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BPO viert 30 jarig jubileum - Ontwikkeling modulaire Basicline Plus

(800×600mm) – Spuitgietbare pallet voor een Intermediate Bulk Container (IBC) - Marlène,
een elegante windturbine – Robot Vloerverwarming; “the future is Next” – BPO bezoekt
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Thin Wall Packaging - Beste wensen voor 2019!

Basicline Plus (800×600mm)
Bekuplast
is één van Europa’s toonaangevende
fabrikanten
van
herbruikbare
kunststof
transportverpakkingen. In opdracht van Bekuplast
heeft BPO de modulaire Basicline Plus (800x600mm)
ontwikkeld. De ontwikkeling is gebaseerd op bestaande
elementen uit Bekuplast bakken.
De complexiteit in de Basicline Plus zit in het grote aantal
variaties. Zo kan gekozen worden een uitnameopening aan
de zijkant, een uitnameklep of geen opening. Daarnaast
bestaan varianten met en zonder afwateringsgaten in de
zijwanden. De bodem is beschikbaar als vlakke bodem,
sandwich bodem of loopkrans bodem. Handgrepen en
etikethouders
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mm

Prototype in 3D print op
ware grootte. De deur is hier
ontworpen als spuitgietproduct met veerelementen. Rendering van het eindproduct. De deur is hier
ontworpen als één vlakke,
gestanste plaat.

kunnen
naar
keuze worden
aangebracht.
Tot slot is de Basicline
Plus verkrijgbaar in verschillende
hoogtes, en kan gekozen worden voor
poten, wielen of palletvoeten. Zoveel keus is
uiteraard ideaal voor de klant, en een mooie uitdaging
voor de ontwerper.

BPO heeft geanalyseerd welke geometrie één op één kon worden overgenomen
mm
600
van de bestaande Basicline en Silverline, en voor welke delen een herontwerp nodig
of gewenst was. De uitnameklep, eerder ontworpen als relatief complexe spuitgegoten deur
met veerelementen, is door BPO vereenvoudigd tot één vlakke, gestanste plaat. De poten en palletvoeten zijn
door BPO geheel nieuw ontworpen, aangezien deze tot nu toe geen deel uitmaakten van het Bekuplast’
productportfolio. De palletvoeten worden aan de kratten bevestigd met behulp van klikkers, en
eventueel schroeven. Uiteraard passen de palletvoeten op alle variaties van de Basicline Plus.

In samenwerking met AVK Plastics heeft BPO een spuitgietbare pallet voor een
Intermediate Bulk Container (IBC) van het merk Sotralentz ontwikkeld. BPO heeft
de structuur van de pallet gesimuleerd en zodoende een optimale verhouding
tussen gewicht en sterkte gerealiseerd.
Een IBC bestaat uit verschillende onderdelen: een metalen frame, een 1000L
tank en een pallet. De scope van BPO was het optimaliseren van de
pallet. Echter, de vereiste sterkte en stijfheid van de pallet kan enkel
goed in beeld worden gebracht als de tank en het metalen frame
worden meegenomen in de simulatie.
BPO heeft verschillende belastingsituaties onderzocht, waarbij de valtest van
bijna twee meter hoogte bij een temperatuur van -20°C als meest kritisch is aangemerkt. BPO heeft door middel van eindige elementen analyses de optimale structuur
van de pallet bepaald. Hierbij is gezocht naar de optimale combinatie tussen stijfheid en
flexibiliteit. De simulaties van BPO hebben exact voorspeld hoe het product zich onder zware
omstandigheden gedraagt. Inmiddels wordt de kritische valtest in de praktijk gehaald en is
de IBC op de markt gebracht.

Ondernemen is gecalculeerde risico’s nemen en
eigenlijk is ontwerpen dat ook. Een goed product is
geschikt voor de toepassing, met een gezonde balans
tussen eisen en kosten.
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Met behulp van eindige elementen
analyses is doorgerekend dat de
rotor en de mast bestand zijn tegen
windsnelheden die overeenkomen
met orkaankracht en meer. Een
belangrijke eis is dat de windturbine bij
een lage windsnelheid uit zichzelf start
Combinatie visualisatie van werkelijkheid
en simulatie resultaten (boven en rechts).

Met de jaren is het bedrijf een aantal keer verhuisd
naar een groter kantoor, en zijn onze diensten
uitgebreid; “Product Optimalisatie” werd “Product
Ontwikkeling”.

Productontwerpen blijft een schitterend
vak dat we ook de komende decennia
graag met en voor u blijven uitoefenen.
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Er volgde al snel een eerste werknemer, Jan Eek,
nog steeds werkzaam bij BPO, een zeer ervaren
en toegewijde collega. Door de jaren heen is BPO
probleemloos gegroeid, langzaam maar gestaag meer
opdrachten en meer collega’s. Van mijn vader heb ik
geleerd dat je pas iets moet kopen indien je er ook de
middelen voor hebt. Dat is een misschien wat saaie,
maar degelijke manier van ondernemen.
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BPO is vanaf het begin van het
project betrokken geweest bij de
ontwikkeling van de mast en de
rotor. Bij het ontwerp is uitgegaan
van
conventionele,
low-cost
productiemethoden
waarbij
het gewicht zo laag mogelijk
is gehouden. Hierdoor wordt
een prijs-prestatie verhouding
gerealiseerd die nog niet eerder
mogelijk is gebleken bij een
VAWT. Zo zijn bijvoorbeeld
staalkabels toegepast om de hoge
centrifugaalkrachten in de rotor te
kunnen opvangen.
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“Maar ontwerpen begint nog steeds met
een creatieve fase; met het team goede
ideeën genereren.”

Meer informatie is te vinden op
de website van Elegant Energy:
www.elegant-energy.com.

Is er veel veranderd in de afgelopen 30 jaar? Eigenlijk
niet. Ja, offertes worden nu gemaild in plaats van
gefaxt, en voor prototypes is een 3D print nu de
standaard. Maar ontwerpen begint nog steeds met een
creatieve fase; met het team goede ideeën genereren.
Zo deed men dat vroeger, doen we het nu en zo zal het
de komende jaren gaan. Ontwerpen is het afwegen
van kostprijs en risico’s, planning en kwaliteit,
design wensen en mogelijkheden. De wensen van de
markt zijn wel aan verandering onderhevig; zo is het
ontwikkelen van duurzame of “circulaire” ontwerpen
in toenemende mate onderdeel van ons vak.

Ice cream
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ind 1988 ben ik gestart met Brocades Product
Optimalisatie,
een
eenmansbedrijf.
De
beschikbare middelen destijds; een computer,
FEM-software
waar
vliegtuigen
en
bruggen
mee werden geanalyseerd, een VW Jetta en een
enthousiaste ondernemer. De eerste computer kostte
12k gulden. Dan had je een 386 met een 387 coprocessor
-volgens de leverancier de eerste in Nederland-, 4Mb
intern geheugen en een harddisk van 24 Mb.

Een ontwerper dient iets bijzonders te creëren binnen
het vastgestelde budget en de beschikbare tijd. Wij zijn
daar goed in en niet alleen bij BPO, want Nederland
staat internationaal zeer goed aangeschreven als
het gaat over productontwikkeling. BPO heeft
inmiddels vele buitenlandse projecten, in Europa en
ver daarbuiten zoals in Mexico, Rusland, Australië en
Zuid-Afrika.

Samsonite Lite-shock

De eerste Marlène is in september feestelijk
in gebruik genomen en draait nu in een Pilot
testfase nabij het Noord-Duitse
Crivitz. Serieproductie is in
voorbereiding.

30 jaar BPO; productontwerpen
blijft een schitterend vak

Flux chair

De windturbine is goed in te passen in een
stedelijke
omgeving
omdat
het
functioneren van de rotor onafhankelijk
is van de windrichting en een veel lager
geluidsniveau heeft dan een conventionele
windturbine. De generator is specifiek
voor Marlène ontwikkeld en software
zorgt ervoor dat de turbine op iedere
geografische plek en bouwhoogte op de
meest efficiënte snelheid kan draaien.
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Elegant Energy GmbH & Co. KG, een producent
gespecialiseerd
in
hernieuwbare
energie,
ontwikkelt Marlène, een verticaal assige
windturbine (VAWT) voor een efficiënte en
flexibele energievoorziening met een hoge
esthetische waarde.

en ook bij weinig wind al voldoende vermogen
genereert. Diverse CFD simulaties, uitgevoerd
in samenwerking met ontwikkelpartners, zijn
doorgevoerd om het optimale vleugelprofiel en
de geometrie van de rotor te bepalen. Optimale
sterkte en stijfheid bij een zo laag mogelijk
gewicht van de rotorbladen zijn verwezenlijkt
door een zogenaamde wing-box constructie toe te
passen.

Bertolli

Marlène, een elegante windturbine
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Robot Vloerverwarming;
“the future is Next”.
Het Nederlandse bedrijf Robot Vloerverwarming
ontwikkelt,
produceert
en
verkoopt
vloerverwarmingverdeelunits,
waaronder
het
succesvolle type “standaard verdeelunit”, een
compacte unit met de keuze uit 1 tot 15 groepen.
De standaard verdeelunit wordt vervaardigd uit een
stalen kokerprofiel.

BPO Nederland b.v.
Scheepmakerij 11
2628 AA Delft
the Netherlands
+31 (0) 15 362 0000
info@bpo.nl
www.bpo.nl

Standaard verdeelunit kunststof

Moldflow
simulatie

Een kunststof versie van de “standaard verdeelunit”
heeft potentieel grote voordelen wat betreft productie
efficiëntie. Verdelers met losse kunststof koppelstukken
zijn reeds op de markt, hiervoor moet voor elke groep
een koppelstuk aan het systeem worden toegevoegd. Dit
was voor Robot een no-go. De
kracht van het huidige Robot
product is juist de compacte
unit uit één stuk met minimale
kans op lekkages.
Daarop heeft BPO verschillende
opties onderzocht om een
kunststof verdeelunit uit één
stuk te realiseren. Zo zijn ideeën
ontwikkeld voor rotatiegieten,
extrusie, en spuitgieten. De
technische haalbaarheid van
de verschillende opties is met
behulp van FEM simulaties
geanalyseerd. Naast productietechnieken zijn ook diverse
materialen de revue gepasseerd. Uiteindelijk is gekozen
voor spuitgieten, waarbij de verschillende groepen
worden geproduceerd door middel van wisseldelen in
de matrijs.
Bij het ontwerp is in het bijzonder aandacht besteed
aan het lekdicht houden van alle openingen
die nodig zijn voor de assemblage van
onderdelen zoals slangaansluitingen, het pomphuis, insteektemperatuurmeters, inregelventiel,
ontluchters, etc. De verbindingen moeten hoge
drukken kunnen weerstaan,
wat gerealiseerd wordt
door speciaal voor

deze toepassing ontwikkelde inserts.
Een deling van de behuizing bleek onontkoombaar
met het oog op assemblage. Voor de verbinding tussen
de voor- en achterkant is uitgebreid onderzoek gedaan
naar lassen en lijmen, waarbij uiteindelijk is gekozen
voor lijmen. Veel onderzoek is gedaan naar de soort
lijm, de optimale geometrie rond de verlijming en de
optimale verwerkingscondities van de lijm.
BPO heeft Robot tevens geadviseerd bij de selectie
van een producent. Een producent met ervaring wat
betreft verlijmen, inserts en modulaire matrijzen
genoot de voorkeur. De units worden momenteel door
Pekago geproduceerd en verlijmd met een voor dit
project speciaal ontwikkelde lijmrobot.
De innovatieve verdeelunit is uitvoerig getest (onder
andere bij TNO) en wordt binnenkort geïntroduceerd
onder de naam “Next”.

Standaard verdeelunit stalen kokerprofiel
Redesign in 3D CAD

Simulatie van
spanningen
in achterzijde wanneer
belast op interne druk.

Namens het BPO team;
Prettige feestdagen en een voorspoedig 2019!

BPO is dit najaar wederom vertegenwoordigd op de
“Thin Wall Packaging” conferentie, een internationale
conferentie over trends en ontwikkelingen in kunststof
verpakkingen (11-13 december, Keulen, Duitsland).

