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SAMENVATTING
Waterkracht B.V. is gespecialiseerd in hogedruk reinigingsapparatuur (>40 Bar) en is
gelegen in Varsseveld. Waterkracht verkoopt zowel koud als heetwater installaties.
Voor heetwater installaties is er recentelijk een nieuwe brandermodule beschikbaar
gekomen en Waterkracht wil die graag opnemen in het assortiment.
Het doel van deze opdracht is het ontwerpen van een behuizing voor de nieuwe
brandermodule. Ook moet deze behuizing aansluiten op de lijn van producten of er
moet een voorstel gedaan worden hoe de lijn van producten aangepast kan worden
om deze meer een ‘‘Waterkracht uitstraling’’ te geven. Het eindresultaat zal een Solidworks model zijn van de branderbehuizing(en). Dit zal een goede basis zijn voor de
verdere engineering gedaan door waterkracht. Ook zal er een vormgevingsvoorstel
opgeleverd worden voor de gehele lijn.
Om dit te bereiken is er een analysefase doorlopen waarbij de nadruk lag op het
analyseren van: de bestaande producten, concurrentie, werking van een brander,
mogelijke materialen en mogelijke productieprocessen. M.b.v. de conclusies van de
analysefase is er een PvE opgesteld aan de hand waarvan er conceptvoorstellen
geproduceerd konden worden.
Na het kiezen van concepten zijn deze verder uitgewerkt tot zowel werkende als
dummy Solidworks modellen.
Het gewenste eindresultaat is behaald. De branderbehuizing is nog niet klaar voor
directe productie, bepaalde onderdelen zullen nog aangepast moeten worden. Het
advies aan Waterkracht is om met het eindresultaat verder te gaan en te kijken welke aspecten ervan op korte of lange termijn doorgevoerd kunnen worden.

SUMMARY
Waterkracht Ltd. is a company that is specialized in high pressure cleaning systems
(>40 Bar). It is situated in Varsseveld. Waterkracht sells cleaning systems with hot
water as well as cold water. Recently a new, stronger burner module has become
available on the market and Waterkracht would like to take it up in the assortment.
The goal of this assignment is to design a housing for the new burner module. This
housing has to fit in with the current assortment, or the current assortment has
to be adjusted to create a recognizable product line. The final result will be a Solidworks model for the burner housing, this model has to be a good foundation for
further engineering done by Waterkracht. There also needs to be a design proposition for the entire product-line.
To achieve these goals firstly an analytical phase will be completed. The current
product-line, the competition, functionality of a burner, possible materials and possible production processes will be analyzed the most thoroughly. The conclusion of
the analytical phase will be used to draft the Program of Requirements, which will
be used to generate concept proposals.
After selecting certain concepts these concepts have been further developed into
both fully functional 3d models as well as dummy models.
The burner housing isn’t yet ready for instant production, certain parts will need
further (small) adjustments. The advice given to Waterkracht is to further develop
the results of this bachelor assignments and to contemplate on which aspects to
put into practice either in short or long term.
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Inleiding		

									

1.1 Waterkracht
De opdrachtgever is het bedrijf Waterkracht B.V. in Varsseveld. Het bedrijf opereert internationaal (Nederland, Duitsland). In 1972 is Waterkracht ontstaan uit Kramp B.V., dat leverancier is van
technologische onderdelen voornamelijk voor de agrarische sector. Kramp B.V. importeerde in het
verleden stoomcleaners voor de Nederlandse markt. Dit bedrijfsonderdeel is begin jaren 70 omgezet naar een zelfstandige onderneming met de naam Waterkracht.
Waterkracht is specialist op het gebied van professionele en semiprofessionele hogedruk reinigingsapparatuur. Waterkracht is een totaalleverancier, de aangeboden producten worden door
Waterkracht ontworpen, aangepast/geproduceerd, geïmporteerd, geleverd en geserviced.

Figuur 0

Waterkracht is aangesloten bij een innovatiehub van bedrijven (Innovar) die door het jaar heen rond
de 20 studenten aan het werk heeft. Ze laten studenten graag beginnen aan bepaalde opdrachten.
Zo kunnen ze eventuele innovatieproblemen tackelen met een frisse blik. Zelf kunnen ze ook producten ontwerpen maar het werken met studenten heeft altijd tot goede vernieuwende oplossingen/input geleid.
1.2 Aanleiding
Een stationair reinigingssyteem bestaat uit een wateropslag, pomp, brander en daarna één of
meerdere spuiten. Tot nu toe was er voor iedere spuit een brander nodig i.v.m. capaciteitstekort
per brander. Er is door een leverancier van Waterkracht nu echter een sterkere brander op de
markt gebracht die meerdere spuiten in één keer kan voorzien van heet water en Waterkracht wil
hier uiteraard iets mee doen. De nieuwe brander wordt in meerdere versies geleverd dus daar zal
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een keuze in gemaakt moeten worden. Omdat een kale brander niet altijd gewenst is zal er een
passende behuizing ontworpen moeten worden voor het nieuwe brandersysteem.
1.3 Doelstelling
De doelstelling van deze bacheloropdracht is om de behuizing van een branderinstallatie voor een
stationaire hogedrukreiniger te ontwerpen. Deze behuizing moet de interne mechaniek (waarvan
de specificaties bijna vastliggen) kunnen bevatten en er robuust en modern uitzien en aansluiten
op het assortiment. Het eindresultaat moet een goede basis zijn voor het op de markt brengen van
het ontworpen product. Er zal gelet moeten worden op zaken als bereikbaarheid van onderdelen,
maakbaarheid, esthetische waarde en duurzaamheid van het product. Ook is het gewenst dat de
nieuwe behuizing qua vormgeving aansluit op de huidige pompen van Waterkracht: de Caddy Automatic en de Hydrojet.
1.4 Leeswijzer
Om tot een goed eindresultaat te komen zullen de volgende fasen doorlopen worden:
• Voorfase: productanalyse (Caddy Automatic, Hydrojet, concurrentie), gebruiks-/omgevingsonderzoek, vormanalyse, materiaalanalyse, marktonderzoek, PvE
• Ontwerpfase: ideegeneratie, conceptgeneratie en iteratie
• Detailleringsfase: Solidworks-model, sterkte-analyse, kostenanalyse,
• Afwikkelingsfase: evaluatie, advies
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Analyse

									

De analysefase zal toegespitst worden op het analyseren van branders en producten die aangesloten worden op de branders. Het gaat hierbij om de producten zelf, maar ook om de werking,
plaatsing, gebruik van de producten etc. De producten die Waterkracht aanbiedt en geanalyseerd
zullen worden zijn o.a. de Hydrojet, Caddy Automatic, TEHA brandermodule, Frank GM en de Mazzoni brander. Doel van de analysefase is om een totaalbeeld te krijgen van verwante producten en
producten waarop de brander aangesloten zal worden. Dit is onder andere nodig om te beslissen
welke brander en in welke hoeveelheid deze in de behuizing geplaatst moet worden. Het eindresultaat van de analysefase is dat de deelvragen opgesteld in het Plan van Aanpak (bijlage 12) beantwoord kunnen worden en er een Programma van Eisen opgesteld kan worden.
2.1 Hogedrukreinigingssystemen
Als eerste is het van belang om duidelijk te maken wat een hogedruk reinigingssysteem inhoudt.
Een hogedrukreinigingssysteem ziet er niet voor ieder bedrijf hetzelfde uit maar vertoont wel
overeenkomsten. Ieder systeem heeft minstens één pomp met aan- en afvoer, waarbij de pomp is
aangesloten op het lichtnet als energiebron. Voor sommige toepassingen wordt er gebruik gemaakt van koud water, voor andere warm/heet water. Ook kan er gebruik worden gemaakt van
chemicaliën die aan het water worden toegevoegd. Echter, chemicaliën mogen bijvoorbeeld in de
voedingsindustrie niet gebruikt worden en daar is alleen een heet water hogedrukreiniger dus een
oplossing.
Het hete water voor een hogedrukreiniger wordt geleverd door een brander. Deze branders gebruiken gas, lpg of (diesel)olie als brandstof. De branders bevinden zich meestal na de pomp, dus
het water dat al onder druk staat wordt verwarmd. Dit is omdat als er heet water door de pomp
heen gaat dat funest is voor de afdichtingen in de pomp waardoor de levensduur van de pomp
sterk achteruit gaat. In Figuur 1. is een schema te zien hoe het water door een heetwater hogedrukreinigersysteem loopt.
Olie, lpg en gasbranders hebben allemaal een luchtafvoer die naar buiten moet. Bij gas komt daarbij dat er ook een externe luchtinvoer nodig is, dit is om de luchtstroming goed op gang te houden
en zodat de luchtdruk zowel binnen als buiten hetzelfde is. In het geval van een olie of lpg brander
is het mogelijk om de luchttoevoer vanuit de ruimte te halen waar de brander instaat i.p.v. van
buiten het gebouw.

Figuur 1.
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Als de klant zelf al een cv heeft en de wens heeft om deze op de pomp aan te sluiten kan dat
ook maar de temperatuur mag in dat geval niet boven de 50 graden uitkomen. Voordeel hiervan
kan zijn dat als er maar heet water voor korte periodes nodig is deze uit de voorraad van de cv
gehaald kan worden. Een brander heeft geen voorraad en verwarmt alleen het water dat erdoorheen loopt. Hiervoor is een veel hoger vermogen nodig waardoor de prijs ook hoger is dan die van
een cv.
2.2 Caddy en Hydrojet
De Caddy Automatic en de Hydrojet zijn de pompen waarop de te ontwerpen brander aangesloten
zal worden. De Hydrojet-serie is een serie grote pompen gemonteerd op een frame, te leveren
met of zonder beplating zoals te zien in Figuur 2 en 3. Er zijn meerdere versies beschikbaar met
verschillende pompen intern, variërend van 11 tot 22 kW die op hetzelfde frame geplaatst zijn. De
sterkste Hydrojet verplaatst 3660 liter per uur.

Figuur 2						

Figuur 3

De behuizing wordt gefabriceerd van RVS 304. Het frame waarop de Hydrojet geplaatst is is een
frame van staalplaat van 4mm dik. De frame-onderdelen zijn aan elkaar bevestigd m.b.v. klinknagels. De pomp, interface, buizen etc. zijn vervolgens met schroeven aan het frame bevestigd.

Figuur 4

Figuur 5

De Caddy Automatic is het kleine broertje van de Hydrojet met een vermogen van 4 of 5.5 kW. De
Caddy Automatic is op te hangen aan de muur (Figuur 4) of in de staande opstelling (Figuur 5). De
Caddy Automatic heeft als bonus dat er meerdere pompen aan elkaar verbonden kunnen worden.
Er kan een toren gebouwd worden met tot wel 3 Caddy’s erin (Figuur 6). Iedere afzonderlijke Caddy levert genoeg water voor één spuit en afhankelijk van hoeveel mensen er aan het spuiten zijn
7

staan de afzonderlijke Caddy’s aan of uit.
De behuizing van de Caddy Automatic is gemaakt van een combinatie van RVS 304 en staalplaat. De zwarte onderdelen (figuur 5) zijn
van staalplaat met daaroverheen een KTL coating (elektrostatische
dompellak) terwijl de grijze onderdelen van RVS 304 zijn gemaakt. De
keuze om niet de gehele behuizing van RVS te maken is vanwege de
lagere kosten van staalplaat t.o.v. RVS. Alle zwarte onderdelen zijn
aan elkaar bevestigd m.b.v. klinknagels. De grijze onderdelen zijn op
het zwarte frame geschroefd. Hierdoor zijn de grijze platen er voor
onderhoud vanaf te halen.
De behuizingen van zowel de Caddy als de Hydrojet zijn door WaterFiguur 6
kracht ontworpen en worden geproduceerd door een extern bedrijf
die het product in losse onderdelen levert. Waterkracht assembleert daarna het product zelf in de
eigen werkplaats.
Puur aan de vorm van de Caddy en de Hydrojet is niet te herkennen dat de producten van Waterkracht zijn en er is ook geen duidelijke overeenkomst qua vormgeving tussen de huidige branders
en pompen en de pompen onderling. Waterkracht zou dit graag anders zien. Als de mogelijkheid er
is en er een goed behuizingontwerp voor de brander is zou Waterkracht graag hebben dat dit op
een of andere manier ook toegepast wordt op de Caddy of Hydrojet.
2.3 De TEHA brander
De TEHA brander is de brander die vervangen zal worden door de nieuwe brander. Afhankelijk van
de benodigde opwarmingscapaciteit worden één (Mono) of twee (Duplo) verwarmingsmodules ingezet. Standaard zijn deze modules voorzien van een eenvoudig gegalvaniseerd frame voor vloeropstelling. De Mono variant is te zien in figuur 7 en 9, zowel met als zonder behuizing. De Duplo
variant is te zien in Figuur 8 en 10, zowel met als zonder behuizing. Uit een interview met de afdeling commercie van Waterkracht blijkt dat de verhouding verkochte TEHA branders met of zonder
behuizing op 20/80 ligt (20 procent met behuizing en 80 procent zonder behuizing).

Figuur 7		
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Figuur 8

Figuur 9		

Figuur 10

Als er een waterstroom loopt zal de brander aan gaan. Zodra de reinigingswerkzaamheden worden beëindigd schakelt de verwarming automatisch uit. Bij het hervatten van de werkzaamheden
schakelen – afhankelijk van de gevraagde capaciteit – één of twee verwarmingsmodules direct in
en wordt het hogedrukwater verwarmd tot de ingestelde temperatuur.
Waterkracht kan op het moment geen eigen merk brander zoals de TEHA leveren en dat zou graag
veranderd worden, zeker als een andere brander van hogere kwaliteit zou zijn. Wat ook belangrijk is is dat de vraag van de klant niet altijd overeenkomt met de mogelijkheden die de standaard
TEHA opstelling biedt. Eerst wordt samen met de klant gekeken naar: is er warm water nodig?
Hoe warm moet dit water zijn? Voor hoe lang wordt dit water gebruikt? En door hoeveel personen
tegelijk? Het komt namelijk voor dat het benodigde vermogen zo groot is dat er vier en in zeer uitzonderlijke gevallen zelfs zes branders nodig zijn. In dat geval plaatst Waterkracht deze branders
zelf op een frame en verbindt ze onderling. Ook wordt dan alle elektronica gestript en wordt nieuwe bedrading naar een nieuw kastje met interface geleid. Voor deze varianten is nu geen behuizing
beschikbaar.
Voor het bepalen welke en hoeveel branders er in de nieuwe behuizing nodig zijn zal een vergelijking gemaakt worden met de capaciteit van de TEHA branders. De MONO heeft een capaciteit van
45 - 68 kW en de DUPLO van 90 - 136 kW. De meest verkochte opstellingen variëren van één tot
vier branders. De vraag in Watt van branders ligt dus tussen de 45W en 272W.
Om iets meer duidelijkheid te geven over hoe een brander werkt en de verschillende onderdelen
waar in de rest van het verslag naar verwezen zal worden is in Figuur 11 een doorsnede te zien
met de verschillende onderdelen gemarkeerd.
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Nummer
Onderdeel
1
Rookgasafvoer
2
Verbrandingskamer
3
Buitenmantel
4
Menginrichting
5
Vlambuis
6
Binnenmantel
7
Drukschakelaar
8
Stromingsschakelaar
9
Veiligheidsklep
10
Hogedruk watertoevoer
11
Bevestiging
12
Isolatie
13
Oliepomp (vervalt op gasversie)
14
ventilator
15
Hogedruk verwarmignsspiraal
16
Binnendeksel
17
Buitendeksel
18
Fotocel
19
Rookgassensor voor temperatuurbe
grenzer
x
Veiligheidsvoorziening afhankelijk van
type
y
Blauw=verse lucht rood=rookafvoer
							Figuur 11
Conclusie: De TEHA brander is het meest vergelijkbare product. De vraag in Watt naar branders
ligt tussen de 45W en 272W.

2.4 Firebox en Gasboy
Twee producten die qua vorm en opbouw, maar niet qua vermogen waarschijnlijk enigszins vergelijkbaar zijn met het te ontwerpen product zijn de Gasboy (Figuur 12) en Firebox (Figuur 13).

Figuur 12					Figuur 13
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Beide producten hebben één brander in de behuizing én een kleine pomp. Het gaat hier dus om een
volledig heetwater hogedruksysteem. De Gasboy is stationair terwijl de Firebox mobiel is. De rode
en zwarte kleuren van de behuizing zijn erop gepoedercoat.
De Gasboy heeft ook een kleine inwendige watertank van kunststof. Deze watertank krijgt zijn
water uit een waterleiding en werkt als een soort tussenstation. De watertank garandeert dat er
een constante rustige stroom van water is zonder teveel rotaties en/of lucht. Ook geeft dit de mogelijkheid om een sensor in de watertank te hangen die kan controleren of er altijd genoeg water
beschikbaar is voor aanzuiging. Als het waterniveau te laag zou zijn of een directe wateraanvoer
niet betrouwbaar is kan er lucht in de pomp komen wat slecht is voor de pomp.
Waar de TEHA brander een open achterkant heeft voor de koeling werkt dat iets anders bij de
Gasboy en Firebox. Beide producten hebben een grote opening aan de onderkant en verscheidene
ventilatiegaten aan de bovenkant. Op deze manier kan de warme lucht opstijgen en aan de bovenkant de behuizing verlaten terwijl aan de onderkant nieuwe lucht aangezogen wordt.
Net zoals bij de Caddy en Hydrojet zijn ook deze behuizingen van een combinatie van staal en RVS
en is het frame gemaakt van buizen. De behuizingsplaten van de Gasboy hebben ook een constructie-dragende werking (zelf ondersteunend) terwijl de Firebox platen zijn opgehangen aan het
buizenframe.

2.5 De nieuwe brander
De brander die in het nieuwe product geplaatst zal worden is een brander van het merk mazzoni.
Er is een keuze uit 3 verschillende types:
3.026.04.044 		87 KW			gas
3.026.04.045		104 kW		gas
3.026.04.046		133kW		gas

Zoals te zien is de lichtste Mazzoni brander in capaciteit ongeveer anderhalve TEHA MONO. Om een TEHA
DUPLO of twee TEHA DUPLO opstellingen te vervangen zullen er één of twee 133 kW Mazzoni branders
nodig zijn. Er is bij de producent navraag gedaan en
toen zijn de Solidworks modellen toegestuurd. Uit
deze Solidworks modellen blijkt dat alle drie de versies een vergelijkbare ketel hebben (dezelfde buiten
afmetingen) en de aansluitingen op dezelfde plek
zitten. Ook is de interface hetzelfde voor alle drie de
versies.

Figuur 14		
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Figuur 15
		
					
In Figuren 14 en 15 zijn de Solidworks modellen van de TEHA brander te zien. Er kan uit geconcludeerd worden dat de Mazzoni brander qua opbouw heel erg op de TEHA brander lijkt. Zowel alle
aansluitingen als de ventilator zijn exact hetzelfde geplaatst.
Analyse van de Mazzoni catalogus en interviews met Waterkracht medewerkers leidde ook nog
tot de volgende conclusies:
-Normaal gesproken hebben gasbranders een afvoer voor het condenswater dat bij de verbranding vrijkomt in de verbrandingskamer, bij de Mazzoni-brander is dit niet het geval en is er geen
afvoer nodig. Dit is mooi want dat betekent dat er bij de behuizing ook geen rekening mee gehouden hoeft te worden.
-Branders moeten altijd binnen geplaatst worden, dit is om te voorkomen dat de leidingen bevriezen als de brander niet gebruikt wordt.
-Bij de watertoevoer zit een overdrukventiel/afvoer waar water uitspuit mocht er iets fout gaan
met de watertoevoer. Dit betekent dat dit eventuele water weg moet kunnen lopen, daarom zal er
een gat in de behuizing moeten zijn. Ook moeten branders altijd in de buurt van een waterafvoer
geplaatst worden of in een bak.
-Voor gasbranders gelden er zwaardere regels dan voor oliebranders (BFCMA, 2010). Bij oliebranders mag de luchttoevoer uit de ruimte zelf gehaald worden, bij gasbranders mag dit niet. Het is
voor gasbranders van belang dat de rookgasuitlaat en de luchttoevoer in hetzelfde drukgebied
zitten, ofwel naast elkaar (0.1-1m). In het theoretische geval dat hier niet aan voldaan wordt en de
luchttoevoer aan de zijkant van het gebouw zit en de rookgasafvoer aan de bovenkant en het gaat
waaien, dan zal er een luchtstroom geforceerd worden, wat slecht is voor de verbranding en de
brander.
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-Zowel de luchttoevoer als de rookgasafvoer moeten van
begin tot eind afgesloten zijn. Wat hierbij opvalt is dat alle
branders een rechthoekige rookgasafvoer hebben (Figuur 14-15)
terwijl de bestaande buizen rond zijn. Binnen de behuizing zelf
zal het rookgaskanaal nog van een rechthoekige vorm naar een
ronde vorm over moeten gaan. Dit gebeurt door een overgangsstuk zoals te zien in Figuur 16.

Figuur 16

-De interface op de Mazzoni brander is los te halen en kan dan ergens anders geplaatst worden.
2.6 De afnemers
Om te bepalen hoe de omgeving van de te ontwerpen brander eruit ziet is het noodzakelijk uit te
zoeken waar de heetwater reinigingssystemen naartoe gaan. Deze informatie kan gehaald worden
uit het klantenbestand dat op het netwerk van Waterkracht staat. Deze klanten kunnen daarna
ingedeeld worden in meerdere groepen waarna er een stijlcollage gemaakt kan worden. De producten waar op geselecteerd is zijn: Hydrojet, Caddy, TEHA, Firebox, Gasboy.
Er is een excel sheet gemaakt waar rond de 100 klanten in zijn opgenomen, ongeveer de helft hiervan heeft een koudwater systeem gekocht, de andere helft een heet water systeem. De bedrijven
zijn geanalyseerd op sector en daarin onderverdeeld. Vanwege geheimhouding is deze excel sheet
niet bijgevoegd.
In de sheet is te zien dat bijna alle systemen naar de industrie/heavy duty services gaan.
Na het filteren op groepen waar geen heetwater installaties worden gebruikt en groepen die alleen
mobiele reinigers gebruiken zijn de volgende sectoren overgebleven:
sector

bedrijf voorbeeld

schoonmaak voorbeeld

installatiebedrijven

loodgieter

wagenpark

food

slagerij, visafslag

productiehal, machines

bouw

aannemer, renovatiebedrijf

wagenpark

transport

autodealer

wagenpark, locatie

afvalverwerking

werf, riooldienst

wagenpark, locatie

landbouw

boerderij, veehouderij

productiehal, machines

overig

gemeente, brandweer

wagenpark, locatie, machines

Wat er nog opgemerkt kan worden is dat de afnemers voornamelijk grotere bedrijven zijn met een
groot genoeg wagenpark om daar een vaste was installatie voor te hebben. De bedrijven waar het
om gaat rijden/werken vaak in een modderige omgeving en hebben daar dus een heetwater installatie voor nodig. Enkele voorbeelden van de omgeving zijn te zien in Figuur 17. Voor de volledige
collage zie Bijlage 1 en 2. In de analysefase zal er vaker naar deze collages verwezen worden.
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Figuur 17
Ondanks de vele bedrijven waar aan geleverd wordt is er te zien dat de omgeving van de brander waarschijnlijk enigszins overeen zal komen tussen de verschillende bedrijven. Het gaat in alle
gevallen over een hal/grote open ruimte waar machines worden schoongemaakt. De hoofdtaken
zijn het schoonmaken van materieel en het schoonmaken van het wagenpark. Het gaat hierbij om
professioneel gebruik en niet om gebruik door consumenten.
2.7 Eisen deelaspecten
Nu er een beeld is gevormd van hoe verwante producten werken en opgebouwd zijn zal er in de
volgende paragrafen nader gekeken worden naar de verschillende eisen aan de te ontwerpen
behuizing. Het gaat hierbij om de eisen voor de gaten die de behuizing moet hebben, warmteafvoer,
productieprocessen, materialen en vormen.

Figuur 18				Figuur 19				Figuur 20
2.7.1. Behuizing eisen voor aan- en afvoer van lucht
De plaatsing van de gaten in de behuizing voor de aan- en afvoer van lucht wordt voornamelijk bepaald door de locatie van de aansluitingen van de interne mechaniek en niet door de omgeving van
waar de brander staat. Aan de achterzijde van de branderbehuizing zou natuurlijk niet handig zijn
maar verder maakt het voor het installatieproces op locatie niet veel uit of de gaten aan de bovenof zijkant zitten en waar op die vlakken. In Figuur 18, 19 en Bijlage 2 is te zien hoe diverse branders
zijn aangesloten op hun omgeving. Zoals te zien is het buizenwerk voor de aan- en afvoer voornamelijk maatwerk dat bepaald wordt door de locatie en niet door de behuizing zelf.
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In Figuur 19 en 20 is een TEHA DUPLO te zien. De vierkante doos rechtsonder is waar de lucht de
behuizing in gaat. Deze vorm is om een luchtstroom naar beide ventilatoren te garanderen zonder
obstakels. Het lastige aan twee branders naast elkaar is dat de luchtstroom van beide ventilatoren
in elkaars verlengde liggen wat deze workaround heeft opgeleverd. Voor een enkele TEHA brander
(Figuur 18) is dit niet nodig. Om de druk in de buis te bewaren is het van belang dat er niet teveel of
te grote obstakels in de pijp zitten. Ook bochten verhogen de pressure drop (‘‘fluid pressure drop
in pipe’’, engineersedge.com).
De brander is dubbelwandig, in het midden is de verbrandingskamer en daar gaat de brandstof en
lucht van boven naar beneden. De lucht die door de ventilator is aangezogen gaat de brander aan
de onderkant in en dan langs de branderwand naar boven. In de dubbele wand aan de buitenzijde
gaat de luchttoevoer dus van beneden naar boven. Dit heeft als voordeel dat de lucht al wordt
voorverwarmd en het heeft een isolerende werking. Dit is te zien in Figuur 1 en Figuur 11.
Conclusie:
Voor één brander is er één luchttoevoer nodig. Voor twee branders zijn er één of twee luchttoevoeren nodig. Het meest praktisch is om eerst een gedeelde luchttoevoer te hebben die bij aankomst splitst. Belangrijk is dat de luchttoevoer geen obstakels heeft. Diameter bij enkele opstelling rond de 120mm, bij een dubbele opstelling 200mm.
2.7.2 Eisen aanvoer van gas
Twee branders mogen volgens de regulering één gastoevoer delen (BFCMA, 2010). Een standaard
gas aansluiting is 26x3.
Conclusie: één gat voor aanvoer van gas in de behuizing, onafhankelijk van het aantal branders dat
in de behuizing geplaatst is. De diameter van dit gat moet minstens 30mm zijn.
2.7.3 Eisen aan- en afvoer van water
Zowel de aan- als afvoer van water gebeurt onder hoge druk.
FIguur 21 geeft de waterstroom door twee branders weer. De
branders staan altijd parallel aangesloten, nooit in serie. Ondanks
dat is er altijd maar één watertoevoer. De locatie van de aan- en
afvoer van water bij huidige branders en brander/pomp
combinaties is niet heel verschillend en ook bij de Mazzoni zit de
wateraansluiting van de brander aan de onderkant.
									Figuur 21
Conclusie: één watertoevoer en één waterafvoer aan de zijkant van de behuizing , laag.
Hogedruk toevoer aansluiting, M22 x 1,5.
Waterafvoer aansluiting, ¾”bi/dr.
2.7.4. Eisen interface
Bij de Mazzoni brander zit een interface met daarop:
• ON/OFF switch
• Thermostaat
• Water control (flow and pressure switch)
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• Gas control (2 pressure switches)
• Ventilation control (1 pressure switch)
Conclusie: De behuizing heeft afhankelijk van het aantal branders erin gaten nodig om deze interfaces bereikbaar te maken. De interfaces zitten bij levering vast aan de brander maar kunnen daaraf
geschroefd worden en elders vastgemaakt worden.
2.7.5 Eisen condenswaterafvoer en overdrukafvoer
Bij gasbranders zal er condenswater ontstaan (1m³ aardgas resulteert in 1L condenswater).
Ook zal er als de brander een te lage uitgangstemperatuur heeft extra condenswater ontstaan.
De meeste branders hebben onderin een aansluiting waar dit water weg kan lopen, bij Mazzoni
verdampt echter alles in de ketel en zal door het rookgaskanaal de ketel verlaten. Zoals eerder
vermeld moet er wel een afvoer/gat in de behuizing zijn voor het wegvoeren van water als het
overdrukventiel open gaat.
Conclusie: De onderkant van de behuizing moet voor een deel open zijn om water weg te kunnen
laten lopen.
2.7.6 Eisen stroomtoevoer
De ventilator die de luchtstroom op gang brengt heeft een 230 volts aansluiting, deze kabel zal
dus ook de behuizing moeten kunnen verlaten. De DUPLO opstelling heeft 230V x 5amp nodig
ofwel 1150 W. Twee Mazzoni branders leveren evenveel vermogen als 2 DUPLO opstellingen en
zullen dus rond de 2300 watt vragen. Het maximale vermogen van 1 stroomgroep en het vermogen dat nog uit 1 stopcontact gehaald kan worden is 3680 Watt (‘‘overbelasting’’, enegieveilig.nl).
Dat betekent dus dat de nieuwe branderopstelling in de zwaarste uitvoering gewoon in het stopcontact kan met een reguliere stroomkabel
2.7.7 Eisen ventilatie
De brander zelf is geïsoleerd maar zal nog steeds warmte afgeven en deze moet de brander +
behuizing kwijt kunnen. De TEHA brander is open aan de achterkant en heeft kleine ventilatiegaten.
De Gasboy is rondom geheel afgesloten en heeft ook enkele ventilatiegaten. Navraag leert dat de
grootte van deze gaten niet is berekend maar ‘’geschat aan de veilige kant’’. Als vuistregel kan gehanteerd worden dat de luchttemperatuur binnen de behuizing niet boven de 60 graden uitkomt,
daarboven zal schadelijk zijn voor de elektronica. Ook kan er als eis gesteld worden dat de behuizing aan de buitenkant niet boven de 40 graden mag komen, op die manier is er geen gevaar voor
brandwonden (‘‘wat zijn brandwonden?’’, brandwondenstichting.nl).
De koeling van de behuizing vindt plaats via meerdere wegen. Er is sprake van convectie, radiatie, en conductie. Voor het ontwerpen van de behuizing is de hitte gegenereerd en afgevoerd van
belang vanwege twee redenen: één, het mag niet te heet worden binnen de behuizing, dus zal er
eventueel ventilatie nodig zijn om de temperatuur binnen de behuizing binnen het veilige bereik te
houden. Twee, de buitenkant van de behuizing mag niet te warm worden. Om te bepalen wat de
gevolgen voor het ontwerp van de behuizing zijn is het nuttig om te kijken naar de energiestroom
binnen het totale systeem. In theorie is het mogelijk om een energiebalans op te stellen van het
hele systeem. Er zijn ooit metingen uitgevoerd over de rookgastemperatuur en de efficiëntie van
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de brander. Als het verbruik duidelijk is en de rookgas temperatuur en de temperatuur en hoeveelheid van het water is er vast te stellen hoeveel energie er in en uit gaat. Het verschil tussen de
twee zal energie zijn die verloren gaat via de behuizing. De gemaakte metingen waren echter niet
compleet en deze oplosroute is waarschijnlijk ook niet het eenvoudigst of meest betrouwbaar en
na enkele iteraties is besloten om niet deze methode te gebruiken. In bijlage 3 is het bijbehorende
weerstandsnetwerk te vinden van het totale systeem.
Een gesprek met Joris Oosterhuis van de vakgroep thermodynamica heeft geleerd dat het niet
mogelijk is om één berekening uit te voeren met een eindantwoord dat de temperatuur aangeeft.
Er zijn teveel factoren en onzekerheden om een dergelijke lastige berekening uit te voeren. Het
grootste obstakel is de natuurlijke luchtstroming die binnen de behuizing zal optreden. In Figuur
22 is de energiestroom te zien van brander naar buiten toe. Het gaat hier om conductie door de
behuizingwand zelf, straling van en naar de behuizingwand, een luchtstroom door de behuizing
heen en convectie van en naar de behuizingwand.

			 									

Figuur 22

Aangezien het binnen de behuizing heter is dan erbuiten zal de druk buiten lager zijn dan binnen en
is er dus de mogelijkheid om een luchtstroom te laten ontstaan. De huidige behuizingen lijken hier
gebruik van te maken. Na het bekijken van een aantal behuizingen van dichtbij valt op dat de onderkant meestal vrijwel open is en er ventilatiegaten zitten vlak bij de bovenkant van de behuizing. Dit
is omdat het zogenaamde ‘’stack effect’’ dan op zijn sterkst is. Als er sprake is van een stack effect betekent dit dat er een luchtstroom is van beneden naar boven (als het binnen warmer is dan
buiten) die uit zichzelf ontstaat en zeer potent is. Er wordt zowel bij huizen als grote flatgebouwen
gebruik gemaakt van dit effect. Ook koeltorens van kerncentrales zijn hierop gebaseerd.
De kracht van het stack effect hangt o.a. af van het temperatuurverschil, het hoogteverschil en de
diameter van de gaten boven en onder. De volledige formule om het stack effect te berekenen is
te vinden in bijlage 3.
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Stel dat het hoogteverschil tussen de twee ventilatie openingen 0.9m is en het binnen de behuizing 60 graden is en 20 graden daarbuiten. Ook wordt aangenomen dat zowel de in- als uitlaat
een oppervlakte heeft van 50 vierkante centimeter. Dan zal dit een verlies opleveren van 647.5W,
oftewel een vrij groot verlies. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat in de praktijk het verlies
enigszins kan afwijken. De vergelijking gaat uit van een schoorsteen, oftewel zonder obstakels met
een laminaire luchtstroom, in de praktijk zal het niet zo zijn en zal de luchtstroom niet netjes recht
verlopen. Ook zal als de opening aan de onderkant en bovenkant groter gemaakt worden dit leiden tot een lagere temperatuur binnen de behuizing waardoor het verlies in Watt in werkelijkheid
kleiner zal uitvallen dan theoretisch gegeven.
In Comsol Multiphysics is op aanraden van de heer Oosterhuis gekeken naar de conductie binnen
de behuizing wand van brander, door het frame, naar de buitenbehuizing. Het vermoeden is hierbij
dat de convectie en straling van de brander naar de behuizing te verwaarlozen is omdat de conductie alleen al genoeg is om de buitenwand op te warmen. In bijlage 3 is hier het resultaat van te
zien, alleen de conductie van de lucht en de behuizingwand is meegenomen. Ook is in bijlage 4 de
meting te vinden die gedaan is door Mazzoni en de gekozen beginwaardes ondersteunt. Conclusie
ervan is dat de temperatuur binnen de behuizing nooit hoger kan worden dan 60 graden. Ook kan
de energieoverdracht d.m.v. straling en convectie naar de branderbehuizing toe verwaarloost
worden.
Nu duidelijk is hoe warm de buitenkant van de behuizing zal worden is het mogelijk om de drie
manieren van koeling afzonderlijk uit te rekenen: conductie, convectie en stack effect. De volledige
berekening is terug te vinden in bijlage 3.
Conclusie: de koeling van de branderbehuizing vindt plaats door straling, convectie en het stack
effect. Er is voor een hypothetische situatie uitgerekend wat de aandelen van de verschillende
manieren van energie verlies zijn. In de hypotetische situatie wordt uitgegaan van een brander temperatuur van 60 graden en een behuizing temperatuur van 40 graden. De behuizing is
800x800x1000 en gemaakt van RVS.
Verloren door stack effect: 647,5 W
Verloren door radiatie: 1224 W
Verloren door convectie: 305W
Zoals te zien kan de behuizing veel warmte afgeven, ervan uitgegaan dat 1% (interview medewerker) van het vermogen van de brander omgezet wordt in warmte zal er bij een DUPLO opstelling
1600 W afgegeven moeten worden, wat mogelijk is. Als later blijkt dat meer koeling nodig is kan
dit door de emmisiviteit van de behuizingwand te verhogen, of door de brander hoger te maken, of
door de ventilatiegaten groter te maken (zowel boven als beneden) of door gedwongen convectie.
Er zijn dus genoeg manieren om de koeling te reguleren.

Figuur 23
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2.8 Materiaal en vorm analyse
Waterkracht wil graag een product ontworpen hebben (de brandermodule) maar ook dat er een
lijn is binnen het assortiment van Waterkracht. Het is dus belangrijk dat de nieuwe brander qua
uiterlijk aansluit op de Caddy Automatic en de Hydrojet. Deze producten zullen in de praktijk naast
elkaar staan en Waterkracht wil dus dat het als een geheel herkenbaar is als Waterkracht zijnde.
In de materiaal- en vorm analyse zal gekeken worden naar wat de wensen van Waterkracht inhouden, in de idee- en conceptfase zal de vorm van de Waterkracht producten specifieker geanalyseerd worden.
De behuizingen van de producten van Waterkracht zijn gemaakt van RVS 304 en staal (Gasboy,
Hydrojet, caddy automatic). Ook de meeste vergelijkbare producten zijn geproduceerd uit metalen. De opdrachtgever zou graag weten of er een mogelijkheid is om kunststof onderdelen te
gebruiken voor de behuizing. Er zal daarom gekeken worden naar de eisen aan het materiaal en de
mogelijke productieprocessen. Ook zal er een conclusie getrokken worden over de gevolgen die
een bepaalde materiaalsoort of productieproces hebben op het uiteindelijke product.
2.8.1 Vorm
Waterkracht vraagt om een product met ‘’een degelijke, robuuste en moderne uitstraling’’. Voor
het beoordelen van het ontwerp zal geprobeerd worden deze termen in woord en beeld vast te
leggen.
Degelijk: ‘’ met een goede kwaliteit’’ ‘’ wat stevig of goed in elkaar zit’’ ‘’ goed tegen een stootje
kunnen’’ ‘’ deugdelijk, proefhoudend, behoorlijk, beproefd, betrouwbaar, duurzaam’’ (Degelijk - 7
definities - Encyclo.nl). Een ontwerp is degelijk aan de hand van de eigenschappen die het heeft en
niet aan de hand van uiterlijk.
Robuust: ‘’ krachtig en stevig’’ ‘’ krachtig en stevig’’ ‘’ Ferm, Flink, Flink voorkomen, Fors, Forsgebouwd‘’ (Robuust - 7 definities - Encyclo.nl).
Als een ontwerp er robuust uitziet heeft dit te maken met hoe het product er uitziet. Aangezien
de behuizing robuust en degelijk moet zijn zal het product er stevig uit moeten zien maar het ook
echt zijn. In Figuur 23 is een voorbeeld te zien van een product (in dit geval een mobiele telefoon)
dat er robuust en degelijk uitziet. Een product lijkt robuust door de constructie te laten zien, hoge
kwaliteit materiaal te hebben/imiteren en door verdikkingen te hebben. Voor meer voorbeelden en
analyse zie bijlage 8.
Modern: ‘’ zo opvallend nieuw dat niet iedereen het gewoon vindt’’ ‘’ tegengesteld aan traditie’’ ‘’
in tegenstelling van antiek’’ ‘’ van tegenwoordig’’ (Modern - 7 definities - Encyclo.nl).
De nieuwe behuizing moet dus opvallen qua uiterlijk tussen het huidige aanbod van branders in
behuizing, dit kan gedaan worden door nieuwe materialen, vormen of kleuren te gebruiken. Dit is
ook gedaan in het voorbeeld van Figuur 24, door de afwijkende vorm en materiaal van de dubbelgekromde metalen poot is deze parkbank anders dan conventionele parkbanken.
Voor meer voorbeelden en analyse daarvan zie bijlage 9.
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Figuur 23								Figuur 24
Conclusie: De branderbehuizing moet niet alleen fysiek stevig zijn, maar dat ook uitstralen. Door
het observeren van andere producten met een robuuste uitstraling is duidelijk geworden hoe dat
bereikt kan worden. Ook is duidelijk hoe een moderne uitstraling bereikt kan worden, deze kennis
zal worden toegepast op het eindontwerp.
2.8.2 Eisen
Ondanks dat het nog onduidelijk is hoe het uiteindelijke product eruit gaat zien kunnen er al wel een
paar opmerkingen gemaakt worden over de kenmerken ervan:
-Het eindproduct is vrij groot :0.6x0.6x1 (meter) tot 1x0.8x1 (meter) (BxDxH). Dit zal voor sommige materialen en bijhorende productieprocessen lastig en dus duur te realiseren zijn.
-De temperatuur in de behuizing kan oplopen tot 50-60 graden. De behuizing moet deze temperatuur kunnen weerstaan zonder negatief beïnvloed te worden (smelten, verkleuren, uitdrogen etc.)
-De temperatuur in de directe nabijheid van het rookgasafvoerkanaal zal nog hoger oplopen, hier
zal dus of een juist materiaal voor gekozen moeten zijn of zal er extra isolatie nodig zijn op deze
locatie.
-Het product zal staan in een omgeving waar gewerkt wordt, het kan dus dat er bijvoorbeeld
gereedschap opgelegd wordt of dat er een steekwagen tegenaan rijdt. Harde en sterke materialen
hebben dus wel de voorkeur. Hard om de brander en overige inhoud te beschermen en sterk om
niet te snel te deformeren.
-Het product staat in een omgeving waar het nat kan worden.
-De oplage is vrij klein (25 stuks per jaar). Ook zullen deze 25 stuks niet identiek zijn (afhankelijk
van één of twee branders in de behuizing). Bij bijvoorbeeld plaatstaal is de kosten- en tijdsimpact
van één uniek onderdeel maken niet zo groot als bij bijvoorbeeld vacuümvormen. Afhankelijk van
het productieproces dat gekozen is is het niet slechts een wens om zoveel mogelijk dezelfde onderdelen te gebruiken maar een eis.
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2.8.3 Mogelijke productieprocessen
In figuur 25 staan enkele veel voorkomende productieprocessen en daarbij horende materialen.
Zoals te zien blijven er puur geselecteerd op productiegrootte de volgende processen over:
-metalen: zandgieten, verloren was gieten, smeden, electro machinebewerking, machine bewerking
-polymeren: thermo-vormen/vacuüm-vormen, gieten, machinebewerken
-composiet materialen: (spray) lay-up methode, vacuüm lagen, filament winding

Figuur 25
gekeken naar de waarschijnlijke vorm van het eindproduct vallen de volgende processen af:
-verloren was gieten: te groot product
-zandgieten: te groot product
-smeden: geen voordeel t.o.v. machinebewerking bij afmetingen product
-filament winding: alleen geschikt voor buizen.
-polymeer gieten: niet bruikbaar voor grote,
vlakke producten.
2.8.4 Voor- en nadelen van de overgebleven productieprocessen:
De overgebleven productieprocessen zullen beoordeeld worden op toepasbaarheid voor het maken van een behuizing. Het gewicht van de verschillende materialen zal niet worden meegenomen
omdat volume aan materiaal en het daarbij horende gewicht te verwaarlozen is t.o.v de brander (
2mmx1000mmx1000mm = 5kg staal).
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Metaal, electromachinebewerking en machine bewerking:
De methodes waarmee de huidige behuizingen van de Caddy Automatic, Hydrojet en verscheidene
andere Waterkracht producten geproduceerd worden. Staalplaat wordt met een lasersnijder in de
juiste vorm gesneden, daarna gebogen tot het gewenste eindproduct.
Voordelen: 						Nadelen:
-goedkoop						-geen dubbelgekromde vormen mogelijk
-hoge sterkte eindproduct				
-gekromde vormen relatief lastig te realiseren
-eenvoudig te assembleren			
-weinig ontwerpvrijheid->product vrij hoekig
-goede afwerkingsmogelijkheden

Polymeren, machinebewerking:
Het gaat hier om het snijden, stansen, boren en frezen van platen kunststof. Ook kunnen kunststof
platen aan elkaar verlijmd worden/gelast.
Voordelen: 						Nadelen:
-goedkoop						-geen dubbelgekromde vormen mogelijk
-eenvoudig te assembleren			
-gekromde vormen relatief lastig te realiseren
							-weinig ontwerpvrijheid->product vrij hoekig

Polymeren, thermo vormen/vacuümvormen:
Een kunststof plaat wordt verwarmd en daarna m.b.v. een vacuüm over een mal getrokken.
Wordt o.a. gebruikt voor het produceren van verschillende soorten containers, panelen en badkuipen.
Voordelen: 						Nadelen:
-goedkoop grote oppervlaktes			
-beperkte wanddikte bij scherpe hoeken
-uitstekend voor holle vormen			
-grotere wanddikte leid tot hogere afkoeltijd en
							hogere vervorming bij afkoeling
							-kleine wanddiktes maakt het lastig schroeven 		
							gezien de lage stijfheid
							-glas overgangstemperatuur van de materialen
							
die gevacuumvormd kunenn worden ligt rond de
							
80 tot 120 graden, wat het bij het rookgas kanaal
							een probleem oplevert
							-veroudert bij blootstelling aan UV en vocht.

22

Figuur 26						Figuur 27
Composite, spray lay-up:
Een spuitpistool spuit hars terwijl het ook een vezeldraad in kleine stukjes hakt en meespuit. Het
spuiten gebeurt in een mal. Te zien in Figuur 26.
Wordt o.a. gebruikt voor kleine bootjes en caravan panelen.
Voordelen: 						Nadelen:
-goedkoop						
-dikte van de laag lastig te controleren
-geschikt voor grote vlakke/holle producten
-dimensies hebben een lage precisie.
-mogelijkheid om gaten te produceren		
-kortere vezels betekent een lagere sterkte
							-slechts aan één kant goede oppervlaktekwaliteit
							mogelijk.
							-lastig details/scherpe hoeken aan te brengen

Composite, hand lay-up:
Een laag van vezels wordt geplaatst in een mal waarna er een laag hars overheen gesmeerd
wordt. Dit proces wordt meerdere keren herhaald tot de juiste dikte bereikt is. Hierna laat men de
hars uitharden en wordt het uit de mal verwijderd waardoor er een hard stijf product overblijft.
Te zien in Figuur 27.
Wordt o.a. gebruikt voor het produceren van windturbine bladen en boten.
Voordelen: 						Nadelen:
-mogelijkheid om gaten te produceren		
-weinig detail mogelijk
-veel hars en vezel combinaties mogelijk.
-variabele kwaliteit
-geschikt voor grote vlakke producten 		
-scherpe hoeken lastig te produceren

Polymer, pressure forming:
Een sub-vorm van thermovormen die niet in Figuur 25 is terug te vinden maar wel veel wordt toegepast is pressure forming. Ook enkele producten die Waterkracht importeert (veegmachines) zijn
geproduceerd d.m.v. pressure forming. Bij pressure forming is er naast het vacuüm aan de onderkant ook een luchtdruk aan de boven kant van het product. Dit zorgt voor een kracht per vierkante
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cm die 4-5 keer hoger is dan bij vacuümvormen. Het gevolg hiervan is dat de hoeken scherper zijn
en er meer details aangebracht kunnen worden in het kunststof, waaronder textuur. Ook is het bij
pressure forming mogelijk om ribben en undercuts te vormen, iets wat bij vacuümvormen, niet
tot in minimale mate mogelijk is.
Voordelen:
-omdat er ribben mogelijk zijn zal het eindproduct veel robuuster kunnen zijn, zeker gezien de grote oppervlakte.
-vanwege de extra druk is het mogelijk om dikker materiaal te gebruiken (tot ongeveer 15mm)
(‘‘AG-Thermoforming-10-13’’, 2012, www.stratasys.com). Hierdoor zal het product steviger zijn.
-vanwege hogere stijfheid is het nabewerken makkelijker. Meestal gebeurt dit door 3-5 assige cnc
freesmachine (Figuur 28)
Nadelen:
-duurdere productie dan conventionele vormingsmethoden van plaatstaal of vacuümvormen. dit
is o.a. vanwege de duurdere vorm machine, de hogere eisen aan de mal.
-nabewerking met een cnc machine is duur i.v.m plaatstaal.
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Figuur 28

Na het vaststellen van mogelijke productiemethoden en de daarbij horende voor- en nadelen Is
het van belang om te bepalen wat de consequenties voor het ontwerpen zijn bij de desbetreffende
productiemethodes.
In Figuur 29 is te zien wat mogelijke gevolgen zijn van bijvoorbeeld thermo-vormen of de lay-up
methode. Er is te zien hoe verschillende opdelingen van de behuizing eruit zouden kunnen zien. In
het algemeen kan gesteld worden dat een metalen behuizing het meest recht toe recht aan te ontwerpen is. Bij een polymeren behuizing zal er met meer zaken rekening gehouden moeten worden
en zijn er ook meer mogelijke oplossingen om dezelfde vorm te bereiken.
Metalen behuizing:
Behuizing kan geproduceerd worden van
losse platen die daarna aan elkaar verbonden worden. Veel rechte vormen. Er
hoeft geen rekening gehouden te worden
met lossing.

Composiet behuizing:
Spray-up materiaal is zeer stijf na uitharding en dus moeilijk lossend. Door
bijvoorbeeld schuine wanden en het
product in twee delen te produceren is
de behuizing wel lossend te maken, Dit is
echter wel een ontwerpbeperking.

Polymeren behuizing:
Thermo vormen, geeft de mogelijkheid
tot moeilijkere (ronde) vormen zoals
bijvoorbeeld de uitstulping in het frontale
vlak. Wel is lossing wederom een belangrijk punt .
Om zowel de lossing als een (te)grote diepte te omzeilen kan de behuizing
opgedeeld worden in meerdere delen. Dit
vergroot de mogelijke ontwerpen aanzienlijk maar maakt het ook lastiger om
de beste oplossing te vinden
Figuur 29
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Figuur 30								Figuur 31
Bij zowel een metalen, kunststoffen of behuizing van composiet zal de behuizing altijd uit meerdere
delen bestaan. Deze delen moeten natuurlijk aan het frame bevestigd worden maar ook aan elkaar. Hiervoor zijn twee hoofdoplossingen zoals te zien in Figuur 30 en 31.
In Figuur 32 worden dragende behuizingplaten gebruikt. De platen zelf vormen de constructie
waaraan het geheel is opgehangen. In Figuur 33 is sprake van een frame waar alle platen aan worden opgehangen. Afhankelijk van het materiaal heeft één van de twee manieren de voorkeur.
Bij platen die zijn gethermovormd is optie één bijvoorbeeld niet mogelijk/veel lastiger omdat de
platen niet sterk genoeg zijn om de gehele constructie te dragen. Bij een behuizing van RVS/staal
zou optie één juist de voorkeur hebben omdat dat de lichtste en goedkoopste oplossing is (minder
materiaal, snellere assemblage).
2.8.5 Conclusie materiaal en productieprocessen
Conclusies metalen behuizing:
De eenvoudigste manier van produceren voor Waterkracht zou zijn om de nieuwe behuizing van
plaatstaal te produceren. Waterkracht heeft hier ervaring mee en het is het eenvoudigst om te
assembleren. Plaatstaal is het goedkoopst te produceren in extreem kleine oplages en ook het
eenvoudigst aan te passen. Ook oogt het niet alleen heel sterk maar is het dat ook.
Conclusies kunststof/composiet behuizing:
Als er gekozen wordt voor een kunststof behuizing zal Waterkracht hierdoor opvallen, alle stationaire branders van andere producenten zijn gemaakt van metaal, enkel mobiele branders hebben
soms een kunststof behuizing.
Een polymeer behuizing zal minder sterk zijn en ook minder robuust ogen dan een metalen behuizing.
Het feit dat er meer ontwerpvrijheid is met kunststof is normaal gesproken een van de grootste
redenen om voor kunststof te kiezen. Gekeken naar de omgeving en wat het product moet uitstralen is het in deze situatie echter geen groot voordeel.
Kunststof heeft een hogere emmisiviteit dan metaal maar een veel slechtere warmte geleiding.
Als de behuizing niet van metaal zou zijn zou het gevolg voor de warmtehuishouding zijn dat er
meer ventilatie nodig is.
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Het is bij zowel thermovormen als de lay-up methode relatief lastig of duur om veel gaten met
precisie in de behuizing te krijgen. Bij thermovormen moet het gedaan worden met een cnc machine en bij de lay-up methode is het lastig om het product lossend te laten zijn maar ook gaten te
hebben.
Uit een interview met de commercie afdeling van Waterkracht is gebleken dat de belangrijkste
reden voor afnemers om niet een behuizing bij hun product aan te schaffen de prijs is. Het product
is niet altijd heel zichtbaar en de prijs van een behuizing wordt dan gezien als een slechte investering. Het is dus zeer belangrijk om de prijs niet hoger te maken dan die nu is voor vergelijkbare
Waterkracht producten, het gevolg zou anders zijn dat de 80/20 verhouding (open/behuizing) nog
schever wordt. Het is aannemelijk dat een metalen behuizing bij deze oplage goedkoper is dan een
behuizing van kunststof.
Eindconclusie: het is aan te raden de nieuwe behuizing van plaatstaal te maken. De voordelen van
kunststof vallen in deze markt en deze situatie voor het grootste gedeelte weg.
Er zullen in de idee- en conceptfase een paar conceptvoorstellen gedaan worden voor een kunststof behuizing. Ook zal er aan de hand van deze behuizingen een kostenberekening gedaan worden.
Door de gevolgen en verschillen van een kunststof behuizing visueel zichtbaar te maken en er een
berekening bij te geven zal Waterkracht precies kunnen weten wat de beste optie is en waarom.
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2.9 PvE
Aan de hand van de informatie die verkregen is kan er nu een Programma van Eisen opgesteld
worden voor de branderbehuizing. Dit PvE zal bestaan uit twee delen: de functionele eisen van de
branderbehuizing en de non-functionele eisen aan de branderbehuizing.
Functionele eisen:
-Behuizing moet gaten hebben voor de volgende leidingen/aansluitingen:
Aantal gaten/aantal branders

1 Brander

2 Branders

Ventilatie

50 cm^2

100cm^2

Gasaansluiting

1 (26x3mm)

1 (26x3mm)

Water aansluiting		

2 (22x4mm)

2 (22x4mm)

Elektriciteit

1 230V

1 230V

Condens/overdruk afvoer

open onderkant

open onderkant

Rookgasafvoer

1 (D90mm)

2 (D90mm)

Luchttoevoer		

1 (D190mm met rooster )

1-2 (D190mm met rooster)

Interface

1 BxDxH=305X110X225mm

1-2 BxDxH=305X110X225mm

-Er moet genoeg ruimte zijn voor 1 of 2 Mazzoni branders in de behuizing. Met afmetingen van 1
brander: BxDxH=440x621x910mm
-De behuizing moet óf qua productie eenvoudig kunnen switchen tussen 1 of 2 branders, óf er
moeten 2 behuizingen ontworpen worden.
-Behuizing moet aan frame(s) van brander(s) vastgemaakt worden
-Luchttoevoer mag niet beperkt worden door de behuizing
-Behuizing moet tegen een temperatuur van 60 graden kunnen
-Behuizing moet tegen water(stralen) bestand zijn
-Behuizing moet zo geconstrueerd zijn dat onderhoud niet belemmerd wordt (eenvoudig demonteerbaar of met grote deuren). Onderdelen die goed bereikbaar moeten kunnen zijn: het overdrukventiel en de elektrische componenten aan de bovenkant van de brander.
-Behuizing moet tegen botsingen/stoten kunnen=>bescherming bieden tegen omgevingsfactoren
en menselijk gedrag
-Buitenkant behuizing mag niet boven 40 graden uitkomen (veilige temperatuur om brandwonden
te voorkomen)
Non-functionele eisen:
-Vormgeving moet robuust, degelijk en modern zijn, voor definitie zie collages 6 en 7 en paragraaf
4.1/4.3/4.5
-Behuizing moet qua uiterlijk aansluiten op de omgeving, voor definitie zie collage 1
-Behuizing moet qua uiterlijk aansluiten op de Hydrojet en Caddy, mocht dit niet te combineren zijn
moet er gekeken worden of deze producten eenvoudig aangepast kunnen worden waardoor het
wel aansluit (bijvoorbeeld twee van de vijf wanden vervangen, zonder de verdere constructie te
beïnvloeden.
-Behuizing moet economisch produceerbaar kunnen zijn bij een jaarlijkse oplage van 25 stuks. Doel
hierbij is om de prijs vergelijkbaar te laten zijn met de kosten van een Hydrojet beplating pakket
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(rond de duizend euro). Het zal er in de detailleringsfase voornamelijk om gaan om de behuizing te
optimaliseren en de prijs zo te drukken.
*Uiterlijk is gedefinieerd als combinatie van vorm, kleur, oppervlaktekenmerken en materiaal
zichtbaar voor de gebruiker.
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Idee- en conceptfase
De idee en conceptfase zal toegespitst worden op het produceren van concepten voor de brandermodule en algemene vormgeving voor aangesloten producten. Het gaat hier om hoe de brandermodule eruit moet komen te zien, welk materiaal, welke kleur welke vorm etc. Er zullen ook voorbeelden gegeven worden van kunststof behuizingen en hoe die zich verhouden tot conventionele
productiemethoden qua kosten. Als laatste zullen er meerdere vormgevingslijnen voorgesteld
worden. Daarbij gaat het om de brandermodule maar ook om hoe de Caddy en Hydrojet aangepast kunnen worden om één lijn te brengen in meerdere producten.
3.1 Opbouw frame
Van het moment van bestellen van een behuizing tot de plaatsing ervan bij de klant worden er
bepaalde stappen ondernomen:
-De elektronica zal indien nodig vervangen worden, waarbij de interface indien nodig verplaatst
wordt. Ook wordt er bij de dubbele opstelling een controllerbox toegevoegd om beide branders
met elkaar te verbinden.
-De brander zal of op het eigen frame blijven staan of op een nieuw frame geplaatst worden.
-De brandermodule zal geassembleerd worden
-De brandermodule wordt uitvoerig getest
-De brandermodule wordt verpakt
-De brandermodule wordt op een pallet geplaatst en vervoerd
-De brandermodule wordt op een steekwagen naar de juiste locatie gereden en daar geplaatst
-De brandermodule wordt aangesloten.
Het vervoeren en verplaatsen van de branderonderdelen gebeurt met de hand, steekwagen of
takel afhankelijk van de situatie. Het is dus belangrijk dat het frame waarop de brander geplaatst
is voldoende hoog van de grond staat om er een steekwagen onder te laten rijden. Ook moet het
frame natuurlijk sterk genoeg zijn om zowel het vervoer als het normale gebruik te weerstaan.
Er zit al een klein framepje onder de Mazzoni brander, echter zal deze niet groot genoeg zijn om
de behuizing te bevestigen en zal er dus altijd een extra frame nodig zijn. Een goed uitgangspunt
zou het frame van de Caddy Automatic kunnen zijn. De Mazzoni brander is zwaarder dan de Caddy
Automatic dus om te controleren of deze constructie in de buurt komt van wat er gevraagd wordt
is er een simulatie gedaan in Solidworks. Het gebruikte model is gebaseerd op het frame van de
Caddy Automatic en uitgevoerd in plaatstaal van 3 mm.
In bijlage 10 is de simulatie terug te vinden. Conclusie ervan is dan een een frame gebaseerd op de
Caddy Automatic voldoet aan de eisen en dus een goed uitgangspunt is. In de detailleringsfase zal
deze berekening nogmaals uitgevoerd worden op het uiteindelijke frame.
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3.2 Openen van brandermodule
Een brandermodule wordt per jaar één tot drie keer geopend voor onderhoud en controle. Ook de
Caddy en Hydrojet worden zo vaak per jaar geopend. Dit is mogelijk door bepaalde platen los te
schroeven. In Figuur 34 gaat het hier om de metaalkleurige platen die afschroefbaar zijn.

Figuur 34								Figuur 35
Andere manieren van openen zijn te zien in Figuur 36. Een oplossing met een deur is het modernst
en straalt de meeste kwaliteit uit. Echter is deze oplossing ook het lastigst en het duurst om te
produceren. Alleen bij een kunststof behuizing zou dit misschien een goede optie zijn. Dit i.v.m. het
gewicht van de deur
Het openklappen van de behuizing geeft meer openheid dan het wegschroeven van bepaalde platen. Deze extra openheid betekent echter wel dat de constructie moeilijker te produceren wordt
en dus duurder. De hogere prijs wordt o.a. veroorzaakt door het hogere aantal onderdelen, lastigere assemblage en het mechanisme dat wordt toegevoegd om de wanden dicht te houden. Ook zal
het openklappen van een zijwand lastiger zijn vanwege de leidingen die daar lopen waar een oplossing voor bedacht zal moeten worden. Deze oplossing zou zowel in kunststof als in metaal uit te
voeren zijn.
De oplossing die de huidige pompen en de concurrerende branders gebruiken is het opschroeven
van de behuizing. Deze oplossing is het goedkoopst en eenvoudigst te produceren. Nadeel ervan
is dat sommige onderdelen wat lastiger te bereiken zijn. Het meeste onderhoud aan de brander is
in de buurt van de ontsteking. Om dit beter bereikbaar te maken is bij sommige concurrenten de
brander voor een deel buiten de behuizing geplaatst zoals te zien in Figuur 35.
Om de nadelen hiervan duidelijker te krijgen is er een gesprek gevoerd met het hoofd onderhoud bij Waterkracht waaruit blijkt dat vooral bij gasbranders het beter is om de brander in zijn
geheel binnen de behuizing te plaatsen. De extra tijd die nodig is om de brandermodule open te
maken weegt niet op tegen de problemen die mogelijk kunnen ontstaan als de elektronica van de
gasbrander open en bloot is. De reden dat vooral bij gasbranders het normaal is om de brander
geheel binnen de behuizing te plaatsen is omdat een gasbrander meer en ook gevoeligere elektronica heeft dan een oliebrander. Ook is het rookgaskanaal meestal lastiger af te koppelen omdat dit
kanaal hermetisch is afgesloten in tegenstelling tot de oliebrander waar er openingen toegestaan
zijn.
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												Figuur 36

Conclusie: aangezien de brandermodule slechts één tot drie keer geopend wordt per jaar is de beste oplossing om de behuizing openschroefbaar te maken. Hierbij moet gelet worden op de bereikbaarheid van de branderkop en het overdrukventiel.
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Figuur 37
					

Figuur 38

Een lastigheid kan nog wel zijn om platen afschroefbaar te maken zonder in de problemen te komen met de aangesloten leidingen. Een voorbeeld hiervan is te zien in Figuur 38. De bovenplaat is
niet in zijn geheel te verwijderen omdat die dan nog steeds vast zou zitten aan het rookgaskanaal.
In plaats daarvan is er voor gekozen om vier losse kleinere plaatjes afschroefbaar te maken voor
als er onderhoud nodig is. In Figuur 37 is te zien hoe deze zelfde brandermodule eruit ziet met
slechts de voorkant eraf geschroefd. Duidelijk wordt dat de bovenkant van de brander inderdaad
slechts bereikbaar is vanaf de voorkant.
3.3 Luchttoevoer van de dubbele opstelling
Er zijn meerdere manieren om de luchttoevoer bij de dubbele opstelling te laten lopen. De meest
ruimte-efficiënte weg is echter de route die reeds gebruikt wordt bij de TEHA DUPLO, dat wil zeggen onder of boven de tweede ventilator langs. Dit is ook te zien in Figuur 39, hier zijn mogelijke
luchttoevoerbuizen getekend met de daarbij gedraaide branders. Boven of onder de tweede ventilator langs is de beste optie, andere routes vergroten de oppervlakte van de brandermodule of
maken aansluiten (te) lastig.

Figuur 39
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3.4 Ronde 1: metaal vs kunststof
In de analysefase is duidelijk geworden dat plaatstaal de makkelijke oplossing is om de branderbehuizing van te produceren. Om echter toch de mogelijkheden van kunststof te laten zien aan
Waterkracht en ook de daaraan verbonden kosten zijn er tekeningen en Solidworks modellen
gemaakt die daarna gebruikt zijn om een prijsopgave te laten doen bij een bedrijf gespecialiseerd in
het thermovormen van behuizingen.
De eerste ronde schetsen zijn voornamelijk gebruikt om af te tasten welke vormen interessant zijn
en welke richting in de smaak valt bij Waterkracht. In Figuur 40 is een schetsvel te zien van een
metalen behuizing. Figuur 41 en 42 zijn schetsvellen van een kunststoffen behuizing.

proberen vorm Caddy
mee te nemen

brede schouders geven
een robuust uiterlijk

							

										

liggende rechthoek met
afschuiningen is terug
te vinden in de Caddy en
Hydrojet en zal ook bij
de branderbehuizing een
terugkerend element zijn

Figuur 40

Het doel is om een metalen behuizing minder ‘‘vierkant’’ te maken dan de vorige generatie en de
concurrentie. Dit kan gedaan worden door afschuiningen. Ook zal er nagedacht moeten worden
over de dubbele opstelling. Wens hierbij is om het totale aantal onderdelen zo laag mogelijk te
houden.
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zelfde paneel rondom
gebruiken, telkens op
een andere manier verwerkt m.b.v. cnc

aan de zijkanten een
kunststof paneel en de
rest van metaal

vijf kunststof rechthoekige panelen en alle
vlakke platen van metaal

											

aan de zijkanten een
kunststof paneel en de
rest van metaal

Figuur 41
Bij het ontwerpen van een kunststoffen behuizing komen er meerdere zaken om de hoek kijken.
Allereerst is het heel belangrijk om te proberen om dezelfde onderdelen meerdere keren te gebruiken/zo min mogelijk onderdelen te gebruiken. Dit is nog belangrijker dan bij een metalen behuizing omdat bij kleine oplages de mal de grootste kostenpost is van het vacuümvormen. Bijkomende moeilijkheid hierbij is dat de dubbele opstelling waarschijnlijk niet 100% dezelfde onderdelen
gebruikt als de enkele opstelling. De jaarlijkse oplage van 25 is voor dubbele + enkele opstellingen.
De echte oplage van een bepaald onderdeel ligt dus lager dan 25.
Een mogelijkheid zou kunnen zijn om dezelfde panelen meerdere keren te gebruiken. Dit is te zien
in Figuur 41 rechtsbovenin. Hier is een en hetzelfde paneel zes keer gebruikt. Een andere optie is
om metaal en kunststof af te wisselen. Door kunststof aan de zijkanten/hoeken te gebruiken en
de rechte vlakken van metaal te maken kan de oplage kunstmatig verhoogd worden (twee keer
hetzelfde onderdeel per brandermodule betekent jaaroplage van 50 i.p.v.25).
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												 Figuur 42

vaak terug te zien in
consumenten branders

Al gedaan door de
concurrentie

profielen op panelen
zijn er om het mooier te maken maar
ook om stevigheid
aan het paneel te
geven

Zoals te zien in Figuur 41 en 42 zijn ook de kunststof ideeën vrij hoekig. Dit is omdat een ronde
brandermodule niet de kracht en robuustheid zou uitstralen die gevraagd is. Ook past een afgerond product niet goed bij Waterkracht of de pompen waarop de brander kan worden aangesloten. Ook zijn afrondingen niet makkelijker aan te sluiten of ruimte-effectiever in de omgeving
waar het product geplaatst wordt. De enige manier waarop een dubbelgekromde vorm niet zou
misstaan is om deze te verwerken in een paneel zoals te zien onderin Figuur 43. Dubbelgekromde
groeven geven stijfheid en sterkte aan een paneel.
Thermovormen geeft ook de mogelijkheid tot verdiepingen en uitstulpingen in wanden, dit is ook
te zien in Figuur 42. Hierbij moet opgemerkt worden dat een vierkante uitstulping al gedaan wordt
door een concurrent en daarom automatisch afvalt.
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Figuur 43							Figuur 44
			
In Figuur43 en 44 is een voorbeeld te zien van een metalen behuizing. Door de schroeven zichtbaar
te maken en de brede schouders ziet het er ontwerp er sterk uit. Tussen de panelen is een kleine
spleet zoals te zien in Figuur 44. Deze spleet moet echter wel nauwkeurig zijn, een kleine afwijking
valt misschien al op, hier zal in de detailleringsfase meer aandacht aan besteed worden.
De kunststof behuizing van Figuur 45 en 46 laat zien waar aan gedacht moet worden bij kunststof:
panelen met een verdieping erin, proberen dezelfde onderdelen her te gebruiken en ook de mogelijkheid tot complexere vormen t.o.v. metaal. Het ontwerp van Figuur 49 is bijvoorbeeld te maken
door 4 onderdelen van kunststof (iedere wand 1) en 1 metalen plaat bovenop.

Figuur 45							Figuur 46
Het vormen van panelen uit kunststof geeft ook de mogelijkheid tot verdiepte schroeven. Dit is
te zien in Figuur 47 en 48. Ook is het theoretisch gezien mogelijk om met pressure forming het
schroefkanaal te vormen waardoor er geen moertjes nodig zijn maar alleen schroeven. Zoals te
zien in Figuur 43 en 46 en 49 is er ook wat geëxperimenteerd met dubbele opstellingen.
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Figuur 47						Figuur 48
In Figuur 47 geven de pijlen de richting aan van waaruit de schroef in de behuizing geplaatst ou
worden.
Figuur 49
Voorbeeld van een DUPLO
opstelling met veel panelen.
De deellijnen tussen de verschillende onderdelen is met
zwart extra aangezet. Door
veel dezelfde onderdelen te
gebruiken wordt de assemblage duurder maar de afzonderlijke onderdelen goedkoper
per stuk. Deze onderdelen
kunnen voor zowel de MONO
als de DUPLO gebruikt worden wat het aantal benodigde
mallen beperkt

Conclusie: Het ontwerpen van een kunststof behuizing geeft veel meer mogelijke vormen, manieren van constructie en probleemoplossing. Echter is het dus ook lastiger om de ideale oplossing/
het ideale ontwerp te vinden. Als de behuizing van kunststof is gemaakt zijn er heel veel mogelijke
manieren om de behuizing op te delen. Zoals eerder al is aangegeven zal dit echter niet automatisch tot een eindontwerp van hogere kwaliteit leiden en alleen het ontwerp proces en productieproces compliceren waardoor het dus niet aan te raden is. Na overleg was Waterkracht het
hiermee eens en is besloten de tweede ronde concepten puur te richten op metaal.
Wel zal er nog een prijsvergelijking gemaakt worden in de volgende paragraaf tussen metaal en
kunststof. De verwachting hierbij is dat een metalen behuizing goedkoper is dan een behuizing van
kunststof.
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Figuur 50				 Figuur 51				Figuur 52
								
3.5 Kosten metaal vs kunststof
Een belangrijk aspect bij het ontwerpen van de branderbehuizing zijn de kosten van het eindresultaat. De belangrijkste reden voor bedrijven om geen behuizing aan te schaffen zijn de te hoge
kosten. Er is een vermoeden dat een kunststof behuizing veel duurder zal zijn dan een behuizing
van metaal. Om dit te controleren is er een prijsopgave gedaan bij een bedrijf gespecialiseerd in
thermovormen. Ook is er een prijsanalyse gedaan van een bestaand paneel van de Hydrojet uitgevoerd in RVS.
Het kunststof paneel dat is opgestuurd is te zien in afbeeldingen 50, 51 en 52. Zoals te zien gaat
het hier om een paneel met dubbelgekromde oppervlakken bij de schroefgaten, uitsnijdingen en
meerdere vlakken. Dit paneel is zo geconstrueerd zodat het een goede weerspiegeling is van hoe
een gemiddeld paneel van kunststof er waarschijnlijk uit zou zien of in ieder geval dezelfde complexiteit heeft.

Figuur 53							Figuur 54
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In Figuur 53 en 54 is het paneel van de Hydrojet te zien. Dit paneel is gekozen omdat het ongeveer
dezelfde afmetingen en complexiteit heeft als hoe een kunststof paneel eruit zou kunnen zien. Het
gaat hier om een paneel dat is gevouwen, met schroefgaten en een ingewikkelde uitsnijding.
Hieronder volgt het kostenplaatje dat is verkregen van het thermo vorm bedrijf:
‘‘

top secret

‘‘
Bij deze kosten wordt er vanuit gegaan dat Waterkracht alle files aanlevert zonder dat daar nog
iets aan veranderd moet worden. Aanpassingen worden als bijkomende kosten in rekening gebracht.
Er wordt vanuit gegaan dat een metalen behuizing evenveel panelen nodig heeft als een kunststoffen behuizing.
Er wordt vanuit gegaan dat Waterkracht 10 panelen per keer koopt.
Dan levert dit voor een product van 8mm een prijs van 135 euro per paneel zonder de malkosten.
Als er vanuit gegaan wordt dat de mal twee jaar (50 stuks) mee gaat zijn de kosten 212 euro per
stuk.
De kosten van het metalen paneel zijn als volgt:
Bestelgrootte prijs/stuk.
‘‘

top secret
‘‘
Conclusie: de mal is de grootste kostenpost bij het maken van kunststof onderdelen. Als het aantal onderdelen teruggebracht zou kunnen worden zou dit het thermovormen van onderdelen veel
goedkoper maken. Het terugbrengen van het aantal verschillende onderdelen kan gedaan worden
door onderdelen samen te voegen en door hetzelfde onderdeel meerdere keren te gebruiken. Dit
betekent echter wel dat de ontwerpvrijheid wordt ingeperkt en dat het ontwerpproces gecompliceerder wordt.
Zelfs als de kosten van de mallen worden teruggedrongen zou een behuizing van metaal nog
steeds goedkoper zijn. Ook is het voor Waterkracht makkelijker om veranderingen aan te brengen
in het ontwerp bij een metalen behuizing.
3.6 Ronde 2: concepten metaal
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3.6.1 Schetsen
Brandermodule:
Voor de tweede ronde concepten wordt er specifiek geschetst voor metaal. Ook wordt er niet
alleen geschetst voor de nieuwe brandermodule, maar ook voor de Caddy Automatic en de Hydrojet. Het is bij alle schetsen dus in het achterhoofd gehouden hoe deze schetsen kunnen aansluiten
bij de andere producten.
Bij de brandermodule wordt geprobeerd door afschuiningen de brandermodule (Figuur 55) aan te
laten sluiten op de Caddy Automatic en de Hydrojet. Ook wordt er om en om kleur gebruikt in drie
verschillende lagen. Dit zal een terugkerend aspect zijn en een overeenkomst tussen de verschillende producten, meer informatie hierover volgt in 3.6.2
De gehele brandermodule is ongeveer 1 meter hoog, vanwege dit is er voor gekozen om de interface onder een hoek te zetten voor een eenvoudigere bediening. Navraag heeft opgeleverd dat
de leverancier zelf de interface onder een andere hoek op de brander kan installeren als hierom
gevraagd wordt. Waterkracht hoeft dit dan zelf niet aan te passen.

interface onder een hoek
geplaatst

rechthoek met afschuiningen

brede schouders
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Figuur 55
Caddy Automatic:
Om de nieuwe Caddy Automatic produceerbaar te maken met lage productie en assemblage
kosten is het van belang om bepaalde aspecten over te nemen van de huidige behuizing. Het is
bijvoorbeeld gewenst dat er aan de interne mechaniek en aan het bestaande frame+aansluitingen
niks veranderd hoeft te worden. Ook moet de nieuwe Caddy Automatic net zoals de vorige Caddy
stapelbaar zijn en er moet de mogelijkheid zijn om de Caddy aan de muur op te hangen.
Dit alles betekent dat de hoofdvorm enigszins vergelijkbaar blijft met de huidige versie. Er is geprobeerd om de randen en afgeschuinde hoeken van de huidige versie over te nemen en in te
voeren in mogelijke ontwerpen. Ook is er geprobeerd om de middelste frontale plaat hetzelfde te
houden, dit om te verzekeren dat alle mogelijke besturing en onderhoud in de nieuwe versie ook
nog mogelijk is. Ook is het een herkenbaar aspect van de vorige behuizing.

Huidige model

eenvoudig aan te passen (2
panelen)
zal van grote invloed zijn
op de onderliggende constructie

afgeronde rechthoek bewaren als frontplaat
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Figuur 56
Hydrojet:
De Hydrojet is het lastigste aan te passen van de drie, dit wordt voornamelijk veroorzaakt vanwege de meerdere configuraties waarin de Hydrojet geleverd wordt. De geplaatste pomp kan
verschillen afhankelijk van het gekozen model, waarbij sommige pompen 90 graden gedraaid zijn.
Ook hebben sommige Hydrojets een watertank boven op de behuizing staan (wat ook de reden is
van de zware uitvoering van het frame aan de achterzijde van de Hydrojet, zoals te zien linksboven
in Figuur 61.
Het gevolg hiervan is dat afschuiningen zowel aan de zijkanten als in het frontale vlak niet zo groot
kunnen zijn of zelfs helemaal niet mogelijk zijn. Waar wel veel winst behaald kan worden is in het
kleurgebruik van de Hydrojet. Op het moment is de gehele Hydrojet namelijk uitgevoerd in geborsteld RVS,
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Figuur 57
3.6.2 Kleuren van Waterkracht
Waterkracht wil graag dat hun producten herkenbaarder zijn. Ook is er de wens om hun productlijn meer op elkaar aan te laten sluiten. Het gaat hierbij om de Caddy Automatic, de Hydrojet en de
nieuwe brandermodule. Deze producten kunnen beter op elkaar aansluiten door de vorm ervan op
elkaar af te stemmen of door de kleur van de producten op elkaar af te stemmen. De kleur veranderen van de producten heeft een paar voordelen.
Allereerst is het de goedkoopste manier om de producten herkenbaarder te maken. De Caddy en
Hydrojet hoeven qua constructie en onderdelen niet aangepast te worden, slechts opnieuw geverfd. Dit kan dan gedaan worden door bijvoorbeeld poedercoaten of KTL. Dit betekent ook dat het
de snelste manier is om de producten aan te passen.
Een ander voordeel van de kleur veranderen is dat de producten niet alleen beter herkenbaar zijn
als ze naast elkaar staan maar ook afzonderlijk. Als nu de Hydrojet of Caddy ergens staan is aan
de kleur niet te zien dat het product van Waterkracht is, en alleen m.b.v. vorm is het heel lastig
om een product een Waterkracht uitstraling te geven. Alleen als een bedrijf al langere tijd eenzelfde vormgeving heeft is het voor een consument herkenbaar als merk, bijvoorbeeld een bepaalde
vorm koplampen bij een serie auto’s.
Om te bepalen welke kleuren geschikt zijn voor Waterkracht kan er gekeken worden naar de actuele uitstraling van Waterkracht. De officiële kleuren van Waterkacht zijn:
wit (RGB 255, 255,2 55), lichtblauw (RGB 52, 163, 219) en donkerblauw (RGB 18, 9, 88). Ook worden veel producten uitgevoerd in geborsteld RVS. Dit is te zien in Figuur 62.

						Figuur 58
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Hierbij is wit gebruikt als basiskleur met een lichtblauwe streep bovenaan en een donkerblauw
streep onderaan. Dit is te zien in de mobiele reinigers, de auto’s en busjes, de website en ook de
vlag en het welkomstbord.
De stationaire producten van Waterkracht zien er qua kleur echter heel anders uit. Deze producten
zijn allemaal metaalkleurig waar sommige producten ook zwarte accenten hebben (o.a. de Caddy
en de Buggy). Navraag waarom dat gedaan is leverde op dat dit ooit is ontstaan uit de producten
waar de Waterkracht producten op zijn gebaseerd. Ook is door de ontwerpers van de producten
RVS gezien als een metaal dat een hoogwaardige kwaliteit en moderniteit uitstraalt.
Conclusie: het lijkt zeer aan te raden om meer kleur te gebruiken in zowel de bestaande als de
nieuwe producten. Op die manier is er een duidelijke samenhang aan te geven tussen de producten onderling alswel de link met Waterkracht B.V. Na deze bevinding voorgelegd te hebben bij de
bedrijfsbegeleider is hier positief op gereageerd en bleek dat Waterkracht hier zelf ook al eerder
over na had gedacht. Mogelijke kleuren zijn de Waterkracht kleuren, geborsteld metaal en zwart.

										Figuur 59: mogelijke kleur										samenstellingen
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conceptlijnrichtingen. Alle conceptlijnen wijken steeds iets verder af van de huidige ontwerpen. De
concepten zijn op deze manier gegroepeerd omdat de concepten visueel het meest op elkaar lijken
per groep maar ook omdat het voor Waterkracht dan duidelijker is wat de impact is van het kiezen
van een andere richting qua vormgeving (moet er alleen geverfd of gestikkerd worden of zijn er
compleet nieuwe modellen nodig).
3.6.3 Conceptlijn 1
-Zo dicht mogelijk gebleven bij de huidige lijn van Caddy Automatic en Hydrojet
-Zeer vierkant en eenvoudig te produceren en assembleren
-Caddy en Hydrojet zijn opgebouwd uit bestaande panelen, alleen de kleur is aangepast
-Brandermodule is een directe translatie vanaf de Caddy Automatic
-Overeenkomst in kleur, kleurlocatie en materiaal tussen de verschillende producten.
-Goedkoopste optie, weinig aanpassingen nodig
-Brandermodule lijkt qua vorm erg veel op concurrentie en niet modern
-Schuine interface voor makkelijker gebruik

					Brander		
								Hydrojet

Figuur 60

		Caddy
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3.6.4 Conceptlijn 2
-Verder af geïtereerd vanaf de huidige lijn Caddy en Hydrojet
-Constructie van de Caddy en Hydrojet is hetzelfde
-Caddy heeft andere zijpanelen
-Hydrojet nieuwe zijpanelen en bovenpaneel
-Overeenkomst in kleur, kleurlocatie, afschuiningen en materiaal tussen de verschillende producten
-Caddy is vrij goedkoop aan te passen, Hydrojet zit meer werk in
-Brander ziet er door de brede ‘‘schouder’’ sterk uit. Kan wel lastig te produceren zijn.
-Schuine interface op brander voor makkelijker gebruik

Figuur 61

Caddy
						

Hydrojet
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Brandermodule, met dezelfde afschuiningen in de frontale plaat als de Caddy
3.6.5 Conceptlijn 3
-Staat verder af van de huidige Hydrojet en Caddy automatic maar dichter bij WKR als geheel en
bijvoorbeeld de Aqua Blaster
-Panelen zijn iets ingewikkelder dan bij andere concepten.
-Producten zijn duidelijk anders dan de concurrentie, zowel in vorm als in kleur
-Producten ogen moderner dan de concurrentie
-Duidelijke samenhang tussen de caddy, hydrojet en brander
-Overeenkomst in kleur, kleurlocatie, vorm en materiaal tussen de verschillende producten
-Caddy is vrij goedkoop aan te passen, Hydrojet zit meer werk in.

Figuur 62

		Caddy 			Brander				 Hydro
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3.6.6 Conceptlijn 4
-Hydrojet en Caddy behouden zelfde constructie, slechts met een toegevoegde chamfer aan de
zijkanten. Deze chamfer is op alledrie de producten terug te vinden.
-Overeenkomst in kleur, kleurlocatie, afschuiningen en materiaal tussen de verschillende producten.
-Caddy is vrij goedkoop aan te passen, Hydrojet zit meer werk in.
-Brandermodule heeft veel panelen en is vermoedelijk duurder en lastiger te produceren dan andere opties.
-Brandermodule ziet er door de inkeping aan de zijkant en brede schouders sterk uit.
-Brandermodule verschilt sterk van concurrentie.

							Brandermodule met brede schouders

Figuur 63

									Hydro

Caddy
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3.6.7. Conclusie
De conceptlijnen zijn voorgelegd aan Marcel Wassink waarbij er een keuze gemaakt is welke voorstellen er verder uitgewerkt worden in de detailleringsfase. Voor de brandermodule en de Caddy
gaat het hierbij om conceptlijn 3. Voor de Hydrojet is het lastiger om dingen aan te passen aan de
behuizing waardoor er voor gekozen is om alleen meer kleurgebruik concepten voor te leggen.
Wat er dus aan eindproducten opgeleverd zal worden is:
-Enkele branderbehuizing volgens conceptlijn 3, SW model en uitslagen van staalplaat en bijhorende berekeningen (kracht, kosten)
-Dubbele branderbehuizing volgens conceptlijn 3, SW model en uitslagen van staalplaat en bijhorende berekeningen (kracht, kosten)
-’’Dom’’ SW model van de Caddy volgens conceptlijn 3, voor enkele en gestapelde versie
-kleurmogelijkheden van de Hydrojet
In figuur 64 is een enkele en dubbele opstelling te zien van de brandermodule van conceptlijn 3.
In Figuur 65 zijn meerdere mogelijkheden te zien van de Caddy Automatic volgens conceptlijn 3.

Figuur 64
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Figuur 65
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Detailleringsfase
In de detailleringsfase is er een Solidworks model gemaakt van zowel een MONO als een DUPLO
opstelling van de brander+branderbehuizing. In tegenstelling tot de modellen die hiervoor zijn
geproduceerd gaat het hier om een werkende assembly van alle benodigde parts. De parts zijn
op logische wijze opgebouwd en waar mogelijk zijn er onderdelen gebruikt die uit de Solidworks
library van Waterkracht te halen zijn. Het doel in de detailleringsfase was om zo dicht mogelijk bij
een produceerbaar product te komen. Hierbij moet gedacht worden aan het gebruik van de juiste
wanddiktes, de juiste buigtabellen (aangeleverd door de leverancier van het plaatwerk) en de juiste
toleranties tussen de onderdelen (vanwege de vervorming na het buigen).
Na het maken van een eerste model zijn er veel stappen doorlopen tot het opgeleverde eindproduct. Er zijn veel kleine aanpassingen gedaan om het eindproduct goedkoper te maken/beter
assembleerbaar/fysiek mogelijk te maken. De verschillende iteraties zullen in dit verslag niet
bijgevoegd zijn. Wel zal het eindresultaat aan de hand van afbeeldingen en tekst uitgelegd worden.
Allereerst zullen er enkele afbeeldingen van de totalle assembly gepresenteerd worden. Daarna
zullen de onderdelen van het eindproduct kort toegelicht worden. De volgorde waarop dit gebeurt
is de volgorde waarop het product geassembleerd wordt.

Figuur 66
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De assemblys

Figuur 67

De assembly met de frontplaat eraf

Figuur 68
De DUPLO opstelling, hierbij zijn de platen aan de bovenkant eraf gehaald om onderhoud te kunnen plegen aan de ontsteking van de brander.
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4.1 Uitleg eindontwerp
										Figuur 69 balken van het 		
										frame

Begonnen wordt met het in elkaar zetten van het frame. De onderdelen van het frame worden
met klinknagels aan elkaar verbonden. Wat opvalt aan de onderdelen is de grote hoeveelheid gaten en de locatie ervan. Niet alle gaten worden benut, maar toch zijn de extra gaten erin gezet om
zo het product symmetrisch te maken. Hierdoor kunnen de onderdelen twee aan twee gekoppeld
worden i.p.v. unieke onderdelen. Ook zitten de gaten in het verticale vlak precies in het midden. Dit
is gedaan zodat bij het buigen van het metaal het niet uitmaakt welke kant op gebogen wordt.
							Figuur 70
Op de vier hoeken worden stelpoten erin geschroefd. De
moer zit al vastgelast aan het frame, de poot hoeft er
alleen in gedraaid te worden.

		
							Figuur 71
Als het frame in elkaar zit kan de brander erop geplaatst
worden. De brander wordt met schroeven aan het frame
bevestigd. Ook kan het plaatje waaraan de watertoevoer
aangesloten wordt aan het frame bevestigd worden.
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						Figuur 72
De waterleidingen die in Figuur 72 te zien zijn zijn
gemodelleerd als harde buizen. In het echt zullen dit
geen buizen zijn, maar slangen.

						Figuur 73
Op aanvraag kan Mazzoni de interface los of vast
leveren. Voor het ontwerp is een losse interface nodig.
De interface wordt m.b.v. beugels onder een hoek gezet.

						Figuur 74
Het eerste onderdeel van de beplating dat gemonteerd
wordt zijn de zijwanden. Deze zijwanden zijn gemaakt
van 1,5mm dik RVS. Een plaat van deze omvang
gaat teveel bewegen als er geen versteviging in
wordt aangebracht, daarom zijn de lange randen
omgevouwen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om
de blauwe en witte platen uit verschillende onderdelen
te fabriceren, dit is echter te duur. Daarom zal het uit
een enkel stuk metaal gefabriceerd worden en zal de
blauwe kleur met bestikkering gemaakt worden.
Dit kan gedaan worden door Suselbeek, gelegen naast
Waterkracht en ook verantwoordelijk was voor de
bestikkering van andere Waterkracht producten.
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					Figuur 75
Om het mogelijk te maken de branderinstallatie
te kunnen verplaatsen met een steekwagen is er
op gelet het frame tot net onder de beplating
uit te laten komen, dit maakt het vervoer
makkelijker.

					Figuur 76
Wat opvalt is dat de onderdelen lijken uit te
steken, dat klopt ook, de onderdelen komen
buiten de frame afdruk. Dit is echter gedaan
omdat de zijwand dubbel omgevouwen is.

					Figuur 77
De zijwand wordt met lange pennen vastgezet
aan het frame. Tussen de zijwand en het frame
zit een ring, het nut hiervan is om een afstand
van 2mm tussen de zijwand en het frame
te bewaren.

60

					Figuur 78
Het overgangsstuk voor het rookgasafvoer
kanaal kan over de rookgasuitlaat geschoven
worden. Dit kanaal wordt op zijn plaats
gehouden door de geometrie en door een
metalen spanband.

					Figuur 79
De zijwand aan de kant van de luchttoevoer
heeft een uitsnede om deze luchttoevoer
erdoorheen te laten. De randen van het gat
zijn omgevouwen en worden gebruikt
om de luchttoevoerbak aan te bevestigen.

					Figuur 80
In Figuur 80 is te zien hoe de bak van de luchttoevoer door de zijwand gaat. Deze bak wordt
geproduceerd van 1mm staal en zal gelast
worden. Hier is voor gekozen omdat het bij 1mm
staal en lassen eenvoudiger is de bak goed aan
te laten sluiten op zichzelf. Ook is deze techniek
bij het maken van de TEHA luchtbak gebruikt.

					Figuur 81
De luchtbak steunt op de ventilator maar is
er niet direct aan verbonden. Er is hiervoor
gekozen n.a.v. een gesprek met het hoofd van
de werkplaats. De luchtbak wordt tegen de
ventilator aan verplaatst en dat is genoeg.
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					Figuur 82
In Figuur 82 is te zien hoe de twee verschillende
delen van de luchtbak eruit zien zonder de
ventilator. Het ronde gat wordt tegen de
ventilator aan geplaatst waarna het door de bak,
langs de zijwand naar buiten wordt verplaatst.

					Figuur 83
Onderaanzicht van de zijwand aan frame.
Tussen de zijwand en het frame zit 2mm ruimte.
Dit is nodig voor het plaatsen van de frontplaat.

					Figuur 84
De frontplaat wordt in de juiste positie
geplaatst. En kan vastgeschroefd worden
bij de pijl.

					Figuur 85
Het lijkt in figuur 79 alsof de frontplaat
door de pennen heen gaat, er zitten echter
inkepingen in de frontplaat zoals te zien
in Figuur 80. De frontplaat kan zo steunen
op de pennen wat het assembleren
eenvoudiger maakt. Het lijkt in Figuur 80
alsof de pennen niet vastzitten, de ringetjes
en moeren zijn echter onzichtbaar gemaakt
om presentatie redenen. Ook is de zijwand
transparant.
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				Figuur 86
Na het monteren van de voor- en
achterplaat worden er balken gemonteerd. Deze zijn bruin in Figuur 86.
Nut van deze balken is het bevestigen
van de zijwanden, frontplaat, achterplaat en bovenkant. Zonder deze balken
zou er niet genoeg stevigheid zijn. De
balken zijn uitgevoerd in 1,5mm staal.

				Figuur 87
De bovenkant die op de brander
geplaatst wordt bestaat uit twee delen.
De grote kap zoals te zien in Figuur 87.
En een afdekplaatje zoals te zien in
Figuur 89. Dit afdekplaatje kan van de
bovenkap afgeschroef worden bij het
plegen van onderhoud

				Figuur 88
De balken van Figuur 86 hebben nog
een functie, namelijk het geleiden van
de bovenkap bij het assembleren.
Bovenop de balken zitten schuine
flapjes waarop de bovenkap kan
steunen.

				Figuur 89
In Figuur 89 is een klein afdekplaatje
te zien. Deze plaat zorgt ervoor dat
er onderhoud gepleegd kan worden
zonder dat de gehele bovenkap
gedemonteerd hoeft te worden.
Ook deelt het de bovenkant op in twee
delen, wat nodig is omdat anders de
bovenkant niet geplaatst kan worden
i.v.m. het rookgasafvoerkanaal.
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De montage en onderdelen van de DUPLO opstelling komen voor een groot deel overeen met de
MONO opstelling. Het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk overeen te laten komen. Enkele kleine
aanpassingen waren echter nodig die hier besproken zullen worden.

Figuur 90 Een opengewerkte DUPLO opstelling.
						Figuur 91
Omdat de DUPLO opstelling breder is dan de
MONO opstelling is er aan de onderkant over de
lange kant een vouwlijn toegevoegd om zo
eventuele buiging tegen te gaan.

						Figuur 92
Zoals te zien in Figuur 90 en 92 is de luchttoevoer
naar de beide branders iets ingewikkelder.
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					Figuur 93
De luchtbak zal extra ondersteuning nodig hebben
i.v.m. de grotere lengte. Deze ondersteuning wordt
gegeven door het gevouwen plaatje te zien in Figuur
93 (blauw) en 94.

							
								Figuur 94
In FIguur 95 is een zijaanzicht te zien met de zijwanden transparant gemaakt. De luchtbak is met
blauw aangegeven. Er is te zien dat de luchtbak niet door andere onderdelen heen gaat maar maar
minimale speling heeft (1-3mm aan alle kanten). Het gaat hierbij om de afstand tot de frontplaat,
zijwand, interface bevestiging, ventilator. en de balk op hoogte waarna de bovenkap is bevestigd.
			

		

Figuur 95
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4.2 Stijfheid en sterkte
In de detailleringsfase is er gecontroleerd op de stijfheid en sterkte van het eindresultaat. Het gaat
hierbij om twee simulaties: een simulatie van de voorplaat die een klap krijgt door een persoon en
een analyse van het frame van de duobrander dat doorbuigt onder het eigen gewicht.
Een van de functies van de behuizing is om de interne mechaniek te beschermen. Het kan zijn dat
er grof met de apparatuur wordt omgegaan of dat er bijvoorbeeld iemand tegenaan loopt. Om
te controleren dat dit soort voorvallen geen blijvende schade oplevert is er een simulatie gedaan
waarbij er een klap wordt gegeven op de voorste plaat. Er wordt hierbij uitgegaan van een extreem geval. De klap wordt gegeven op het zwaktste punt van de plaat, zo ver mogelijk weg van
mogelijke buiglijnen. Voor de kracht is er gekozen voor een piek van 3000 Newton, dit is te vergelijken met een klapt gegeven door een bokser (‘‘Pro boxer packs a punch’’, 2015, www.scientificamerican.com). Deze klapt wordt gegeven over een tijd van 1 seconde, het krachtverloop is te zien
in Figuur 96 linksboven.
De resultaten van de simulatie geven aan dat er blijvende vervorming op zal treden, de yield
strength zal immers op enkele locaties overschreden worden. Deze locatie is in de nabijheid van de
inklemmingen, vraag is dus of deze resultaten zich een op een zullen vertalen naar de werkelijkheid. Ook zal een kracht van 3000 N in het echt niet ‘‘per ongeluk’’ gehaald worden.

Figuur 96
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Een ander aspect dat gecontroleerd moet worden is de doorbuiging van het frame onder het eigen
gewicht. De simulatie hiervoor is nodig om te bepalden of een frame van 3mm staalplaat afdoende is of dat er net zoals bij de Hydrojet een frame van 4mm dik nodig is. De inklemmingen en resultaten van de simulatie zijn terug te vinden in Figuur 97.
Er is uit de resultaten af te leiden dat een frame van 3mm dik staalplaat sterk genoeg is om het
eigen gewicht te dragen zonder negatieve gevolgen. De yield strength wordt op enkele locaties
overtreden, dit is echter bij de inklemming waar normaal gesproken de voet aan het frame gezet
wordt. Er is bekend dat het schroefgat een dergelijk gewicht aankan dus wordt deze spanningspiek
niet als een gevaar beschouwd.

		

Figuur 97
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4.3 Kosten
De voornaamste reden dat klanten geen behuizing bij hun product kopen is omdat ze de voordelen niet vinden opwegen tegen de kosten. Door een betere behuizing te leveren wordt de kosten/
baten verhouding verbeterd, echter is het ook nodig om de kosten van de behuizing zo laag mogelijk te houden. Doel is dat de kosten van de branderbehuizing vergelijkbaar zal zijn met andere
Waterkracht producten of goedkoper. Bij een volledige nieuw product waar veel onzekerheden
inzitten kan het geraamde kostenplaatje een verassing zijn. Voor de branderbehuizing zullen echter
bestaande onderdelen, al gebruikte productieprocessen en materialen gebruikt worden waar ook
andere Waterkracht producten van gefabriceerd zijn.
De mogelijke kosten van een branderbehuizing zijn benaderd door te kijken naar de kosten van de
onderdelen van de Caddy en de assemblagekosten van de Aquabar (een hogedrukreiniger). De onderdelen zijn gesorteerd op prijs en de uitkomst hiervan is gesorteerd op gewicht. De Excel sheet
met onderdelen van zowel de Caddy als brander is terug te vinden in bijlage 14.
r is van de Caddy onderdelen de prijs per gewicht bepaald voor 4mm staal, 3mm staal en 1,5mm
RVS. Deze kosten per gewicht zijn vervolgens doorberekend op het gewicht van de brander onderdelen. Dit lijkt misschien een verkeerde oplosroute omdat het aantal gaten/ kosten lasersnijden
en het vouwen van het metaal er niet in is mee genomen. Er is echter gebleken dat de kosten van
deze bewerkingen per onderdeel zo dicht bij elkaar ligt dat dat tot geen groot verschil tussen de
verschillende prijs/kg waardes geeft.
Ook voor het berekenen van de kosten van de assemblage wordt gebruik gemaakt van een vergelijking met het in elkaar zetten van een behuizing. Dit wordt gedaan omdat de bevestigignstechnieken, namelijk schroeven en klinknagels plaatsen overeenkomen. Er zijn vanuit Waterkracht
gegevens verstrekt over de tijdsduur van het assembleren van het frame en de tijdsduur van het
assembleren van de rest van de behuizing. Het aantal ondernomen acties zal worden gereconstrueerd en daarna zal de tijdsduur worden geextrapoleerd naar de benodigde tijdsduur voor het
installeren van de brander behuizing.
Het eindresultaat is dat verwacht wordt dat de branderbehuizing plus assemblage rond de 600
euro kost. Dit is een acceptabel bedrag dat vergelijkbaar is met vergelijkbare producten.
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4.4 Hydrojet kleurencombinatie
In de conceptfase is duidelijk geworden dat het aanpassen van de onderdelen van de Hydrojet een
stuk lastiger is te realiseren dan bij de Caddy. Wel is het een goed idee om met kleur de Hydrojet
toch een heel andere look te geven. Het effect hiervan is te zien in Figuur 96.
De huidige Hydrojet is linksboven te zien waarna enkele iteraties volgen. Bij al deze iteraties op de
Hydrojet rechtsonder na gaat het telkens om een volledige onderdeel dat gepoedercoat is. Alleen
rechtsonder is gebruik gemaakt van een sticker voor de donkerblauwe lijn. Wat hierbij op te merken is, is dat de Hydrojet zonder kleur helemaal niet eruit springt en veel saaier oogt dan de rest.
Onafhankelijk van hoe de kleurencombinatie gekozen wordt is het in ieder geval aan te raden kleur
op een of meerdere panelen te gebruiken.

Figuur 98
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5.1 Conclusies
Doel van de opdracht was om een branderbehuizing te ontwerpen en in Solidworks te modelleren.
De vormgeving hiervan moest aansluiten bij de bestaande producten.
Het ontwerpen en modelleren van een branderbehuizing is gelukt. Het aansluiten van deze vormgeving op de bestaande producten in eerste instantie niet. Conclusie na het analyseren van het
assortiment was dat er geen duidelijke overeenkomst was tussen alle producten van Waterkracht.
Hierdoor is er voor gekozen om een nieuwe vormgevingsrichtlijn op te zetten en de branderbehuizing Caddy en Hydrojet hierop aan te passen. DIt is gelukt.
In Figuur 99 is de huidige situatie te zien. Zoals te zien zijn er geen overeenkomsten tussen de producten naast het materiaal en de vierkante vorm. Dit is echter niet genoeg om de producten zich
te laten onderscheiden van de concurrentie. Na plaatsing, als de omgeving meer aandacht vraagt,
valt al helemaal niet meer op dat zowel de pomp als de brander van hetzelfde bedrijf afkomstig
zijn.

Figuur 99: huidige situatie
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In Figuur 100 is het gerenderde resultaat van alle modellen te zien.
Door het kleurgebruik is duidelijk dat de producten van Waterkracht afkomstig zijn. Ook zorgt het
kleurgebruik ervoor dat de producten op elkaar lijken. De vormen van de verschillende producten sluiten ook op elkaar aan, voornamelijk door de vormen van iedere afzonderlijke plaat (afgeschuinde rechthoek), dat een terugkerend element is.

Figuur 100: toekomst?
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5.2 Aanbevelingen
De implementatie van het eindresultaat zal onderverdeeld worden in 3 delen: Caddy, Hydrojet en
brander
Caddy:
Er zijn voor de Caddy meerdere herontwerpvoorstellen gedaan, sommige van deze voorstellen
betrof enkel een recolor, andere voorstellen hadden ingrijpende gevolgen voor de constructie.
Afhankelijk van hoe ver Waterkracht wil gaan in het aanpassen van de Caddy is er dus bijna geen,
of juist heel veel werk nog voor nodig. Ook zou een klein vervolgonderzoek bij de afnemers misschien kunnen aantonen of het wel een verschil maakt om de vorm van de Caddy aan te passen.
Misschien dat alleen door de kleur aan te passen het grootste verschil al gemaakt is.
Hydrojet:
Waterkracht heeft al aangegeven dat het aanpassen van deze constructie niet gewenst is. Dit is
een logische keuze, het aanpassen van meerdere versie van Hydrojets weegt niet op tegen de
mogelijke winst. Wel is het aan te raden kleurgebruik te verhogen bij de Hydrojet, zeker gezien de
aanzienlijke omvang van de Hydrojet ligt hier een goede kans om het product er beter uit te laten
springen.
De brandermodule:
Het Solidworks model is in zijn huidige vorm nog niet klaar voor directe productie. Er zal nog aandacht besteed moeten worden aan diverse zaken:
-meer stijfheid en sterkte tests, voornamelijk met betrekking op de krachten die op de verbindingselementen uitgeoefend worden.
-toleranties bij gaten
-sommige gaten zullen een slotjesvorm moeten krijgen om zo eventuele productiefouten op te
vangen. Het buigen van metaal zal in het echt niet altijd eruit zien zoals Solidworks het maakt, enige vervorming zal optreden.
-bij de DUPLO variant moet er in de behuizing nog een extra elektronica kastje geplaatst worden.
Er is met het ontwerp rekening mee gehouden en ruimte voor vrij gelaten maar dit kastje is nog
niet geplaatst
-hoe de bestickering zal lopen bij vouwen en gaten
Er is bij het model al wel rekening gehouden met toleranties en productie. De vouwlijnen/hoeken
en lengtes zijn allemaal mogelijk te produceren. Na controle en aanpassing door een staalplaatspecialist is het mogelijk het product op de markte te brengen.
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Alle afbeeldingen zijn afbeeldingen van het netwerk van Waterkracht
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1. omgeving van branders
2. plaatsing/aansluiting van branders
3. warmte berekening
4. warmte meting Mazzoni
5. branders concurrentie
6. robuuste producten
7. moderne producten
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Bijlage 1
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Bijlage 2
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Bijlage 3

Qstack = Cd*A*[2gh(Ti-To)/Ti]^1/2

met

Qstack = volume of ventilation rate (m³/s)
Cd = 0.65, a discharge coefficient.
A = free area of inlet opening (m²), which equals area of outlet opening.
g =9.8 (m/s²). the acceleration due to gravity
h = vertical distance between inlet and outlet midpoints (m)
Ti = average temperature of indoor air (K), note that 27°C = 300 K.
To = average temperature of outdoor air (K)

De temperatuur van de branderwand (pagina 87) is in de simulatie ingesteld op 60 graden, de
temperatuur van de lucht is ingesteld op 20 graden. Zoals te zien is er veel warmtedoorgave
door de behuizing heen. Zonder radiatie en convectie zal de behuizing tussen de 40 en 50 graden worden. Vraag is dus wat hiermee gedaan kan worden. Om de temperatuur van de behuizing nog iets te verlagen zou er een isolerende tussenlaag geplaatst kunnen worden tussen de
behuizing en de brander. Dit is echter geen gewenste oplossing.
Om te controleren of de temperatuur van 60 graden voor de brander goed gekozen was is
er later nog navraag gedaan bij de leverancier die daar een meting voor gedaan heeft. Deze
meting is te vinden in bijlage 4. Conclusie ervan is dat de branderwand niet heter wordt dan
60 graden en de temperatuur binnen de behuizing dus ook niet. Dat is mooi, er was een mogelijkheid dat omdat de Mazzoni brander sterker is dan de huidige branders er een probleem zou
ontstaan in de koeling maar de Mazzoni brander lijkt niet teveel hitte af te geven en de aannames zijn dus correct.
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Op deze afbeeldingen is te zien hoe de warmte zich verspreid puur op basis van de
conductie van metaal en lucht.
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Bijlage 4
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Bijlage 5
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Bijlage 6

-Branders zijn zeer rechthoekig, bijna alle hoeken zijn 90 graden met als uitzondering enkele
45 graden hoeken.
-branders hebben voornamelijk één kleur
-branders zijn voornamelijk van plaatstaal
-branders kunnen ‘’rommelig’’ overkomen, zowel door het aantal niet verstopte aansluitingen
als doordat niet alle onderdelen bij elakar lijken te horen.
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Bijlage 7
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Bijlage 8
Object: iphone 6. links zonder
cover en rechts met robuuste
cover.
Dun en glad
Verdikkingen, inkepingen,
toegevoegde randen, ziet er
minder comfortabel uit

Product: scanner. links voor in
de supermarkt, rechts zoals te
vinden in een magazijn
Glad en aerodynamisch, rond
Vierkant, verdikkingen

Product: iphone 5. Links
zonder cover, rechts met beschermde cover
Dun, afgerond, glad
Hoekig, angles, werking zichtbaar (de schroeven die niet
verstopt zijn), verdikkingen
Product: koffer. Links voor op
het kantoor, rechts met beschermde werking
Glad, afgerond
Verdikkingen, werking zichtbaar (de verdikkingen die dienen als ribben), ziet er minder
comfortabel uit
Producten: rugzak, wasbak,
blikopener
Drie extra producten: scherpe
randen, producten opgedeeld
in vlakken, werking zichtbaar
gemaakt.
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Bijlage 9
Links staan de oudere/gangbare versies, rechts de moderne
designersuitvoering.
Gekeken naar de verschillen
tussen alle producten en de
woordenboek definitie van modern is de volgende conclusie
mogelijk:
-producten lijken moderner bij
het gebruik van ongangbare
materialen (de houten stoel in
de vorm van een plastic stoel
geeft dit goed weer).
-producten lijken moderner als
ze ongangbare vormen hebben
(de metalen poten van het parkbankje die rond zijn en in het
verlengde liggen van het hout).
-de bovenste twee punten zijn
soms alleen mogelijk bij nieuwe
(modernere) productiemethoden. Het gebruik van een nieuwe
methode levert nieuwe vorm/
materiaal combinaties op die
worden opgevat als ‘’modern’’
omdat ze niet gangbaar/nog
nooit gezien zijn.
-producten lijken moderner als
er een ongangbare opstelling
gebruikt wordt (de kast,, bank
en koffiezetapparaat geven dit
goed weer).
-producten lijken moderner als
ze vragen oproepen (waarvoor
is de rode plaat bij de koffiezetter? Kan het zwarte blok bij de
kast schuiven? Wat is het nut
van de houten stoelen zo op te
stapelen?)
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Bijlage 10

Het frame heeft dezelfde vorm /aantal onderdelen en verbindingen als het bestaand frame van
de Caddy. Het enige wat aangepast is is de lengte van de balken. Conclusie van de simulatie is dat
de yield strength onder de maximale toegestane waarde van koudegewalst staal blijft. Ook is de
maximale doorbuiging slechts 0.4 mm, wat acceptabel is.
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Bijlage 11

Vraagstelling:

1. Wat zijn problemen in het gebruik van een stationaire reiniger (in- en exclusief brander)
1.1 hoe lang wordt het product gebruikt
Hangt af van het bedrijf en de specifieke dag, misschien wel 24/7 misschien maar een halfuurtje per dag.
1.2 wat zijn failures tijdens het gebruik
Pomp: de pomp kaan gaan lekken door slijtage, ook moet de watertoevoer constant en niet te onregelmatig zijn. Een brander mag niet te heet worden en ook niet te koud, de toevoer van water in L/s moet tussen
twee bepaalde waardes blijven liggen anders gaat de efficiëntie achteruit.
1.2 hoeveel onderhoud vereist het product
Afhankelijk van hoeveel het product gebruikt wordt vindt er 1 tot 3 keer per jaar een controle plaats. Het
gaat hierbij om het controleren/afstellen/vervangen van de ontstekingstrafo’s elektrodes, brandstofflow,
pomp.
1.3 welk onderdeel is het gevoeligst
De onderdelen die het meeste onderhoud vragen zijn de ontstekingstrafo’s, elektrodes, brandstoftoevoer
en verstuiver.
1.4 waarop wordt dit product aangesloten
De pomp en brander worden aangesloten op de hogedruklansen direct of op een buizensysteem in de
muur. Ook kan het zijn dat er nog een chemicaliën-dispenser wordt aangesloten zodat er direct met reinigingsmiddelen gespoten kan worden. De te ontwerpen behuizing zal aangesloten worden op Caddy systemen of Hydrojet systemen
		
2. wat zijn functionele kenmerken van vergelijkbare producten
2.1 wat zijn vergelijkbare producten
De TEHA brander of de Gasboy heeft dezelfde functie en grootte.
2.2 hoeveel aansluitingen hebben vergelijkbare producten en waar zitten deze
Er is een afvoer en aanvoer van lucht nodig en een ingang en uitgang van water. De luchtinvoer en uitvoer
moeten in hetzelfde drukgebied zitten. Stel de invoer zit op het dak en de uitvoer aan de zijkant van het
gebouw en het waait dan kan er een luchtstroom door de brander ontstaan. Als de brander aanstaat is dit
geen probleem maar als de brander uitstaat kan dit leiden tot bevriezing en dan gaat de brander kapot. Wat
lastig is bij de luchtinvoer is hoe de ventilatoren geplaatst zijn. Zoals te zien bij de TEHA DUPLO zitten die
parallel, daardoor heeft de rechtermodule genoeg ruimte maar de linker module niet.
2.3 hoeveel l/min verhit een vergelijkbaar product
De iedere afzonderlijke TEHA module levert max. 26 l/min. Het hangt af van de temperatuur, een hogere
temperatuur betekent minder water.
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Bijlage 11
2.4 zijn vergelijkbare producten modulair
De TEHA kan geleverd worden met 1 tot 6 branders, dit is echter wel maatwerk dus ja en nee. De losse
branders worden besteld door Waterkracht, op een frame geplaatst en met elkaar verbonden.
2.5 hoe worden vergelijkbare producten geplaatst
De pomp en brander worden of in de machinekamer geplaatst (dit is meestal zonder behuizing) of ze worden dichterbij geplaatst, bijvoorbeeld in de garage of productiehal. Afbeeldingen hiervan zijn te vinden in
bijlage 1 en 2.
2.6 in welke omgevingen worden vergelijkbare producten gebruikt
Zie bijlages 1 en 2
2.7 welke producten moet de nieuwe brander gaan vervangen/mee concurreren
De TEHA brander installatie en GASBOY
3. wat zijn gewenste functionele kenmerken van het te ontwerpen product
3.1 wat zijn de voordelen van een modulaire behuizing?
Dan kan er, mits goed uitgevoerd, makkelijk gewisseld worden tussen 1 of 2 branders
3.2 wat zijn de voordelen van een ophangbare behuizing
Ruimtebesparing, meer ruimte voor bestaand en nieuw buizenwerk, interface op juiste hoogte brengen
3.3 wat zijn de voordelen van een staande behuizing
Kan zwaardere gewichten aan, is makkelijker te (ver)plaatsen, eenvoudiger te installeren.
3.4 Hoe kan het product geopend worden
Door de behuizing los te schroeven, misschien zou er een deurtje in kunnen, de vraag is of dat genoeg
vrijheid geeft. Het openen van het product is nodig voor de service, een deurtje zou misschien niet toegang
geven tot alle plekken of dat de onderhoudsmedewerker er te lastig bij kan. Wat betreft toegankelijkheid is
het dus gewenst dat de hele kap eraf kan.
3.5 hoe kan de mechaniek bevestigd worden
Schroeven. Aan de brander zelf zit een frame van plaatstaal met 4 gaten voor schroeven erin.
3.6 hoeveel gewicht moet er gedragen worden
1 Brander module weegt ca. 140 kilo
4. Hoe moet het product eruit komen te zien
4.1 wat zijn gewenste materialen
Om zich af te kunnen scheiden van de concurrentie en om de behuizing er moderner uit te laten zien zou het
beter zijn om de behuizing niet van plaatstaal te maken. Een kunststoffen behuizing is alleen wel duurder en
minder sterk en ziet er minder robuust uit. Daarom is plaatstaal met een goede afwerking een betere optie.
4.2 wat zijn waterkracht-specifieke materialen
De stationaire systemen zijn uitsluitend van plaatstaal, de mobiele systemen hebben soms een kap van
plastic.
4.3 wat zijn gewenste vormen
Uit bijlages 1, 2 en 5 blijkt dat alle vormen heel hoekig/vierkant zijn. Een te ronde vorm zal in de omgeving
niet goed staan en het product er minder robuust uit laten zien. Wel is het een goed idee om meer schuine
vlakken en afrondingen te gebruiken. Zie ook bijlage 6. Ook moet het product opvallen tussen de bestaande
producten (zie bijlage 7 en opmerkingen)
4.4 wat zijn waterkracht-specifieke vormen
De specifieke waterkracht vormen volgen voornamelijk uit de manier van produceren: recht en hoekig. De
enige ronder vormen zijn de buigradiussen.
4.5 wat zijn gewenste kleuren
Felle koele kleuren als groen en cyaan zijn geen goede optie. Zowel omdat deze kleuren geen kracht uitstralen maar ook omdat het teveel zou opvallen in de omgeving. Verschillende grijstinten met een donkerblauw
of rood accent lijkt een betere optie.
4.6 wat zijn waterkracht-specifieke kleuren
De kleuren van de producten van waterkracht verschillen per product. Sommige mobiele reinigers worden
alleen maar doorverkocht, deze zijn rond en rood. De waterkracht-eigen producten zijn vaak metallic/zwart
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Bijlage 12
5. Wat zijn mogelijke materialen en bewerkingen
5.1 welke krachten ondervind het product
Het frame zal het eigen gewicht (ongeveer 150kg) moeten kunnen dragen. Ook zal het product staan in een
hal waar gewerkt wordt, het kan dus dat er bijvoorbeeld gereedschap opgelegd wordt of dat er een steekwagen tegenaan rijd. Harde en sterke materialen hebben dus wel de voorkeur.
5.2 welke overige omstandigheden ondervind het product (bijv. vocht)
Vocht, verder moeten de producten binnen staan om bevriezing van de leiding te voorkomen. Ook mag het
in de behuizing tot 60 graden opwarmen. Het materiaal moet deze temperatuur aankunnen en het liefst
ook kunnen doorgeven aan de omgeving, anders zijn er meer ventilatiegaten nodig.
5.3 wat is de verwachte oplage
25 per jaar
5.4 welke materialen horen bij deze oplage
Polymeren, hars, RVS, staalplaat, spray-up.
5.5 welke afwerkingsmogelijkheden zijn er bij deze producten
Gezien het grote aantal materiaalsoorten dat theoretisch nog mogelijk is het niet tijdsefficiënt om alle mogelijke afwerkingsmethoden op te noemen. De drie belangrijkste eisen aan de afwerking zijn dat het enigszins tegen een stootje kan, krasbestendig is en dat het roestvast is. Dit kan bij het metaal bereikt worden
door RVS te gebruiken of te poeder coaten. Bij plastic kan lakken de oppervlaktehardheid verhogen.
5.6 welke productiemogelijkheden zijn er extern voor dit materiaal
Deze vraag komt te vervallen. Het is gebleken dat Waterkracht geen eigen productie heeft waardoor er
geen onderscheid gemaakt hoeft te worden tussen interne en externe productie> alle productie is extern.
5.7 kan de materiaal-vorm combinatie de omgeving aan?
Polymeren zullen de omgeving waarschijnlijk niet aankunnen. De behuizing is vrij groot, dus of de wanddikte
zal heel erg groot moeten worden of er zullen veel verstevigingsribben nodig zijn wat de productiekosten
weer te hoog laat worden gezien de kleine oplage. Ook kan er bij materiaal het makkelijkst nog iets aangepast worden.
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