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SAMENV ATTING 

Dit rapport behandelt het fabricagegericht herontwerpen van een model van een Stirling

motor, voor een seriegrootte van 100.000 stuks. Door de keuze van een juist ontwerppro

ces, waarbij ontwerpen en fabriceren worden gezien als duidelijk samenhangende 

disciplines en activiteiten, kan een grote kostenbesparing bereikt worden. 

Voor samengestelde produkten in de grootserie-industrie bestaat de kostprijs voor 50% uit 

materiaalkosten. De grootste kostenbesparing kan dan ook bereikt worden door voor het 

vastleggen van de globale vormen zoveel mogelijk gebruik te maken van (om-)vormende 

processen. Verder wordt een reductie van het aantal onderdelen en bewerkingen nage-

streefd. ' 

Door gebruik te maken van een functioneel ontwerp, waarbij niet wordt gedacht in 

overgedetailleerde vormen en/of toleranties, maar in functies, worden zolang mogelijk 

zoveel mogelijk mogelijkheden opengehouden, waardoor de kans op het vinden van de 

optimale combinatie van materiaal, vorm en fabricageproces sterk wordt vergroot. 

Voor de gekozen Stirlingmotor kan op deze manier een materiaalreductie van 40% en een 

onderdelenreductie van 28 % worden bereikt. Bovendien is het aantal bewerkingen met 

46% afgenomen en zijn de benodigde montagehandelingen vriendelijker van aard, dan bij 

het bestaande ontwerp. 
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Fabricagegericht Ontwerpen 

Het nog altijd groter wordende aantal van enige honderden beschik

bare bewerkingstechnieken leidt ertoe dat een produktontwerp vaak 

langs verschillende wegen gerea1iseerd kan worden. De keuze van 

het economisch optimale bewerkingsproces vormt een in belangrijk

heid toenemend probleem en vereist een betere 'beheersing van de 

processen. 

De gekozen uitvoeringsvorm van de ontworpen onderdelen is sterk 

afuankelijk van de wijze waarop zij gemaakt zullen worden, hetgeen 

weer wordt bepaald door de verwachte produktieaantallen. 

Circa 80 % van de uiteindelijke kostprijs van een produkt wordt 

immers al bij het ontwerp vastgelegd. Dat wil zeggen: de negatieve 

economische gevolgen van een fabricagetechnisch ongelukkig 

ontwerp (zelfs van een overigens functioneel briljant concept) 

kunnen niet meer gekeerd worden door optimale uitvoering van de 

hierdoor impliciet opgedrongen onjuiste, te dure fabricage. 

Bij het automatiseren van de produktie kan daarom een belangrijke 

kostprijsvermindering verkregen worden door het herontwerpen van 

het produkt. 

Maak een fabricagegericht heron twerp van een, oorspronkelijk voor 

ambachtelijke enkelstuksfabricage ontworpen, model van een Stir

lingmotor, uitgaande van een produktieaantal van 100.000 stuks. 

Het project dient, naast de gebruikelijke schriftelijke rapportage, 

met een werkend prototype te worden afgesloten. 
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Ierland, A.J. Kneppers en G.J.G. v.d Molengraft van de vakgroep W.P.A., de heer 

J.P.G. Prinsen en Toine Berbers van het Technisch Lyceum Eindhoven, en vooral Ing. 

Geert Schenkeveld, voor hun hulp bij het vervaardigen van het prototype; Nicole Reypert, 

voor haar hulp en advies bij de verslaglegging en 'last but not least' mijn kamergenoten 

op de T.U.: Arjan, Erlend, Janne, Rene, Rik, Rob en Xie, en mijn directe familie en 

vrienden, voor de in de afgelopen periode geboden steun en gezelligheid. 

Marcel Verhoeven. 

4 



INHOUDSOPGAVE 

SAMENV ATIING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 

EINDSTUDIEOPDRACHT .................................... 3 

VOORWOORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 

1 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 

2 FABRICAGEGERICHT ONTWERPEN ........................... 7 

2.1 De klassieke ontwerpmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 

2.2 Fabricagegericht ontwerpen .............................. 8 

2.3 Concurrent design en Design for lifecycle ..................... 9 

3 DE STIRLINGMOTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

3.1 Definitie .......................................... 10 

3.2 Werking van de Stirlingmotor ............................. 10 

3.3 Het ontwerp ........................................ 12 

3.4 Het nieuwe motorontwerp ............................... 14 

3.4.1 Motortype ........................................ 14 

3.4.2 Bewerkingsprocessen ................................. 15 

3.4.3 Materiaal ........................................ 17 

3.4.4 Proceskeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

3.4.5 Overzichtstekening .................................. 18 

4 EVALUATIE ............................................ 20 

5 RESULTATEN ........................................... 21 

6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ........................... 22 

6.1 Conclusies ......................................... 22 

6.2 Aanbevelingen ...................................... 22 

~ITERATUUROPGAVE ...................................... 23 

5 



1 INLEIDING 

In de laatste vijf decennia van grote technologische groei is de complexiteit van de 

voortgebrachte produkten explosief toegenomen. Door deze toegenomen complexiteit 

wordt een grotere betrouwbaarheid van de verschillende onderdelen gevraagd om de totale 

betrouwbaarheid van het uiteindelijke produkt te waarborgen. Dit vereist een kwalitatief 

betere fabricage, terwijl de fabricagekosten zo laag mogelijk dienen te worden gehouden. 

Nieuwe technologieen leiden bovendien tot steeds kortere levenscycli van produkten, 

waardoor de beschikbare tijd om R&D-kosten in winst om te zetten, wordt verkort. 

Volgens Andriesse [1] ligt de belangrijkste winstpotentie dan ook in de verkorting van de 

'time-to-market' van nieuwe produkten. 

Lange tijd is de verbetering in snelheid en efficiency van het op de markt brengen van 

produkten en de reductie van de fabricagekosten alleen gezocht in het produktieproces. 

Kosten en maakbaarheid worden echter al vastgelegd voordat het produktieproces van het 

produkt start. Meer aandacht zou daarom besteed moeten worden aan het totale proces 

van produktontwikkeling, waarbij dient te worden gestart met een ontwerp, vanuit het 

oogpunt van de totale levenscyclus van een produkt, als antwoord op een behoefte uit de 

markt. Tijdens de ontwerpfase moet er dus al aandacht zijn voor o.a. de kwaliteit, 

maakbaarheid en onderhoudsvriendelijkheid van het uiteindelijke produkt. Dit in tegenstel

ling tot het klassieke proces, waarbij begonnen wordt met een on twerp als antwoord op 

een behoefte, vervolgens wordt bekeken hoe dat ontwerp gefabriceerd kan worden en 

tenslotte wordt gekeken hoe het produkt in de praktijk presteert, om het ontwerp indien 

nodig weer te wijzigen. 

Het mag duidelijk zijn dat voor deze nieuwe ontwerpaanpak een goede operationele 

kennis van de bewerkingsprocessen noodzakelijk is. Het is daarom niet meer dan logisch 

dat hieraan, binnen de sectie bewerkingstechnologie van de vakgroep Produktietechnolo

gie en -Automatisering aan de TUE, waar deze kennis ruimschoots aanwezig is, de 

nodige aandacht gegeven gaat worden. Dit rapport is het verslag van een eerste aanzet 

hiertoe, waarbij het ontwerp van een Stirlingmotortje wordt heroverwogen, uitgaande van 

een produktieaantal van 100.000 stuks en met de kanttekening dat het motortje als 

mogelijk relatiegeschenk van de sectie en als toekomstige prakticumopdracht moet kunnen 

dienen. 
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2 FABRICAGEGERICHT ONTWERPEN 

Zoals in de inieiding reeds genoemd is, bestaat er, door de inefficientie van het traditione

Ie ontwerpen, behoefte aan nieuwe ontwerpprocessen. Dit hoofdstuk biedt een beknopt 

overzicht van deze ontwikkeling. 

2.1 De klassieke ontwerpmethode 

Het klassieke ontwerpproces is gebaseerd op de levenscyclus van een produkt. Ieder 

produkt, van enkelstuks- tot massaproduktie, heeft een levenscyclus, welke, volgens 

Nevins [2], in vijf fasen is onder te verdelen, en waaraan volgens Ullman [3] nog een 

zesde, eliminatie-fase is toe te voegen (zie Fig. I). De eerste drie fasen richten zich op het 

ontwerp van het produkt, waarbij we echter, zoals later in dit hoofdstuk za1 blijken, altijd 

de hele cyclus van het produkt in ogenschouw moeten nemen. 

Tijdens deze fasen zijn een aantal opeenvolgende ontwerpacties te onderscheiden: 

1. Definieren van de functie. 

2. Definieren van altematieven. 

3. Ontwikkelen van de altematieven. 

4. Vastleggen van subsystemen. 

5. Keuze van het meest geschikte concept. 

6. Maken van een globaal ontwerp. 

7. Maken van een gedetailleerd ontwerp. 

8. Maken van een procesontwerp. 

9. Oplevering van het produkt. 

De acties I tim 4 vinden plaats tijdens de concept

formulerings-fase, 5 aan het einde van de concept

validatie-fase, 6 en 7 tijdens, en 8 aan het einde van, 

de volledig-ontwerp-fase en 9 aan het einde van de 

produktiefase (zie ook fig.2). 

I 

n 

ill 

IV 

v 

VI 

Fig.1 .' De zes Jasen in de levenscyclus 
van een produkt. 

Bij deze klassieke on twerp methode worden alle activiteiten achtereenvolgens uitgevoerd 

en vinden ontwerpaanpassingen slechts plaats door middel van terugkoppeling. Deze 

methode wordt daarom ook weI 'over-the-fence' design genoemd. Zo voltooien bijvoor

beeld de ontwerpers hun werk en geven hun produktontwerp vervolgens door aan de 

werkvoorbereiders {procesontwerp}, die maar uit moeten zoeken hoe ze dat produkt, 
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volgens dat ontwerp gaan fabriceren. Er is dus weinig communicatie tussen de ontwerper, 

met weinig kennis van de bewerkingsprocessen, en de werkvoorbereider. De ontwerper 

brengt daardoor vaak ontwerpen voort, die moeilijk en kostbaar te produceren zijn, en 

welke, als gevolg daarvan, door de werkvoorbereider in de praktijk regelmatig worden 

aangepast voor eenvoudiger bewerken en assembleren, zonder daarbij rekening te houden 

met het effect van deze veranderingen op het functioneren van het eindprodukt. 

Ben tweede nadelig gevolg van de gebrekkige communicatie tussen ontwerper en 

werkvoorbereider is 'overdesign' van produkten. Deze worden hierdoor groter van 

omvang, van materialen met een te hoge kwaliteit, of met een grotere precisie dan voor 

het bedoelde gebruik nodig is, gemaakt. 

2.2 Fabricagegericht ontwerpen 

Uit onderzoek [4] is gebleken 

dat ruim 85 % van de uiteinde

lijke kosten van een produkt 

reeds wordt bepaald door be

slissingen voor of tijdens de 

ontwerpfase (zie fig. 2). Ont

werpfouten kunnen in het ver

volgtraject dus nauwelijks wor

den gecompenseerd. Ontwer

pen en fabriceren zouden 

daarom gezien moeten worden 

als duidelijk samenhangende 

disciplines en activiteiten. We 

Programmakosten 

Percentage van de 
totale programmakosten 

100 

Vaatge1egd 
80 

" 
60 

3' 

40 
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20 

0 
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7 8 

v~ 
...-p 

9 

Fig.2: Cumulatieve weergave van de vastgelegde en bestede kosten 
als percentage van de totale programmakosten. 

noemen dit fabricage-gericht-ontwerpen, waarbij het ontwerpproces wordt geintegreerd 

met materialen, bewerkingsmethoden, procesplanning, assemblage, testen en kwaliteits

controle. Ben goede kennis van de ontwerper op het gebied van de eigenschappen, 

mogelijkheden en beperkingen van materialen, bewerkingsprocessen, verwante werkzaam

heden, machines, en gereedschappen is hiervoor vereist. Ontwerpers moeten bovendien 

het effect van ontwerpveranderingen op de assemblage, inspectie, gereedschappen, 

matrijzen, produktkosten en de keuze van het bewerkingsproces kunnen inschatten. Het 

hierbij ontwikkelen van kwantitatieve relaties is essentieel voor optimalisatie van het 
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ontwerp ter vereenvoudiging van het bewerken en assembleren bij minimale produktkos

ten. Stoll [5] noemt richtlijnen voor het fabricage-gericht-ontwerpen, zoals: 

I Ontwerp met een minimaal aantal onderdelen. 

n Ontwikkel een modulair ontwerp. 

ill Minimaliseer het aantal onderdeelvariaties (standaardisatie). 

IV Ontwerp multifunctionele onderdelen. 

V Ontwerp eenvoudig te fabriceren onderdelen. 

VI Ontwerp voor eenvoudige assemblage. 

vn Elimineer of vereenvoudig het aantal instelmogelijkheden. 

L.egenda 
mJ 51 % materiaalkosten 
II1II 15% dtrekte toonkoaten 
II 5% materIaIa management 
II1II 11% Ieiding en r.tlII 
II!!II 8% produkttlnl.wlldwllng 
ml8%~ 
II 8% aIter-saJes Icosten 

Fig. 3 geeft een realistische schatting van 

de totale kostenstructuur van een grootse

rie-industrie voor samengestelde produk

ten [6]. Hieruit blijkt dat de materiaalkos

ten de helft van de kostprijs van het totale 

produkt bepalen. Materiaalverlies bij het 

vervaardigen van onderdelen dient daar

Fig.3 : Kostprijsopbouw van een industrie voor ge
compliceerde complete produkten. 

door zoveel mogelijk te worden beperkt, waardoor de gedachten van een ontwerper, zeker 

bij grootserie-produktie, in eerste instantie naar (om-)vormen zouden moeten uitgaan. 

2.3 Concurrent design en Design for lifecycle 

Nog een stap verder gaat men bij Concurrent design, 

waarbij een produkt en zijn produktieproces gelijktij

dig worden ontwikkeld (zie fig 4). Hierbij wordt ge

werkt in multidisciplinaire teams, met als doe! het 

minimaliseren van (a) het aantal veranderingen in het 

produkt- en procesontwerp en (b) de tijd en kosten 

nodig om van concept tot produktie en introductie op 

de markt te komen. De laatste tijd heeft ook de toe-

Materiaal - .. ---....... -Fabricage 

Fig.4 : De vier basiselementen van 
'concurrent design '. 

nemende belangstelling voor het milieu invloed op het ontwerpproces. Zo wordt de 

aandacht voor de laatste fase, de eliminatie van het produkt, steeds groter, waarvoor reeds 

bij het ontwerpen dient te worden nagedacht over hoe het produkt of zijn onderdelen 

zullen worden afgedankt dan weI gerecycled. Tevens worden er nieuwe eisen gesteld aan 

de andere levensfasen van een produkt, wat bijvoorbeeld kan leiden tot fabricage d. m. v. 

andere, milieuvriendelijkere bewerkingsprocessen. Dit noemt men design for lifecycle. 
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3 DE STIRLING MOTOR 

3.1 Definitie 

De, in 1816 door Robert Stirling uitgevonden, Stirlingmotor is een apparaat dat wedct 

door middel van een ges[oten, regeneratieve thermodynamische cyeIus, met afwisselende 

compressie en expansie van het werkend medium op verschillende temperatuumiveau' s. 

3.2 Werking van de Stirlingmotor 

Het hart van de motor die Stirling uit

yond, is een ruimte, welke aan de ene 

zijde gesloten is en aan de andere wordt 

afgedicht door een beweegbare zuiger (zie 

Fig.l). De vaste, gesloten zijde wordt heet 

gehouden door een warmtebron. De zijde 

waar de zuiger zich bevindt, wordt door 

Iucht of water gekoeld. In de ruimte be

vindt zieh een ingenieus instrument, de 

verdringer genaamd. De verdringer lijkt 

op een zuiger, maar heeft een ruime spe

ling t.o.v. de cilinder, om een min of 

meer vrije luchtstroom om en langs de 

verdringer mogelijk te maken wanneer 

deze heen en weer beweegt. Deze heen en 

weer gaande beweging wordt meestal 

compressle 

transfer 

expansie 

transfer 

vemltter 

/' 

\. 

Fig.5 : Verschillende Jasen in de cyclus van een 
opgelegd door een stang, welke via een tweecilinder stirlingmotor. 

luchtdichte geleiding naar de buitenwereld 

door een vliegwiel wordt aangedreven. 

Fig.5 laat de ideale reeks bewegingen van de zuiger en de verdringer zien: de ideale Stir

lingeyc1us. Fig.6 laat het bijbehorende bewegingsdiagram zien. In de eyeIus (Fig.5) zijn 

vier fasen te onderseheiden: de compressiefase (van 1-2 in Fig.6); de r-transferjase (van 

2-3 in Fig.6); de expansiefase (van 3-4 in Fig.6); en de 2e-transferjase (van 4-1 in Fig.6). 

Het einde van de 2e-transferfase is gelijk aan het begin van de eompressiefase, zodat hier-
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mee een complete cyclus beschreven 

wordt. 

Compressiefase: AIle lucht bevindt zich 

am de 'koude' zijde. Er vindt compressie 

van de koude lucht door de zuiger plaats. 

De arbeid, benodigd voor deze compres

sie, wordt geleverd door een vliegwiel, 

t 
t 

tlJd-

verdrlnoer 

zulger 

Fig. 6 : ldeaal bewegingsdiagram voor een tweecilin
der stirlingmotor. 

welke door middel van een zuigerstang is verbonden met de zuiger. 

1 e Transferfase: Het vliegwiel verplaatst de verdringer waardoor de lucht van de koude 

naar de hete zijde stroomt. De temperatuur van de lucht zal hierdoor stijgen. 

Expansiefase: AIle lucht bevindt rich nu am de 'warme' zijde. Er vindt expansie van de 

hete lucht plaats. De arbeid van de expanderende hete lucht wordt door de zuigerstang 

am het vliegwiel geleverd. 

2c Transferfase: Door de verplaatsing van de verdringer stroomt de lucht van de hete 

naar de koude zijde. De temperatuur van de lucht zal hierdoor dalen. 

Opmerkingen: 

- In het ideale geval zijn zowel de compressie als de expansie isotherm. 

- Tijdens de transferfasen wordt geen arbeid verricht, omdat het volume nagenoeg 

constant blijft, daar de diameter van de verdringerstang veel kleiner is dan de diameter 

van de zuiger. 

- Doordat de temperatuur tijdens de expansie hoger is dan tijdens de compressie is de 

arbeid geleverd door de expansie groter dan de arbeid benodigd voor de compressie. Bij 

geringe wrijvingsverliezen wordt dus meer energie am het vliegwiel toegevoegd dan 

onttrokken, waarmee de werking van de motor is verklaard. 

- In de praktijk za1 geen mechanisme beschikbaar zijn dat de ideale bewegingscurves van 

Fig.6 kan opleggen. Gekozen wordt daarom voor de best passende sinusvorm. 

Meer uitgebreide informatie over de Stirlingmotor en zijn werking wordt gegeven in [7]. 
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3.3 Het ontwerp 

Uit figuur 3 blijkt dat het grootste deel van de uiteindelijke kosten van een grootserie

produkt worden bepaald door voomamelijk materiaal- en directe loonkosten. Om een 

kostenreductie te verkrijgen wordt daarom bij het herontwerpen van de motor aan de 

volgende, overigens samenhangende, doelstellingen de prioriteit gegeven: 

1: Reductie van het benodigde materiaal. 

2: Reductie van het aantal bewerkingen. 

3: Reductie van het aantal onderdelen. 

Buiten dat de prioriteit wordt gegeven aan deze drie doelstellingen, worden ook de 

overige richtlijnen voor fabricagegericht ontwerpen zoveel mogelijk gevolgd bij het 

maken van het ontwerp. 

Om een vergelijking te kunnen 

maken tussen het oude, reeds 

bestaande ontwerp (zie Fig.7) en 

het te ontwikkelen nieuwe ont

werp wordt voor beiden een 

bewerkingsplan opgesteld (uitge

werkt in [7]). De informatie uit 

dit bewerkingsplan is samen te 

vatten in twee tabellen, waaruit 

het benodigde materiaal, aantal 

bewerkingen en het aantal onder

delen is af te lezen. 

Tabel 1 laat zien hoeveel, en 

welke bewerkingen nodig zijn om 

de verschillende onderdelen van 

de bestaande motor te fabriceren. 

Bij veel van deze bewerkingen 

wordt materiaal verwijderd. 

5 

Fig. 7 : Overzichtstekening van de bestaande motor in voor- en 
bovenaanzicht. 

Tabel 2 geeft een overzicht van alle voor deze motor benodigde onderdelen en hun initiele 

en uiteindelijke volume. Voor een aantal onderdelen is bewerken niet nodig. Deze kunnen 

namelijk tezamen met de, volgens het oorspronkelijke ontwerp in te kopen, standaardon

derdelen, zoals lagers, schroeven, bouten, moeren en o-ringen, worden ingekocht. 
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Montageplaat 2 2 12 2 2 20 

Geleidingsbus 1 2 1 2 2 8 
Koelcilinder 1 3 3 2 6 1 16 

Verhitterpijp 1 1 2 
Verhitterdeksel 1 1 1 1 4 

Dop 1 1 2 

Pijp 1 1 

Bodem 1 1 2 
Verdringerstang 1 1 
Verdr. montage 2 1 3 

Zuigercilinder 1 2 2 3 1 1 10 

Zuiger 1 2 3 6 
Zuiger-pen 0 

Zuigerstang 1 1 

Krukas 2 2 

Hefboom 1 1 

Krukblok 2 4 2 2 10 

Bus 0 

Draadas 2 2 

As 0 

Vliegwiel 1 3 1 1 1 7 

Verdr.drijfstang 2 2 

Steun 3 2 3 4 3 1 16 

Montage 1 7 14 22 

I Totaal 1161161813419121417121211 11 1
6

1
2

1
1 

14191141R 

Tabel 1 : Overzichtstabel van bewerkingen per onderdeel. 

nr. onderdeel: volume [mm3
] volume [mm3

] % uitga~smateriaal 
uitgangsmateri8al: eindproilukt: in em produkt: 

1 Montageplaat 21147,00 17913,02 84,71 

2 Geleidingsbus 2277,65 1369,94 60,15 

3 Koelcilinder 76576,32 13900,53 18,15 

4 Verhitterpijp 5989,45 5499,36 91,82 

5 Verhitterdeksel 1731,80 629,89 36,37 

6 Dop 222,11 178,19 80,23 

7 Pijp 1172,82 1121,08 95,59 

8 Bodem 2035,75 1237,00 60,76 

9 Verdringerstang 438,25 432,95 98,79 

10 Zuigercilinder 51522,12 5434,53 10,55 

11 Zuiger 4834,91 1353,44 27,99 

12 Zuiger-pen 28,27 28,27 100,00 

13 Zuigerstang 605,00 268,46 44,37 

14 Krukas 169,35 169,35 100,00 

15 Hetboom 1675,80 470,31 28,06 

16 Krukblok 2184,00 1324,11 60,63 

17 Bus 71,63 71,63 100,00 

18 Draadas 282,74 270,65 95,72 

19 As 1178,10 1178,10 100,00 

20 Vliegwiel 101610,89 54151,13 53,29 

21 Verdr.-drijfstang 68,92 68,92 100,00 

22-23 Steun (2-delig) 40925,98 31025,93 75,81 

24-25 Glijlagerbus (2) 212,06 212,06 100,00 

26-29 Cil.schr.M3 (4) 528,43 528,43 100,00 

30-31 Cil.schr.M4 (2) 521,93 521,93 100,00 

32-35 Houtschr. (4) 1108,35 1108,35 100,00 

36 O-ring MRC 020-2 217,13 217,13 100,00 

37 O-ring MRC 017-2 187,52 187,52 100,00 

38-39 Moer M3 (2) 94,44 94,44 100,00 

40-41 Stelschroef (2) 38,24 38,24 100,00 

42-43 Kogellager (2) 1281,86 1281,86 100,00 I 
Totaal: 320.941.82 142.289,75 44,34 

Tabel 2 : Benodigd materiaal per onderdeel. 



3.4 Ret nieuwe motorontwerp 

3.4.1 Motortype 

Ben grote reductie van het aantal onderde

len, bewerkingen en materiaal kan verkre

gen worden door een ander type Stirling

motor te kiezen: de eencilinder Ringbom

motor. Hierbij bevinden de zuiger en 

verdringer zich, in tegenstelling tot het 

oude ontwerp, in dezelfde cilinder en is 

aIleen de zuiger met het vliegwiel verbon

den. De 'verdringer-stang' zit bij dit type 

niet aan de verdringer zeIf, maar aan de 

zuiger vast. De diameter van de verdrin

gerstang is hierbij niet zo klein mogelijk, 

maar voldoende groot, zodat een verande-

compressle 

lransfer 

Fig.8 : Verschillende Jasen van de cyclus van een 
eencilinder Ringbommotor. 

rende interne druk een kracht op de verdringer uitoefent. Deze heeft een verplaatsing van 

de verdringer tot gevolg en bewerkstelligt zo de transferslag (zie Fig.8). Verder wordt de 

werking van de motor verbeterd door te zorgen voor absolute stops, die de verdringerslag 

begrenzen (zie [7]). De voordelen van dit type motor zijn: 

- Kleiner van afmeting en gewicht. 

- Benvoudiger aandrijvend en verbindend stangenmechanisme. 

- Ben kleiner, negatief op het vermogen werkend, dood volume. 

- Ben efficienter gebruik van het motorvolume door de overlap van zuiger en verdringer-

slag. 

Bij dit motortype kunnen we een aantal deelfuncties onderscheiden (zie tabel 3). Het op 

deze wijze beschrijven, d.m.v. een 'functioneel ontwerp', heeft als voordeel dat er door 

de beschrijvingswijze geen mogelijkbeden worden uitgesioten voor het verdere verloop 

van het ontwerptraject. De ontwerper behoudt hierdoor de volledige vrijheid ten aanzien 

van de materiaal-, proces- en vormkeuze. 
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Deelfundie: Functienaam: Onderdelen: 

(zie 3.4.4) 

omzetten van druk in kracht en vice versa. zuiger zuiger 

verplaatsen van lucht van koude naar hete zijde en vice versa. verdringer verdringer (2-delig) 

verhitten van de lucht aan de hete zijde in de motor. verhitter verhitter 

atkoelen van de lucht aan de koude zijde van de motor. koeler koeler 

behuizing van zuiger, verdringer en werkend medium. cilinder zuiger-cilinder, 

koeler, verhitter 

het afremmen van de verdringer op de gewenste positie. verdringer-stop sillikonenrubberen 

ring 

accumulatie van arbeid, leveren van energie voor compressie. accumulator egwiel 

overbrengen van kracht van zuiger naar accumulator en vice mechanisme zuigerstang, kruk-

versa. blok, glijlagers, 

asjes, kogellagers 

fixatie en positionering van onderdelen. frame frame, cil. schroe-

yen, moeren, 

houtschroeven 

beperken van warmteoverdracht via de cilinderwand. isolator sillikonenrubberen 

ring 

afdichten werkruimte t.o. v. omgeving. afdichter sillikonenrubberen 

ring, zuiger 

riemschijf voor aandrijven werktuigen, pulley pulley 

Tabel 3 : De verschillende functies en hun eisen war de eencilinder Ringbommotor. 

3.4.2 Bewerkingsprocessen 

De kern van elke fabricage bestaat uit een of meer bewerkingsprocessen, waarmee in 

eerste aanleg de vorm en afmetingen van onderdelen worden gegenereerd. Zoals in 

paragraaf 2.2 reeds behandeld, dienen, om het materiaalverlies te beperken, de gedachten 

van de ontwerper bij grootserieproduktie in eerste instantie naar (om-)vormen uit te gaan. 

Deze hoofdbewerking kan indien nodig gevolgd worden door een (scheidende) nabewer

king. We selecteren, met behulp van het schema van Kienzle, voor de hoofdbewerking de 
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volgende processen, welke vallen onder de hoofdgroepen oervormen en omvormen: 

SPIDTGIETEN: Bewerking, waarbij het (vloeibare) materiaal 

tegelijk gevormd en onder druk in de vorm geperst wordt [8]. 

Hierbij zijn zeer complexe vormen (functieintegratie) mogelijk. 

STAFEXTRUSIE: Bewerking, waarbij een blok werkstukmateriaal, 

door een blokhouder omsloten, door een vormbepalende profiel

opening van het gereedschap wordt geperst. Voomamelijk voor ver

vaardiging van lange produkten, als staven met een massief of hoI 

profiel, halffabrikaten [9]. 

SLAGEXTRUSIE: Extrusie onder slagachtige bewegingscondities, 

voomamelijk toegepast bij de massafabricage van produkten uit 

non-ferro metalen, in snellopende persen [9]. 

DIEPTREKKEN: Omvormen van een blenk tot een bekervormige 

bus. Hierbij trekt een stempel de rand van de blenk onder een 

plooihouder uit, en tegeIijk het middendeel van de blenk door een 

trekring of matrijs, waarna de rest van de blenk voIgt. De wanddik

te van de beker komt nagenoeg overeen met die van de blenk [9]. 

Voor deze processen zijn een aantal algemene constructierichtlijnen op te stellen, zoals: 

A) Spuitgieten - lossingshoeken noodzakelijk 

- afgeronde hoeken en vormen 

- gelijkmatige wanddikte 

- rekening houden met matrijsdeling (geen inwendige kamers) 

- geen grote platte oppervlakken of diepe smalle openingen 

- toleranties +/- 0,8 mm. 

B) Stafextrusie - gelijkmatige wanddikte 

- afgeronde hoeken en vormen 

- zoveel mogelijk symmetrie 

- kleinst mogelijke omschrijvende cirkel 

- geen diepe en smalle openingen 

- alleen holle profielen indien werkelijk noodzakelijk 

- toleranties +/- 0,2 mm. 
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C) Slagextrusie - rotatiesymmetrie gewenst 

- geen lossingsconiciteit 

- geen scherpe overgang bodem-wand 

- hoge en/of dunwandige produkten met vlakke bodem mogelijk 

- einddikte bodem > wanddikte 

- tolerantie +1- 0,2 mm. 

D) Dieptrekken - nagenoeg gelijke wanddikte voor hele produkt 

- afrondingen 3 a 5 maal plaatdikte 

- beperkte hoogte-diameterverhouding 

- mogelijke diktevariatie en oorvorming t.g. v. anisotropie 

- tolerantie +1- 0,5 mm. 

Tevens kan per proces (voor de onderdelen van de Stirlingmotor) een schatting worden 

gegeven voor de gereedschapkosten (matrijs, stempel e.d.) en de materiaalkosten per kg 

produkt (uitgaande van de voor dat proces geschikte aluminiumsoort). 

Proces: Gereedschapkosten: Kosten per kg produkt: 

Spuitgieten fLlOO.OOO,-1 fl. 150.000,- fl.7,-1 fl. 8,-

Stafextrusie I fl.2900,-1 fl.3700,- fl.6,- 1 fl.6,50 

Slagextrusie fl.5.000,- 1 fl. 10.000,- fl.6,- 1 fl.9,-

Dieptrekken fl. 15.000,- 1 fl.20.000,- +1- fl.7,-

3.4.3 Materiaal 

In overeenstemming met de functionele eisen en proceskeuze wordt, gezien de prijs en de 

zeer goede eigenschappen op het gebied van: sterkte-gewicht verhouding, v~rvormbaar

heid, extrudeerbaarheid, geleidbaarheid, corrosiebestendigheid en recycling, gekozen om 

zoveel mogelijk gebruik te maken van Aluminium. Aluminium heeft bovendien het 

voordeel dat het bij het fabricageproces verloren gegane materiaal nagenoeg volledig kan 

worden hergebruikt. Voor het vliegwiel wordt, uit functionele overwegingen, CrNi-staal 

gekozen. 
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3.4.4 Proceskeuze 

Uit het oogpunt van kostenminimalisatie kan soms gekozen worden voor uitvoering van 

een functie in meerdere onderdelen, terwijl in andere situaties functieintegratie een beter 

alternatief kan zijn. De voor de Ringbommotor gemaakte keuzes zijn weergegeven in 

tabel 3 (pag.15). Rekening houdend met de materiaal-, fabricage- en vormafwegingen 

wordt bij de koeler, verhitter, frame, krukblok en zuigerstang gekozen voor stafextrusie; 

bij de verdringer, zuiger-cilinder en zuiger gekozen voor slagextrusie en wordt de 

verhitter diepgetrokken. Voor het vliegwiel en de, bij het oude ontwerp geintegreerde, 

pulley wordt, om het materiaalverbruik te verminderen, gekozen voor een splitsing in 

twee onderdelen en een verspanende bewerking. Als verdringerstop wordt gekozen voor 

een, in te kopen, sillikonenrubberen ring, welke tevens functioneert als isolator en afdich

ter. Door de eenvoud van de motor en zijn onderdelen komt het spuitgietproces voor geen 

van allen in aanmerking. 

3.4.5 Overzichtstekening 

Nu materiaal-, proces- en vorm

keuzes zijn gemaakt, kunnen we 

overstappen op een volledig 

geometrische beschrijving. Ver

dere uitwerking van het ontwerp 

leidt dan tot een overzichtsteke

ning, zoals getoond in Fig. 9. 

Tabel 4 en 5 geven een overzicht 

van het benodigd materiaal en het 

aantal bewerkingen per onder

deel. Wederom zijn ook de in te 

kopen standaardonderdelen in 

tabel 5 opgenomen. 
Fig.9: Oven;ichtstekening nieuwe motor in voor- en bovenaan
ziehl. 
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. Tabel 4: Overzichtstabel van bewerkingen per onderdeel. 

:e[mm"1 
dukt: 

'lI> uitga:ateriaaJ 
in em produkt: 

35268,30 29139.91 82.62 

39036,24 35783,22 91,67 

15653,55 13121,82 83,83 

14472,01 12970,52 89,62 

18237.54 15900,39 87,18 

19477.81 15181,75 77,94 

3296,85 67,76 

635,91 61,02 

61575,22 81,99 

1372,36 48,54 

Glijlagerbus (eil) 689,19 689,19 100,00 

312,20 312,20 100,00 

353,43 100,00 

589,05 100,00 

824.67 100,00 

3020,64 100,00 

1510,32 1510,32 100,00 

SilIikonen-ring 537,21 537,21 100,00 

(4) 711.24 711.24 100,00 

(4) 62,96 62,96 100,00 

(2) 554,18 100.00 

(2) 1281,86 

236.434.23 199.427,90 

Tabel 5: Benodigd materiaal per onderdeel. 



4 EVALUATIE 

Terugkijkend op het gevoIgde ontwerptraject kunnen we het als voIgt samenvatten. 

Ingegeven door een behoefte uit de markt, worden de functies van het produkt vastgelegd 

in een functioneel ontwerp. Hierin ligt, naast de functie en deelfuncties zelf, ook de plaats 

van de deelfuncties t.O.V. elkaar vast. Het functioneel ontwerp gaat bovendien vergezeld 

van aanvullende informatie, zoals seriegrootte en esthetische eisen, maar zegt niets over 

vormen en/of toleranties, welke niet van invloed zijn op het functioneren van het 

eindprodukt. Dit om het ongegrond uitsluiten van mogelijkheden te voorkomen. Vervol

gens (zie Fig. 10) wordt het ontwerp uitgewerkt door bij elke functie de beste combinatie 

van materiaal, vorm, en fabricageproces te zoeken. Hiervoor is een goede beheersing van 

de verschillende disciplines noodzakelijk. In figuur 10 is het blok materiaal, vorm en 

fabricage omgeven door een dungedrukt milieukader. Bij het uitwerken van deze opdracht 

is hier namelijk op bescheiden wijze mee gewerkt, maar in de toekomst zal deze factor 

steeds belangrijker worden, waarbij dient te worden opgemerkt dat de milieuoverwegin

gen zuBen doorwerken in zowel de materiaal-, vorm- als proceskeuze. Nadat deze 

ontwerpstappen zijn doorlopen, kunnen het samenhangende produkt- en procesontwerp 

worden voltooid. 

BEHOEFTE ....... 1 FUNTIONEELONTWERP I ....... : 

Fig. 10 : Het gevolgde ontwerptraject. 
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5 RESULTATEN 

Door het herontwerpen is een forse reductie verkregen van het benodigde materiaal, 

aantal onderdelen en aantal bewerkingen (zie tabel 5). Het percentage in te kopen 

standaardonderdelen is bij het nieuwe ontwerp hoger dan bij het oude ontwerp. Het aantal 

montagehandelingen is kleiner en bovendien is het karakter verbeterd. Zo zijn het lastige 

lassen, solderen en lijmen bij het nieuwe ontwerp niet meer nodig en is het relatief 

montage-onvriendelijke schroeven zoveel mogelijk vervangen door persen. 

I I 
oude ontwerp 

I 
nieuwe ontwerp 

I 
benodigd materiaal 320.941,82 mm3 236.434,23 mm3 

waarvan in eindprodukt 44,34 % 84,35 % 

aantal onderdelen 43 31 

waarvan in te kopen 23 (53,49 %) 20 (64,52 %) 

totaal aantal bewerkingen 138 74 

lassen 1 -
solderen 4 -

montagehandelingen lijmen 2 30 - 19 

schroeven 14 7 

persen 9 12 

Tabel 5: Overzichtstabel resultaten. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Conclusies 

- Door een juist ontwerpproces en het daaruit voortvloeiende fabricage- en proces

ontwerp, lean een forse kostenreductie worden verkregen bij het (her-)ontwerpen van 

een produkt. 

- Door bij grootserieproduktie voor de globale vormgeving gebruik te maken van 

(om-)vormende bewerkingsprocessen, lean een grote besparing van materiaal, en dus 

ook kostprijs, verkregen worden. 

- Fabricagegericht ontwerpen veronderstelt een goede kennis van de bewerkingspro

cessen bij de ontwerper. 

- Voordat met het (her-)ontwerpen van een produkt begonnen wordt, dient de ontwerper 

zich eerst grondig in de werking en functie van het produkt te verdiepen. Alleen bij 

een goede beheersing hiervan kunnen overdetaillering, en de daaruit voortkomende te 

hoge fabricagekosten worden voorkomen. 

6.2 Aanbevelingen 

- Het opstellen van constructierichtlijnen voor de verschillende bewerkingsprocessen, 

materialen en assemblagemethoden, als leidraad voor de ontwerper. Indien mogelijk, 

de richtlijnen invoeren in een expertsysteem. 

- Het opstellen van kwantitatieve relaties, om de keuze tussen duur te bewerken 

gelntegreerde onderdelen met een goedkope assemblage en meerdere goedkoop te 

fabriceren eenvoudige onderdelen met hogere assemblagekosten te vereenvoudigen. 

- Het onderzoeken hoe de toenemende zorg om het milieu optimaal in het ontwerpproces 

lean worden geintegreerd. 

- Het opstellen van richtlijnen voor functioneel ontwerpen, zodat de communicatie tussen 

de ontwerper en degene die het produkt gaat maken, wordt verbeterd. 

- Het invoeren van de heteluchtmotor als practicumopdracht in het eerste jaar, om de 

studenten al vroeg in hun studie het verband tussen de verschillende disciplines bij te 

brengen. 
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De Stirlingmotor, gebouwd volgens het reeds bestaande ontwerp. 

De Ringbommotor, uitgevoerd als eerste, voorlopig prototype. 
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