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vii

Voorwoord
Er is al weer geruime tijd behoefte aan een nieuw boek over materiaalkunde 
op het niveau van het hoger beroepsonderwijs, dat tevens de brug slaat naar 
het wetenschappelijk onderwijs. Een boek dat zijn weg zal vinden onder 
ontwerpers, constructeurs en materiaalkundigen, maar ook toegankelijk is 
voor anderen die zijdelings met materiaalkunde te maken hebben, zoals 
bedrijfskundigen, forensisch onderzoekers en chemisch technologen.

Steeds meer wetenschappelijke onderzoeksresultaten van de afgelopen 
vijftien jaar zijn inmiddels vertaald naar materiaalkundige toepassingen. De 
benadering van de materiaalontwikkeling heeft ook een verandering onder-
gaan. Dankzij nieuwe onderzoekstechnieken wordt de route van wetenschap-
pelijk onderzoek naar technische toepassing van materialen steeds korter.

Dat betekent dat materiaalkeuze en materiaalkunde de weg hebben 
afgelegd van een soort van rekenkundige opgave naar een meer toegepaste 
wetenschap. Het gevolg is, dat we de technici van nu, die belast zijn met de 
verantwoording voor de materiaalkeuze, meer dan ooit efficiënt moeten 
informeren over de materiaalkundige randvoorwaarden van hun keuzes. 
Daarnaast moeten we op effectieve wijze de veelheid van beschikbare materia-
len aan de moderne constructeurs en ontwerpers presenteren.

Een boek over materiaalkeuze dus, maar met nadrukkelijke aandacht voor 
de fysische, chemische en productietechnische aspecten, maar ook voor de 
gebruiksaspecten van producten en hun materialen.

Dit boek gaat dus over toegepaste wetenschap. Ondanks de omvang, is het 
slechts een korte samenvatting van alles wat mogelijk is op het gebied van de 
materiaalkeuze. Het is een boek met twee belangrijke leerdoelen. Ten eerste 
willen we ontwerpers en constructeurs leren te komen tot een zelfstandige en 
verantwoorde materiaalkeuze. Daarnaast willen we een brug slaan naar de 
wetenschap.

Veel nieuwe materialen worden ontwikkeld. Technici van nu kunnen daar 
gebruik van maken, maar ze kunnen ook een bijdrage leveren aan de ontwik-
keling ervan. Met dit boek wordt dit fascinerende vakgebied ontsloten.

We dragen bij aan kennis van productmaterialen op een dermate hoog 
niveau, dat toepassing en onderzoek in elkaars verlengde kunnen liggen. In 
dit boek nemen we dat bijna letterlijk. De eerste zes hoofdstukken dragen bij 
aan materialenkennis en leiden op tot het doen van materiaalkeuze. We 
vervolgen met een hoofdstuk over materiaalkundige productanalyse, waarin 
we meerdere onderzoekstechnieken toelichten. Hiermee is de basis gelegd 
voor een zestal hoofdstukken over de theorie betreffende het gedrag van 
materialen, geordend naar de groepen kunststoffen, keramische materialen 
en metalen. Deze worden per groep gevolgd door een vijftal hoofdstukken 
over materialenkennis, waarmee de materiaalkeuze van groep kan worden 
verfijnd naar een keuze op materiaalspecificatie.

Het boek is visueel opgezet. Veel beeldmateriaal is afkomstig uit de nalaten-
schap van Wim Bruis, die met goed gevoel voor educatie een enorm archief 
heeft verzameld bij zijn onderzoeken ten behoeve van productverbetering van 
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Leerboek Materiaalkunde voor technici10

kunde kunnen vervolgens gebruikt worden om meer zicht te krijgen in de 
beste materiaalkeuze.
 Bovendien is er meer nodig. Om te beginnen wil je precies het juiste 
materiaal benoemen. ‘Plastic’, ‘brons’, ‘staal’ of ‘carbonversterkte epoxy’ is geen 
toereikende specificatie. Vandaar dat we vanaf hoofdstuk 8 veel dieper op de 
materiaaleigenschappen van de verschillende groepen in gaan. Je kunt dan al 
materialen kiezen aan de hand van verschillende keuzemethoden. Voor de 
puntjes op de i zul je je echter moeten verdiepen in de fundamentele verschil-
len tussen de materialen. Dit leidt tot meer gedetailleerde keuzes, zoals 
‘polypropeen met grotere ketenlengte’, ‘voorgesinterd siliciumcarbide’, 
‘chroom molybdeen staal 25CrMo4, veredeld tot rekgrens 850 MPa’. De 
materiaalkunde van de laatste hoofdstukken is dus nodig om te kunnen 
begrijpen waarom het ene materiaal inderdaad meer geschikt is dan het 
andere materiaal. Het resultaat is dat het geheel van materiaaleigenschappen 
meegewogen kan worden. In de hoofdstukken 10, 11 en 15 tot en met 19 
behandelen we de specifieke materialen.

1.4 Materiaalkeuze en ontwerpen

In de totale levensloop van producten zijn verschillende fasen te onderschei-
den. Nadat een productidee is geopperd kan er besloten worden het product  
te gaan ontwerpen. Als het product haalbaar is zal het op de markt komen, 
verkocht worden en gebruikt worden. Na gebruik wordt het afgedankt.  
Het restproduct kan op allerlei wijzen hergebruikt worden, variërend van 
upgrading tot recycling of thermische recycling (verbranden) of biologische 
recycling (storten). Het totale ontwerpproces bestaat uit een opeenvolging van 
logische activiteiten. De weg van productidee naar product begint met het 
vaststellen van de klantenwensen gevolgd door de productspecificaties, het 
conceptuele ontwerp (op papier) en een model. Hierna volgen gebruikstesten 
en begint de engineering; dit leidt tot een prototype waaraan diverse testen 
kunnen worden uitgevoerd. Hiermee wordt de conceptfase afgesloten en 
begint de detailengineering. Hierbij worden de fabricagewijzen en de materi-
aalkeuze vastgesteld. Vervolgens begint de fabricage, gevolgd door verpakking 
en de verkoopactiviteiten.
 Vanuit de klantenwensen worden de productspeci�caties opgesteld.  
En deze productspecificaties die we in het vervolg het ‘pakket van eisen’ zullen 
noemen, worden dan ook in het vervolg van het ontwerpproces als leidraad 
gebruikt. Conceptueel moet het productidee voldoen aan de eisen. Vervolgens 
wordt het concept uitgewerkt en in samenhang worden de berekeningen 
uitgevoerd, de tekeningen gemaakt, de fabricagetechnieken gekozen, de 
materiaalkeuze uitgevoerd. Dit totaal resulteert in een set tekeningen en een 
voorstel voor de vervaardiging van het product. De afdeling Productie evalu-
eert het ontwerp op de maakbaarheid waardoor nog kleine details kunnen 
wijzigen. De productie wordt voorbereid, materialen en componenten (koop-
delen) worden ingekocht en uiteindelijk wordt het product vervaardigd en 
geassembleerd, getest, verpakt en verkocht (zie figuur 1.2).
 Het totale ontwerpproces is een iteratief proces, wat wil zeggen dat de 
verschillende stappen meermalen doorlopen worden. Het schetsidee wordt 
eerst uitgewerkt tot een concept en vervolgens uitgewerkt tot een product.  
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Het product wordt vervolgens weer opgesplitst in (sub)systemen, componenten 
en onderdelen. Op elk niveau wordt het probleem geanalyseerd en gemodel-
leerd, oplossingen gegenereerd en geëvalueerd en de ‘beste’ oplossing gekozen. 
Creativiteit, kennis van bestaande oplossingen, inzicht in mogelijke combina-
ties en ervaring uit voorgaande ontwerpprojecten worden samengevoegd. Het 
pakket van eisen is hierbij het belangrijkste communicatiemiddel. We zien dan 
ook dat de mate van detaillering van het pakket van eisen toeneemt naarmate 
we verder in het ontwerpproces zijn. Uit de detaillering kunnen aspecten naar 
voren komen waardoor eerdere ontwerpkeuzes moeten worden herzien. (Een 
lichtgewicht gasturbine van aluminium blijkt bijvoorbeeld niet hittevast 
genoeg.) Je zit dan op een doodlopende weg. Er zit dan meestal niks anders op 
om terug te gaan naar de conceptuele fase of soms zelfs tot het bijstellen van 
het pakket van eisen. Het proces moet dus opnieuw worden doorlopen om 
andere keuzes te maken. Dit is kenmerkend voor iteratieve processen.
 Ook bij de materiaalkeuze staat een pakket van eisen centraal. Dit is 
afgeleid uit het pakket van eisen dat bij het productontwerp wordt gebruikt. 
Het is in feite een lijst van eigenschappen waaraan het gezochte materiaal 
moet voldoen. Ook deze lijst wordt iteratief vastgesteld. De eigenschappen 
worden zowel kwalitatief (welke eigenschappen) als kwantitatief (welke 
waarde hebben de eigenschappen) benoemd. Dit betekent dat vanuit reken-
kundige of aanschouwelijke productmodellen een vertaalslag naar materiaal-
eigenschappen wordt gemaakt. Lichtgewicht constructies worden dan ver-
taald naar dunwandige sterke materialen of naar lichte materialen. In feite is 
het materiaalkundig pakket van eisen een lijst van gewenste materiaalpara-
meters, dat logisch volgt uit de productparameters van het pakket van eisen 
op productniveau.
 Waar staat de ontwerper in de route van materiaalkeuze? Deze vraag is 
mede afhankelijk van de materiaalgroep waarin je denkt. Metalen worden 
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Figuur 1.2 Relatie tussen het pakket van eisen (PVE) en het ontwerpproces

Materiaalkunde_H1_05.indd   11 04-09-17   15:56

Materiaalkunde 90%.indb   11 07-09-17   10:22



Leerboek Materiaalkunde voor technici12

meestal gewonnen uit erts, gegoten tot blokken en vervolgens gewalst tot 
platen en balken. Vanaf dat moment liggen materiaalparameters zoals sterkte, 
anisotropie en scheurtaaiheid vast. Kunststoffen worden gewonnen uit 
aardolie en bijvoorbeeld zoutzuur (PVC), verwerkt tot granulaatkorrels en 
deze worden omgesmolten en gegoten tot eindproduct. Hier liggen de materi-
aaleigenschappen pas vast op het moment dat het product ontstaat. De ont-
werper heeft dus veel invloed op de eindeigenschappen, doordat hij bijvoor-
beeld de wanddikte en daarmee de afkoelcondities van de kunststof heeft 
bepaald. Ook bij keramieken ontstaat het materiaal op het moment dat het 
product ontstaat. Poeders worden gewonnen uit steen of langs chemische weg, 
gemengd en gesinterd tot een product en dan zijn met het product de eigen-
schappen bekend.
 In de groep metalen zijn gietproducten een uitzondering op de regel;  
ook hier heeft de ontwerper invloed op de eindeigenschappen. In de groepen 
kunststoffen en keramieken kun je extrusieproducten en vlakglas als uitzon-
dering zien; deze worden ook als halffabricaat in stafvorm geleverd, waarbij 
de eigenschappen al bekend zijn. Wil de ontwerper al eerder in het maakpro-
ces de eindeigenschappen van zijn productmateriaal beïnvloeden, dan zal hij 
zich goed moeten verdiepen in de invloed die de verschillende productiestap-
pen op de eigenschappen hebben. We zullen hierop op verschillende plaatsen 
in dit boek ingaan.

1.5 Materiaalkeuze en de productlevenscyclus

Materiaalkundige aspecten hebben een belangrijk aandeel in de succesverha-
len van de technologische evolutie van de mens in de laatste twee eeuwen. 
Zonder de ontwikkeling van staal had de stoommachine nooit voor de snelle 
industrialisering kunnen zorgen. De productie van aluminium en titanium 
heeft de luchtvaart en ruimtevaart in een stroomversnelling gebracht. De 
uitvinding van bakeliet door Baekeland in het begin van de twintigste eeuw 
was het begin van een nieuw tijdperk voor industriële vormgevers. De ont-
wikkeling van thermoplastische kunststoffen en de daarbij behorende 
verwerkingsprocessen heeft de ontwerper pas echt veel ontwerpvrijheden 
gegeven.
 Als we kijken naar de levenscyclus van een product, dan bestaat deze 
globaal uit ideegeneratiefase, ontwerpfase, productiefase, verkoopfase, 
gebruiksfase en hergebruik- of afdankfase. Het materiaal doorloopt ondertus-
sen de cyclus van grondstof naar halffabricaat naar productmateriaal naar 
(andere) grondstof. We zullen aan de hand van een aantal voorbeelden laten 
zien dat in al deze fasen de materiaalkeuze een bijzondere plaats inneemt.  
De materiaalkeuze bepaalt mede de waarde van een product in de diverse 
fasen. Bij de ontwikkeling van een product hebben we te kiezen uit een breed 
scala van materialen. Als je alle verschillende soorten kunststof, metalen 
(legeringen), keramische materialen, glassoorten en composietmaterialen  
op een rijtje probeert te zetten, zul je merken dat je met enkele duizenden 
materialen niet klaar bent. Een database met informatie over materiaaleigen-
schappen is dan ook een belangrijk ontwerphulpmiddel! Alle materialen 
hebben zo hun sterke kanten en het loont om te kijken in tabellen naar de 
belangrijkste toepassingsgebieden van een materiaal.
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Gelukkig hoef je als ontwerper niet elke keer weer je speurtocht naar een 
geschikt materiaal te starten in die grote database. In dit boek zullen we 
aangeven hoe je relatief eenvoudig tot een goede materiaalkeuze kunt komen, 
door gebruik te maken van het pakket van eisen. In de meeste gevallen kies je 
een materiaal niet direct in het begin van het ontwerpproces, maar ontwik-
kelt de keuze zich gedurende het ontwerpproces. Gedurende het ontwerp-
proces ontwikkel je steeds meer inzicht in productfuncties, geometrie en 
vervaardiging. Immers, je concept krijgt langzaamaan steeds meer vorm, het 
prototype wordt na een testfase (door beproeven of simulatie) uitontwikkeld 
tot een productierijp product. Tijdens de ontwikkeling van zo’n product werk 
je als ontwerper dus samen met verschillende afdelingen en je gebruikt het 
pakket van eisen als een communicatiemiddel. Stap voor stap neemt de mate 
van detaillering van je pakket van eisen toe, totdat je op een zeker moment 
een materiaal kunt kiezen.
 Kies niet te snel een materiaal of een vervaardigingsproces. Snelle keuzes 
kunnen betere en soms ook goedkopere alternatieven tegenhouden. Bedenk 
dat je in de productontwikkelingsfase keuzes maakt. Keuzes die consequen-
ties hebben voor de productievoorbereiding, de fabricage, de assemblage, het 
verpakken of de installatie (bij kapitaalgoederen), het gebruik, het onderhoud 
en de recycling, en die de kostenstructuur vastleggen (zie figuur 1.3).

Product-
ontwikkeling

0

100

Re
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ti
ev

e 
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st
en
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)

Productie-
voorbereiding

Onderdelen-
fabricage

Montage

Gemaakte kosten

Vastgelegde kosten

Figuur 1.3 Kostenontwikkeling gedurende de productontwikkeling

De keuze voor bijvoorbeeld het vervaardigen van een pomphuis uit gegoten 
aluminium omvat veel meer dan alleen het gieten van aluminium. Immers, 
de gietvorm moet worden gemaakt (uit vormzand), het gegoten product moet 
worden nabewerkt en geassembleerd. In de ontwikkelfase leg je dus al snel de 
kosten van de daaropvolgende fasen vast. Dit illustreren we aan de hand van 
een voorbeeld.

� De inkoper van een constructiebedrijf besluit een goedkope partij staal 
(5% goedkoper) te kopen zonder overleg met de productieafdeling. De 
inkoper denkt een koopje te hebben. Hij neemt dit besluit op basis van  
de prijs en het feit dat dit staal 20% sterker is dan het oude vertrouwde 
materiaal. Bij het lassen van dit nieuwe materiaal loopt men echter tegen 
kwaliteitsproblemen. Het materiaal blijkt alleen met behulp van voor-

Assemblagekosten

Verpakkingskosten

Transportkosten
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Leerboek Materiaalkunde voor technici14

warmen lasbaar te zijn. De kosten van de productiederving bedroegen 
¤ 50.000; de extra fabricagestap verhoogt de fabricagekosten met 5%.  
Als we voor de eenvoud veronderstellen dat de kostprijs voor 25% wordt 
bepaald door de materiaalprijs en voor de rest door de fabricagekosten 
(waarin ontwerp, overhead en dergelijke zijn verrekend), dan is het gevolg 
een kostprijsstijging van (0,75 × 5%) − (0,25 × 5%) = 2,5%.

Een producent is vooral geïnteresseerd in de kostprijs van een product, en uit 
concurrentieoogpunt wil hij deze zo laag mogelijk houden en voldoende winst 
maken om de ontwikkeling van nieuwe producten te kunnen blijven financie-
ren. Ontwikkelt de producent een product voor de Duitse markt, dan kunnen, 
gelet op de Duitse milieuwetgeving (het groenepuntsysteem), de kosten voor 
recycling niet worden verwaarloosd.
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Figuur 1.4 Ontwikkeling van de levensduurkosten van een eenvoudig gebruiksartikel 
over de totale levensduur

Uit perspectief van de koper zijn veel meer zaken belangrijk; kostprijs is maar 
een van de vele belangrijke aspecten. Meestal kijkt de koper naar de totale 
levenscyclus van het product. De ontwerpfase steekt soms schril af tegen een 
gebruiksfase van soms wel dertig jaar. Meestal is de ontwerpfase kort, enkele 
weken voor business-to-businessproducten en maximaal een jaar voor een 
nieuw automodel of een chemische fabriek.
 Afhankelijk van het type product is een levensduurbeschouwing meer of 
minder relevant. Een product zoals een stoomstrijkijzer vervang je simpelweg 
als het op een of andere manier kapot gaat of niet meer functioneert. 
Onderhoud van een dergelijk apparaat beperkt zich tot schoonmaken en 
ontkalken (beide kunnen met relatief goedkope schoonmaakazijn). Een 
chemische fabriek waar de grondstoffen voor de kunststof polycarbonaat 
worden gemaakt, is een veel complexer product. Bij het ontwerpen van (petro)
chemische installaties moet men in het algemeen rekening houden met de 
omvang van het product. Het product kan maar ten dele in het eigen bedrijf 
worden vervaardigd. De componenten moeten worden getransporteerd naar 
het bedrijfsterrein van de klant en ter plaatse worden geassembleerd. Verder 
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worden deze installaties met regelmatige tussenpozen uit veiligheidsover-
wegingen geïnspecteerd en gekeurd en de hierbij geconstateerde gebreken 
worden dan gerepareerd. Dit kun je vergelijken met de apk-keuring voor 
personenwagens.
 Bij kapitaalgoederen maar ook bij bruggen en sluizen is de aanschafprijs 
maar een fractie van de feitelijke gebruikskosten. Ze worden vaak in zeer 
korte tijd afgeschreven en als vuistregel begroot men bij deze producten de 
jaarlijkse onderhoudskosten op circa 10% van de aanschafwaarde. Een verkeer-
de materiaalkeuze heeft bij dit soort producten grote economische gevolgen, 
namelijk meer onderhoud of zelfs een vervroegde modificatie. Veel kapitaal-
goederen (zoals chemische fabrieken en gebouwen) worden na ongeveer 
vijfentwintig jaar gerenoveerd en moeten dan nog eens twintig jaar mee.  
Aan het einde van de levensduur is het vaak interessant om het materiaal te 
recyclen tot nieuwe grondstof of energiebron, mits er voor mens en milieu 
maar geen schadelijke materialen zijn toegepast. Zo kun je PVC maar beter 
niet verbranden in een vuilverbrandingsinstallatie in verband met vrijkomen-
de chloorverbindingen, zoals chloorgas, zoutzuur en dioxine.
 De in de ontwerpfase gemaakte keuzes betreffende geometrie, materiaal 
en vervaardiging hebben invloed op de montage- en gebruiksfase. Scherpe 
bochten in leidingen eroderen sneller dan flauwe bochten. Gepolijste (vlieg-
tuig)onderdelen hebben een langere levensduur dan enkel gefreesde onderde-
len. De levensduur van een product wordt veelal direct bepaald door een goede 
materiaalkeuze. In een enkel geval is de uiteindelijke keuze een compromis. 
Echter, het gebruik van goedkope materialen kan zomaar duurkoop beteke-
nen. Dat illustreren we aan de hand van een voorbeeld.

� Een voedselproducent wil een deegkneedarm van roestvast staal kopen. 
Hij kan kiezen tussen AISI304 en AISI316 (12% duurder). Na wat wikken  
en wegen kiest hij voor AISI304. Tijdens de eerste onderhoudsbeurt wordt 
er ernstige slijtage waargenomen, met als gevolg dat de kneedarm na twee 
jaar vervangen moet worden. Was een kneedarm van AISI316 genomen, 
dan was deze vijf jaar meegegaan. Dit voorbeeld illustreert het belang van 
kennis van de totale levenscyclus van het product en deze mee te laten 
wegen in het beslisproces. Een schijnbare kostenverhoging van 12% 
resulteert in een levensduurverlenging van ten minste 150%.

In veel gevallen loont het de moeite om alternatieven te evalueren met behulp 
van levenscycluskosten (life cycle cost). De aanschafprijs van een auto ver-
vaardigd uit aluminium (bijvoorbeeld Audi) of een composiet (bijvoorbeeld 
Lotus) is vaak hoger dan zijn tegenhanger van staal (bijvoorbeeld BMW). Het 
gewicht kan echter lager zijn. Gelet op de almaar stijgende brandstofprijzen is 
het echter nog maar de vraag of dat de stalen auto over de gehele levensduur 
goedkoper is. Als het gebruik van deze materialen zich vertaald in een lager 
gewicht, is een lager brandstofgebruik een logisch gevolg. Nu zijn autocarros-
serieën de laatste decennia stukken lichter geworden, maar ABS, airbags, 
cruisecontrol, boardcomputer en airconditioning hebben autorijden veiliger 
en comfortabeler gemaakt maar de auto ook weer zwaarder gemaakt. Objectief 
vergelijken is daarom soms moeilijk.
 Het belang van de materiaalkeuze op het totale ontwerp en ontwikkeltra-
ject van een product reikt echter veel verder dan alleen de levensduur van het 
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product. Zo zijn er allerlei producten bedacht op basis van specifieke materi
aaleigenschappen. Krimpfolie is gebaseerd op het geheugengedrag van 
polyetheen. De vormgevingsvrijheden van kunststoffen hebben de afgelopen 
twintig jaar geleid tot veel nieuwe producten.
 Met het gebruik van bepaalde materialen probeert men een product een 
wat exclusievere uitstraling te geven. Denk aan titanium ringen en horloges, 
maar ook aan de aluminium Senseo® of een roestvast stalen koelkast. Het 
uiterlijk van het materiaal, de goede corrosievastheid aangevuld met een 
stijlvolle vormgeving zorgen ervoor dat deze producten aan de bovenzijde van 
hun marktsegment zitten.

Samenvatting

Om te komen tot de beste materiaalkeuze zijn materialenkennis en materiaal
kunde nodig. De kennis kan uit boeken, tabellen, grafieken, leverancierscata
logi en internetdatabases gehaald worden. De kunde is nodig om te snappen 
wat de ‘match’ is tussen het gekozen materiaal en de gewenste eigenschappen. 
Aan de hand van goede modellen en een goed beeld van de gewenste product
eigenschappen (pakket van eisen) kan een materiaalgroep gevonden worden. 
Vervolgens kan met voldoende kennis van het gedrag van de materialen in die 
groep en met kennis van de mogelijkheid om dat gedrag te verbeteren in de 
richting van de gewenste eindeigenschappen een materiaal of een materiaal
combinatie gekozen worden. Deze keuze hangt samen met de manier waarop 
het product vervaardigd moet worden. Hierbij kan de materiaalkeuze mede 
bepaald worden door de meest gewenste productiewijze, maar ook kan de 
productiewijze mede bepalend zijn voor de eindeigenschappen van een 
materiaal. Deze laatste relatie is onderdeel van de materiaalkunde.
 Met de eerste zes hoofdstukken van dit boek komt men tot de keuze van de 
materiaalgroep, met de materiaalkunde van de laatste hoofdstukken wordt het 
materiaal met zijn eindspecificaties in relatie tot de bedreigende factoren en 
productiewijzen bepaald. In de laatste hoofdstukken wordt per materiaal
groep ingegaan op de fundamentele materiaalkundige relaties die het bepa
lend gedrag van de materialen mogelijk maken, in de volgorde kunststoffen, 
keramische materialen en metalen. Ook is er dan inzicht in de grenzen van de 
toepassing van het gekozen materiaal.

Steekwoorden

Atoom Composiet Functie
Keramiek Kunststof Kwaliteit
Levenscyclus Levenscycluskosten Materiaal
Metaal Molecuul Samenstelling
Spanningstoestand Structuur Vervaardigingstechniek
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Opgaven

1.1

1 Geef een voorbeeld van een product dat vermoedelijk al duizenden jaren 
door de mens gebruikt wordt en benoem de verschillende uitvoerings
vormen en materiaalkeuzes.

2 Geef een voorbeeld van een verandering in materiaalkeuze voor een 
huishoudelijk product, waardoor het product beter is geworden. Geef ook 
aan in welk opzicht het beter is geworden.

1.2

1 Wat is het verschil tussen materiaalkeuze en materiaalkunde?
2 Waar vind je materialenkennis?
3 Geef een voorbeeld van proeven waarmee je materialenkennis zou kunnen 

opbouwen.
4 Stel dat je een kano moet maken. Geef aan welke informatiebronnen je 

gaat raadplegen om kennis op te doen en geef aan welke kennis je ver
wacht aan te treffen.

1.3

1 Vastestoffysica is een natuurkundig vakgebied. Noem vier eigenschappen 
van materialen die in de vastestoffysica bepaald zijn en die gebruikt 
kunnen worden voor de materiaalkeuze.

2 Noem vier eigenschappen die langs chemische weg bepaald worden en die 
van belang zijn voor de materiaalkeuze.

1.4

1 Wat is de functie van het pakket van eisen in het ontwerpproces?
2 Geef een voorbeeld van een vertaalslag van een aantal producteisen naar 

de logische materiaaleisen die dus in de materiaalkeuze tot uitdrukking 
komen.

3 Wat zijn de vier belangrijkste ontwerpactiviteiten?
4 Benoem de levenscyclusfasen van een product.

1.5

1 Beschrijf de productlevenscyclus van een bureaulamp.
2 Geef in de cyclus van de bureaulamp aan wie er allemaal bij betrokken 

zijn, en op welke wijze.
3 Geef in de cyclus van de bureaulamp aan hoe de materialen de cyclus 

meemaken, dus welke uitvoeringsvormen en behandelingen ze door
maken.
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