: * min. f 3.660,: max. f 26.040,= 
** min. f 3.900,: max. f 30.720,= 

De kosten voor het matrijsmateriaal zijn verwaarloosd. De 
kosten v~~r de matrijzen zijn als volgt afgeschat: 

* f 17.000,= 
** f 20.000,= 
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Verwerkingskosten: 

Berekening koeltijd (lit. 4, bIz. 554]: 

t = koeltijd (s] 
x = wanddikte: * 1 ** 2 [em] 
a = temperatuurvereffeningscoefficient: 17,6 E-4 (em2 /s] 
'I'm = cilindertemperatuur: gemiddeld 295 [ °C] 
Tw = matrijstemperatuur: gemiddeld 100 [OC] 
Tp = lossingstemperatuur: 140 [OC] 

Bron gegevens: [lit. 5, bIz 496] 

Koeltijden: * 1,32 minuut ** 5,27 minuten 

Geschatte cyclustijden: * 2 minuten ** 6 minuten 

Stel manlmachinekosten f 60,= per uur (geschat). 

Verwerkingskosten: * f 2,= ** f 6,= 

Overzicht: 

Seriegrootte:1.000 10.000 100.000 

* ** * ** * 

Materiaal: f 0,026 f 0,21 f 0,026 f 0,21 f 0,026 

Matrijs: f 17,= f 20,= f 1,70 f 2,= f 0,17 

Verwerking: f 2,= f 6,= f 2,= f 6,= f 2,= 

** 

f 0,21 

f 0,20 

f 6,= 
-------------- -------------- --------------

Totaal: f 19,03 f 26,21 f 3,73 f 8,21 f 2,20 f 6,41 

In dit overzicht is het aantal holten per matrijs telkens 1. 
Het is mogelijk om kosten te besparen door per matrij s meerdere 
holten toe te passen, waardoor er in dezelfde cyclustijd meer
dere produkten uit de machine komen en de verwerkingskosten per 
produkt dus lager zullen zijn. Aan de andere kant nemen de 
matrijskosten toe omdat er meerdere holten in de matrijs moeten 
worden gemaakt. Er zal dus sprake zij n van een optimale voudig
heid (aantal holten per matrijs). Deze is te berekenen met de 
methode uit [lit. 5, bIz 511 tot en met 514]. 
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Daarbij worden de matrij skosten opgedeeld in een constant 
gedeelte voor de ombouw (Ko) en een met het aantal holten (n) 
lineair toenemend gedeelte. Dus Kmatr = Ko + n * Kh met Kh de 
kosten per holte. 

De kosten voor de verwerking kunnen dan berekend worden met de 
volgende formule: 

Km = Uurtarief machine: f 60,= 
t = cyclustijd [s] 
s = seriegrootte 
n = voudigheid 

De kosten v~~r de kunststof v~~r de gehele serie bedragen: 
Kk * s 

De totale kosten zijn nu Ktot = Ks + Kmatr + Kk * s. Door nu 
de eerste afgeleide naar n gelijk aan nul te stellen is de 
optimale voudigheid te bepalen, waarbij de kosten minimaal 
zijn. Hiervoor wordt de volgende formule gevonden: 

Worden op basis van deze formule de minimale kosten berekend 
per produkt dan leidt dit tot onderstaand resultaat, waarbij 
de materiaal- de matrijs- en de verwerkingskosten bij de opti
male voudigheid zijn opgeteld. Daarbij is uitgegaan van de 
volgende kosten v~~r ombouw en holte: 

* 
** 

Holte 163 uur 
Holte 211 uur 

Voorbeeld: 

f 9.780,= 
f 12.660,= 

Ombouw 120,33 uur 
Ombouw 122,33 uur 

f 7.220,= 
f 7.340,= 

** met Km = f 60,=; t = 360 Si s = 10.000 stuks; Kh = 12.660,=: 

n uitgerekend met bovenstaande formule geeft n = 2,18 dus de 
optimale n is gelijk aan 2 of 3. 

n = 2: 
Kmatr = 2 * 12.660 + 7.340 = f 32.660,= 
Ks = (60 * 360 * 10.000) / (3600 * 2) = f 30.000,= 
Kk = f 0,21 
Kosten per produkt: Kmatr/s + Ks/s + Kk = f 6,48 
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n = 3: 
Kmatr = 3 '* 12.660 + 7.340 = f 45.320 /= 
Ks = (60 '* 360 '* 10.000) I (3600 '* 3) = f 20.000 , = 
Kk = f 0,21 
Kosten per produkt: f 6 / 74 

n = 2 geeft dus de laagste kosten en is dus de optimale voudig
heid. Worden op deze manier ook de andere varianten doorgere
kend, dan leidt dat tot onderstaand resultaat: 

Resultaat: 

Seriegrootte: 1.000 

'* 
'** 

Kosten 

'* 
'*'* 

Kosten 

'* 
'*'* 

per 

per 

n = 1 
n = 1 

produkt: 

f 19 / 03 
f 26,21 

puzzel: 

f 152,24 
f 209,68 

10.000 

n = 2 
n = 2 

f 3 , 70 
f 6,48 

f 29 / 60 
f 51,84 

100.000 

n = 5 
n = 7 

f 0,99 
f 2 / 03 

f 7,92 
f 16 / 24 

Duidelijk is de afname van de kosten met het toenemen van de 
seriegrootte. De kosten blijken echter nog aan de hoge kant te 
zijn als men bedenkt dat de klant voor de betreffende puzzel 
een bedrag zou moeten betalen dat ongeveer een factor drie 
hoger ligt. 
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