
Semester 7
Gemaakt door: Paul Mooij, Roberto van Leeuwaarde en Daan van der Hall
Inhoudsopgave
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Hoofdstuk 1 - Inleiding

Door een docent van school zijn we in aanraking gekomen met het fenomeen supergeleiding, 
daarom leuk het ons leuk om dit onderwerp als project te kiezen.

Voordat we aan het project gingen beginnen, hebben we gekeken of het haalbaar is.
We zijn op dat moment contacten gaan zoeken met diverse docenten en bedrijven om dit 
project tot stand te brengen.

De start van het project is al gemaakt, de werkelijke realisatie van het project begint eind 
september.

Tussen het projectplan en de start van het project blijven we nuttige informatie zoeken.

3



Hoofdstuk 2 – Uitgangsituatie

De opdrachtgever wilt dit project, omdat hij vindt dat dit een uitdagend project is voor ons.

De huidige situatie is op dit moment het opzoek zijn naar de goeie grondstoffen en zodra we 
die hebben kunnen we aan de slag.

2.1 Aanleiding

Op dit moment maken wij een project dat nog niet vaak gemaakt is, dus we kunnen altijd nog 
tegen problemen oplopen en dan moeten we het op dat moment veranderen.

De omgeving ziet er als volgt uit:
Een polystyreenbakje daarin bevindt zich het supergeleidings materiaal waarover vloeibaar 
stikstof wordt gegoten, hierdoor ontstaat supergeleiding.

2.2 Uitgangsdocumentatie

De documentatie die we gebruikt hebben zijn onder andere:
Internet
Docenten
De uitzonderlijke geschiedenis van de supergeleiding (boek)
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Hoofdstuk 3 – Projectresultaat

Het uiteindelijke resultaat van het project is een supergeleider maken die werkt en waarmee 
we het meissner effect kunnen demonstreren

3.1 Doelstelling

Het achterliggende doel van dit project is dat er een mooi project ontstaat.
Het project moet er visueel goed uitzien en hij moet van goede kwaliteit zijn

3.2 Kwaliteit

De kwaliteit die wij in acht moeten nemen zijn de volgende dingen.
Veiligheid
Visueel goed product
Werkend
Technisch hoogstandje

3.3 Opdracht

De projectopdracht is:
Ontwerp en maak een supergeleider en dan toon dan de eigenschappen van supergeleiding 
aan, doormiddel van stikstof.

3.4 Risicofactoren

Risico factoren:
Leveranciers grondstoffen
Levering van vloeibaar stikstof
Samenstelling van de grondstoffen

De drie genoemde risico factoren zijn allemaal even belangrijk.

De maatregelen die wij gaan nemen is zo veel mogelijk contact met de leveranciers houden.

3.5 Succesfactoren

De succesfactoren zijn:
Goed project team
We hebben een grote drijfveer tot slagen
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Hoofdstuk 4 – Projectfasering

Het project wordt op de volgende manier gerealiseerd:
Zoeken naar voldoende informatie
Klein onderzoek of het haalbaar is
Zoeken naar benodigde grondstoffen
Contact leggen met leveranciers
Product samenstellen
Product testen
Project presenteren
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Hoofdstuk 5 – Projectkader

Het project moet gerealiseerd worden tussen 17-9-2004 en 17-12-2004.

5.1 Inleiding

Het belang van dit project is het laten zien dat de leerlingen een welslagend project laten zien 
aan de docenten.

De opdrachtgever stelt als voorwaarde dat we alles veilig doen en dat we wekelijks de 
opdrachtgever informeren naar de voortgang van het project.

5.2 Projectorganisatie

µ §

- Projectleider - Grafisch       - Scheikundige  - Supergeleiding
- Opdrachtgever - Boekhouding       - Bereider
- Logistiek

Opdrachtgever & Leverancier (Leeuwis & Vergonet)
Projectleider & Ontwerp & Tester (Daan)
Logistiek & Scheikundige & Tester (Roberto)
Grafisch & Bereider & Tester (Paul)
5.3 Voorwaarden aan opdrachtgever

De voorwaarde die de opdracht gever dient te realiseren is dat we de veiligheid goed in acht 
nemen, omdat we met vloeibaar stikstof aan het werk gaan.

5.4 Projectcommunicatie

De projectcommunicatie wordt doormiddel van een wekelijkse vergadering gedaan en dit 
wordt tevens aan de opdrachtgever gemeld.
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5.5 Faciliteiten en hulpmiddelen

We hebben voor dit project nodig:
Mortier
Technische oven
Veiligheids kleding

5.6 Procedures en richtlijnen

De procedures waar wij ons aan moeten houden is het dragen van veiligheids kleding voor 
zowel de stikstof  en de grondstoffen.

8



Hoofdstuk 6 – Projectplanning

Het is de bedoeling dat het eindproduct opgeleverd wordt op 10 December.

6.1 Normen en aannames

In onze planning hebben we geen rekening gehouden met ziekte, maar we hebben halverwege 
en op het eind een buffer die dit eventueel zou kunnen dekken.
De buffer wordt ook gebruikt voor de leveringen of voor fouten die gemaakt zijn.
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6.2 Activiteitsplanning

6.3 Financiële planning

6.3.1 Voorcalculatie
Variabele kosten

* Als het vloeibaar stikstof wordt besteld bij Hoek & loos dan krijgen we de beschermende
   kleding en handschoenen erbij geleverd.

Variabele kosten manuur
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Vaste kosten

Totale kosten supergeleiding

De totale kosten voor dit project bedraagt: €  6.685,44 excl. BTW.
De totale kosten voor dit project bedraagt: €  8.193,67 incl. BTW.
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Gereedschap 25,00€                      
Huur lokaal 100,00€                    
Machines 500,00€                    

Totaal 625,00€                    



6.3.2 Nacalculatie

Variabele kosten
Variabele kosten manuur
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Onderdeel Aantal Per stuk Totaal

Polystereen bakje 1 15,00€               15,00€          
Mortier 1 5,95€                 5,95€            
Permanente magneet 1 14,99€               14,99€          
Voeding 1 5,00€                 5,00€            
Relais 1 2,00€                 2,00€            
Klep 1 1,00€                 1,00€            
Draad 1,5 M 1,00€                 1,50€            
Lampen 2 2,00€                 4,00€            

9,5 49,44€         

Grondstoffen Aantal Gram Prijs per Gram Totaal

Yttriumoxide 10 3,910€               39,10€          
Bariumcarbonaat 50 0,252€               12,60€          
Koper(2)oxide 100 0,228€               22,80€          

160 74,50€         

Chemische stoffen Prijs Totaal

Vloeibaar s tiks tof        * 170,00€             170,00€        
170,00€      

TOTAAL 293,94€      

Personen Manuur Loon per uur Variabele kosten

Paul Mooij 115 20,00€           2.300,00€              
Roberto van Leeuwaarde 113 20,00€           2.260,00€              
Daan van der Hall 118 20,00€           2.360,00€              

Totaal 346 6.920,00€              



Vaste kosten

Totale kosten supergeleider

De totale kosten voor dit project bedraagt: €  7.538,94 excl. BTW.
De totale kosten voor dit project bedraagt: €  8.971,34 incl. BTW.
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Gereedschap 25,00€       
Huur lokaal 100,00€     
Machines 200,00€     

Totaal 325,00€   

Variabele kosten 293,94€     
Vaste kosten 325,00€     
Variabele manuur kosten 6.920,00€  

Subtotaal 7.538,94€  

Subtotaal 7.538,94€  
BTW 19 % 1.432,40€  

Totaal 8.971,34€  



Hoofdstuk 7 - Tekeningen

14



Hoofdstuk 8 - Test fase

8.1 Ontwerp pillenfabriek

Eerst zijn we begonnen met het ontwerpen om de supergeleider in te maken.
Dit is na veel denk werk een stalen buis met een binnendiameter van 10 mm geworden.
Aan 1 kant hebben wij er een moer opgelast 
Daar zijn 2 massieven  stalen buizen in gegaan met een buiten diameter van 10 mm met een 
lengte van 30 mm en de andere van 20 mm.
De onderdelen  hebben we bij de werktuigbouwkunde vandaan.
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8.2 Test pil

Nadat we de pillenfabriek gemaakt hadden, moesten we iets hebben waarmee we een proefpil 
konden maken.
Na een paar ideeën en hulp van de docenten zijn we uitgekomen op aluminium vijzel.
Dit hebben we vervolgens in de pillenfabriek gedaan en zijn we gaan persen in de bank 
schroef.
Na dit geperst te hebben gingen we kijken of alles aan elkaar bleef kleven, maar dat deed hij 
niet dus hebben wij er wasbenzine bij gedaan en bleef het wel aan elkaar vast bleven.
Echter was dit nog niet voldoende om het echt goed aan elkaar te laten kleven.
We hebben als oplossing voor gedragen om het bij de werktuigbouwkunde te persen en dit 
was een groot succes.
Dus de echte supergeleider persen we bij de werktuigbouwkunde onder de pers.
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8.3 Testen oven

De oven die op school aanwezig is wordt door de werktuigbouwkunde gebruikt voor het 
bakken van keramisch materiaal.
Deze oven kan een maximale temperatuur bereiken van 1200 °C, wij hebben bij het maken 
van der supergeleider maar een maximale temperatuur van 950 °C nodig.
Deze oven was programmeerbaar in 7 stappen met elke een andere temperatuur en tijd voor 
het opwarmen of afkoelen van het proces.
Hier onder zie je in de grafiek van het testen van de oven.

µ §
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8.4 Zuurstofregelaar

We moesten tijdens het bakken van de supergeleider zuurstof bij het proces voegen, dit 
hebben we gedaan doormiddel van een keramische buis achterin de oven en dan een 
zuurstofregelaar voor gezet.
De zuurstofregelaar bestaat uit een:
Voeding
PLC
2 Indicatielampjes
2 Drukknoppen
Elektrische klep.

De plc is een kleine computer waarmee je allerlei logische bewerkingen kan uitvoeren, daarbij 
kan je denken aan optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.
Het programma dat wij geschreven hebben maakt gebruikt van een counter en een timer.
Op het moment dat de oven ingeschakeld wordt gaat ook de plc aan en begint met aftellen, tot 
op een gegeven moment in het proces de zuurstof toegevoegd moet worden.
Dan geeft de plc een elektrisch signaal af naar de elektrische klep waardoor deze open 
gestuurd wordt.
De 2 drukknoppen die op de zuurstofregelaar zijn aangebracht dienen als back-up om 
handmatig de toevoer van de zuurstof te starten en te stoppen.
Met de 2 indicatielampjes kun je zien in welke toestand de zuurstofregelaar verkeert (als de 
eerste lamp aangaat betekent dat, dat het proces is begonnen en het tweede lampje brandt 
wanneer de werkelijke toevoer van de zuurstof is begonnen).

µ §
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8.5 Test resultaat

Voor de werkelijke supergeleider hebben we 3 magneten gebruikt om het meissner effect te 
demonstreren.
Hieronder zie je de eigenschappen van de magneten.

Met deze magneten zijn we de supergeleider gaan testen.
We zijn begonnen met magneet 1 deze had een lage magneet sterkte om het meissner effect te 
tonen.
Magneet 2 deed het beter, maar de supergeleider bleef op zijn kant staan en bleef zo contact 
houden met de magneet.
Bij magneet 3 zonder sluitring bleef de supergeleider zweven.

Conclusie:
De supergeleider die wij gemaakt hebben blijft zweven boven een magneet van minimaal 500 
milli tesla.
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Hoofdstuk 9 – Bakprogramma

9.1 Maken van Supergeleiding

Benodigdheden
1,13 gram Yttriumoxide
3,95 gram Bariumcarbonaat
2,39 gram Koperdioxide
Mortier
Malletje voor blokje/pilletje
Technische oven
Veiligheidsvoorschriften
Zuurstoffles
Zuurstof regelaar
Aceton

We beginnen eerst afzonderlijk de grondstoffen te wegen (dit moet zeer nauwkeurig 
gebeuren) en in een aparte mortier te stoppen.
Zodra ze daar inzitten dan voegen we van alle drie de grondstoffen samen in een andere 
mortier, maar dat doen we met proporties.
Het in de bedoeling dat de drie grondstoffen zeer fijn gemaakt worden zodat er alleen poeder 
overblijft.
Als dit gebeurd is dan moet er een blokje/pilletje van gemaakt worden, hiervoor gebruiken we 
het malletje en daar doen we de grondstoffen in en we doen er een beetje aceton bij om ervoor 
te zorgen dat als het geperst is dat het bij elkaar blijft zitten.
Als dit gebeurd is dan wordt het in de technische oven gedaan en dan kan het gebakken 
worden.
9.2 Bakprocedure

De oven die we gebruiken wordt pas aangezet als het blokje er in ligt.
De oven wordt geleidelijk naar de 950 ºC gebracht, dit wordt door stappen van 75 ºC gedaan.
Het blokje doet er 13 uur over om op de 950 ºC te komen.
Zodra hij de 950 ºC heeft bereikt moet hij gedurende 18 uur blijven, dit is om de 
supergeleiding echt goed te maken.
Vervolgens moet de oven geleidelijk weer terug naar 0 ºC gebracht worden.
De temperatuur wordt hier ook weer per 75 ºC naar beneden gebracht.
Zodra de dalende temperatuur bij de 750 ºC is, is het belangrijk dat het tot de 500 ºC 
langzamer gaat dit is zeer van belang voor het optimaliseren van de supergeleider.
De stappen die we nemen tussen de 750 ºC  en 500 ºC gaat per 50  ºC.
Zodra we bij de 400 ºC zijn beland is het belangrijk dat er zuurstof toegevoegd wordt.
We voegen 1,1 atmosfeer in de oven toe om er voor te zorgen dat de supergeleider beter 
afkoelt.
De totale afkoel tijd is 16 uur, maar kan altijd oplopen (ligt aan de soort technische oven).

Dus alles op een rijtje.

Opwarm tijd: 13 uur
Warm houden: 18 uur
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Afkoelen: 16 uur      +
47 uur

Zodra hij uit de oven is kan het blokje getest worden.
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Hoofdstuk 10 – Notulen

Notulen 17-9-2004 

Aanwezig: R. van Leeuwaarde, P. Mooij en D v.d Hall

Project: Supergeleiding

Op dit moment zijn we nog bezig met het samenstellen van het projectplan.
Dus dat wilt zeggen dat we aan het zoeken zijn voor leveranciers van de grondstoffen die we 
nodig hebben.
We hebben al contact gehad met HC STARCK, zij hebben ons een catalogus opgestuurd, 
maar het blijkt dat zij maar 1 van de drie benodigde grondstoffen kunnen leveren.
Tevens hebben we contact gelegd met de heer Hofs over de grondstoffen die hij eventueel kan 
regelen via een laboratorium school.

De volgende onderdelen hebben wij al in ons bezit:
Permanente magneet
Polystyreen bakje

Het is de bedoeling dat aankomende woensdag 22-9-2004 het projectplan klaar is en dat we 
dan kunnen beginnen met het uitvoeren van het project.

Volgende vergadering is op 24-9-2004 
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Notulen 24-9-2004 

Aanwezig: R. van Leeuwaarde, P. Mooij en D v.d Hall

Project: Supergeleiding

We hebben de specificatie van de technische oven vergaart.
We hebben van hoekloos een offerte gekregen. Deze hebben we opgenomen in onze 
voorcalculatie. 
Tevens hebben we contact opgenomen met Sigma Aldrich, hier zouden we ook eventueel 
onze producten kunnen bestellen.

Voor aankomende week hopen we dat we bericht krijgen van de contacten die we hebben 
gelegd, voor sponsering van de grondstoffen.  

Volgende vergadering is op 29-09-2004.
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Notulen 29-9-2004 

Aanwezig: R. van Leeuwaarde, P. Mooij en D v.d Hall

Project: Supergeleiding

We hebben van het internet de bak procedure gevonden voor het maken van de 
supergeleiding.
We hebben nog niks gehoord van de eventuele sponsors voor de grondstoffen.

Voor aankomende week staat gepland dat de oven schoon gemaakt gaat worden, dat de 
instructies bestudeerd gaan worden en de oven gaat getest worden.
We hopen aankomende week meer te horen van de eventuele sponsors

Volgende vergadering is op 06-10-2004.
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Notulen 06-10-2004 

Aanwezig: R. van Leeuwaarde, P. Mooij en D v.d Hall

Project: Supergeleiding

Het is helaas niet gelukt om sponsoren te vinden voor ons project.
Daarom zijn we genoodzaakt om onze spullen te bestellen bij Sigma Aldrich en Hoekloos.

We hebben bericht gekregen van hoekloos over de kosten van het leveren van de stikstof met 
de benodigde informatie erbij.

Volgende vergadering is op 13-10-2004.
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Notulen 13-10-2004 

Aanwezig: R. van Leeuwaarde, P. Mooij en D v.d Hall

Project: Supergeleiding

7 Oktober jongsleden is er een bestelling uitgegaan richting Sigma Aldrich, daar hebben we 
bericht van gekregen dat we eerst de gegevens van de school moeten leveren.
Door deze ontwikkeling moeten we wachten met de bestelling van de grondstoffen.

Volgende vergadering is op 29-10-2004.
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Notulen 29-10-2004

Aanwezig: R. van Leeuwaarde, P. mooij en D. van der Hall

Project: Supergeleiding

Na de vakantie hebben we onze spullen van Sigma Aldrich gehad, het was even zoeken maar 
we hebben de grondstoffen gevonden. Hierbij hebben we ook enkele documentatie gehad over 
de stoffen zelf. We zijn nu  begonnen met het maken van de werkelijke werkwijze waarop we 
onze supergeleider gaan maken, tevens maken we ook een grafiek  met het werkelijke 
bakproces. Er is wel een moeilijk punt in dit proces, want er moet namelijk zuurstof 
toegevoegd worden en we kunnen niet gewoon het deurtje van de oven open laten. Dus 
moeten we nog een oplossing voor dat probleem zoeken.

De volgende vergadering is op 05-11-2004.
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Notulen 05-11-2004 

Aanwezig: R. van Leeuwaarde, P. Mooij en D v.d Hall

Project: Supergeleiding

Deze week hebben wij het rooster gemaakt voor het maken van de supergeleider.
In dat rooster staat beschreven hoe en wanneer er wat gedaan moet worden.
Vandaag gaan we ook nog een malletje maken om het blokje samen te persen (Pillenfabriek).

Het probleem van het zuurstof toevoegen in de oven is opgelost, dit komt doordat er achter in 
de oven een gat zit.

Het is de bedoeling dat we in de week van 8 november ’04 gaan beginnen met het maken van 
de supergeleiding.

In de bijlage die we bij deze notulen toevoegen staat beschreven, wat en wanneer er gedaan 
moet worden.
Het kan zijn dat het een week uitgesteld wordt, doordat nog niet alles goed is voorbereid.

Volgende vergadering is op 12-11-2004.

28



Notulen 12-11-2004 

Aanwezig: R. van Leeuwaarde, P. Mooij en D v.d Hall

Project: Supergeleiding

Deze week zijn we niet begonnen met het maken van de supergeleider, dit komt doordat we 
nog niet helemaal klaar zijn met de voorbereiding.

We zijn tegen een probleem aangelopen: namelijk het maken van het pilletje.We hebben proef 
gedraaid met behulp van de bankschroef en een zelfontworpen pillenfabriek.
Dit pilletje kwam er niet heel uit, dit kwam door de constructie van de pillenfabriek en 
doordat we het pilletje met de bankschroef samen persten. Daarna hebben we de constructie 
aangepast en hebben we het geperst onder de pers bij werktuigbouw. Zo kregen we er een 
mooi pilletje uit.
Als proefmonster hebben we aluminiumvijzel & wasbenzine gebruikt.

Tevens is er nog een probleem opgedoken met de oven, dit komt, doordat we zuurstof toe 
moeten voegen en daar hebben we een keramiek buisje voor nodig.
We hopen zo snel mogelijk aan zo’n buisje te komen

Volgende vergadering is op 17-11-2004.
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Notulen 17-11-2004 

Aanwezig: R. van Leeuwaarde, P. Mooij en D v.d Hall

Project: Supergeleiding

Deze week hebben wij gezocht naar een keramische buis. We hebben verschillende bedrijven 
benaderd en ook een kunstenares. We wachten nog een reactie af.Verder hebben we al proef 
gedraaid met de oven, we hebben de oven geprogrammeerd, hierbij hebben we gekeken hoe 
snel de temperatuur stijgt en daalt.
Eigenlijk wachten we nu nog op de reactie van de mensen van de buis, want als dat binnen is 
kunnen we beginnen met het werkelijke proces.

Volgende vergadering is op 24-11-2004.
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Notulen 24-11-2004 

Aanwezig: R. van Leeuwaarde, P. Mooij en D v.d Hall

Project: Supergeleiding

Deze week hebben wij reactie gekregen van de bedrijven en de kunstenares, de kunstenares 
verwees ons door naar Kermikals BV. Hiermee hebben wij contact opgenomen en hebben we 
een bestelling geplaatst. We wachten nu nog op de buis.

Volgende vergadering is op 01-12-2004.

31



Notulen 08-12-2004 

Aanwezig: R. van Leeuwaarde, P. Mooij en D v.d Hall

Project: Supergeleiding

Maandag 11 december jongsleden zijn wij begonnen met het maken van de supergeleiding, 
dit hebben wij samen met DHR. Hofs gedaan.
Daarna hebben wij het in de oven gelegd en aangezet.
Dinsdag 12 december jongsleden zijn wij de hele dag aanwezig geweest om iedere keer 
controles uit te voeren en dit kwam, omdat iedereen de spanning van de kast af kon halen.
Woensdag 13 december jongsleden zijn wij om 09:00 begonnen met het toevoegen van de 
zuurstof en dit was klaar rond de klok van 14:00 uur.
De oven was nog niet goed afgekoeld, dus we hebben het pas rond 16:00 uit de oven gehaald.

Donderdag en vrijdag worden de gebruikte materialen weer terug gelegd op de plek waar we 
ze vandaan hebben.

Na de kerstvakantie is het de bedoeling dat we de stikstof gaan bestellen, zodat we de 
supergeleiding kunnen testen.

Volgende vergadering is na de kerstvakantie.

Dit is een foto die we gemaakt hebben van de binnenkant van de supergeleider.
Hieraan zie je dat het groen van binnen is, dus dat betekent dat we de juiste verhouding 
gevonden hebben van de stoffen die we gebruikt hebben. Een ander woord voor het samen 
voegen van 3 grondstoffen is ‘sinteren’ (een begin van smelting vertonen en daardoor aan één 
klitten). 
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Notulen 12-01-2005 

Aanwezig: R. van Leeuwaarde, P. Mooij en D v.d Hall

Project: Supergeleiding

We zijn begonnen met het bestellen van de stikstof.
Het is nu wachten tot we het binnen krijgen en dan kunnen we testen.

De volgende vergadering is pas als we het stikstof binnen hebben.
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Notulen 12-01-2005 

Aanwezig: R. van Leeuwaarde, P. Mooij en D v.d Hall

Project: Supergeleiding 

21 januari is de stikstof binnen gekomen, maandag 24 januari gaan we het testen.
De testen zijn goed verlopen, tevens zijn we klaar voor de presentatie.

De presentatie is goed verlopen bij alle groepen.

Dit was de laatste vergadering van dit semester en we wensen de docenten nog leuke jaren op 
school.

Groeten van:

Daan van der Hall
Paul Mooij
Roberto van Leeuwaarde
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Hoofdstuk 11 - Bestellingen
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Hoofdstuk 12 – Nobelprijs 2003
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Hoofdstuk 13 – Informatie Grondstoffen

13.1 Barium Carbonaat
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13.2 Koper (2) Oxide
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13.3 Yttrium Oxide
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Hoofdstuk 14 – Urenbriefjes
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Begin Datum Naam Wat Gedaan Tijd
6-9-2004 Daan Brainstormen 1
8-9-2004 Daan Keuze maken 1
10-9-2004 Daan Informatie zoeken op het internet 10
13-9-2004 Daan Boekhouding 5
17-9-2004 Daan Vergadering 1
20-9-2004 Daan Hendrie gras chemie gebeld etc… 2
22-9-2004 Daan Sigma aldrich gebeld 2
24-9-2004 Daan Vergadering 1
27-9-2004 Daan Boekhouding 4
4-10-2004 Daan Grondstoffen besteld 6
11-10-2004 Daan Engelse teksten vertalen 6
14-11-2004 Daan Grondstoffen besteld 2
1-11-2004 Daan Papier/Hofs 4
3-11-2004 Daan Bakplanning maken 4
5-11-2004 Daan Onderdelen gezocht voor pillenfabriek 2
8-11-2004 Daan prototype1 pillenfabriek maken 4
9-11-2004 Daan prototype1 pillenfabriek maken 4
10-11-2004 Daan Testen prototype1 testen 3
12-11-2002 Daan Administratie 1
15-11-2004 Daan Bedenken prototype2 1
16-11-2004 Daan maken prototype2 pillenfabriek 3
17-11-2004 Daan maken prototype2 pillenfabriek 3
19-11-2004 Daan Testen prototype2 2
22-11-2004 Daan Uiteindelijke pillenfabriek maken 3
24-11-2004 Daan Uiteindelijke pillenfabriek maken 3
26-11-2004 Daan Testen pillenfabriek 1
29-11-2004 Daan Voorbereiding bakproces 2
1-12-2004 Daan Probleem 3 Temperatuur 5
3-12-2004 Daan Probleem 3 Temperatuur 3
6-12-2004 Daan Slang zoeken zuurstof 1
8-12-2004 Daan Administratie 1
10-12-2004 Daan Administratie 1
13-12-2004 Daan Malen grondstoffen 3
14-12-2004 Daan Bakken 8
15-12-2004 Daan Bakken 8
12-1-2005 Daan Administratie 2
19-1-2005 Daan Administratie 1
24-1-2005 Daan Testen 4

Totaal gewekte uren 118
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Begin Datum Naam Wat Gedaan Tijd
6-9-2004 Paul Brainstormen 1
8-9-2004 Paul Keuze maken 1
10-9-2004 Paul Informatie zoeken op het internet 10
13-9-2004 Paul Grondstoffen zoeken 5
17-9-2004 Paul Vergadering 1
20-9-2004 Paul Polysteryeen bakje 1
22-9-2004 Paul Magneet 2
24-9-2004 Paul Vergadering 1
27-9-2004 Paul Grondstoffen zoeken 6
4-10-2004 Paul Grondstoffen regelen 6
11-10-2004 Paul Engelse teksten vertalen 8
14-11-2004 Paul Grondstoffen bestellen 2
1-11-2004 Paul Oven/Hofs 2
3-11-2004 Paul Volume berekent 2
5-11-2004 Paul Onderdelen gezocht voor pillenfabriek 2
8-11-2004 Paul prototype1 pillenfabriek maken 4
9-11-2004 Paul prototype1 pillenfabriek maken 4
10-11-2004 Paul Testen prototype1 testen 3
12-11-2002 Paul Administratie 1
15-11-2004 Paul Bedenken prototype2 1
16-11-2004 Paul maken prototype2 pillenfabriek 3
17-11-2004 Paul maken prototype2 pillenfabriek 3
19-11-2004 Paul Testen prototype2 2
22-11-2004 Paul Uiteindelijke pillenfabriek maken 3
24-11-2004 Paul Testen pillenfabriek 3
26-11-2004 Paul Software schrijven O2 actuator 1
29-11-2004 Paul Software schrijven O2 actuator 2
1-12-2004 Paul Probleem1 O2 regelaar maken 2
3-12-2004 Paul Probleem 1 O2 regelaar maken 4
6-12-2004 Paul Slang zoeken zuurstof 1
8-12-2004 Paul Administratie 1
10-12-2004 Paul Administratie 1
13-12-2004 Paul Malen grondstoffen 3
14-12-2004 Paul Bakken 8
15-12-2004 Paul Bakken 8
12-1-2005 Paul Administratie 2
19-1-2005 Paul Administratie 1
24-1-2005 Paul Testen 4

Totaal gewerkte uren 115



52

Begin Datum Naam Wat Gedaan Tijd
6-9-2004 Roberto Brainstormen 1
8-9-2004 Roberto Keuze maken 1
10-9-2004 Roberto Informatie zoeken op het internet 10
13-9-2004 Roberto Grondstoffen zoeken 5
17-9-2004 Roberto Vergadering 1
20-9-2004 Roberto Cryoservice gebeld etc…. 2
22-9-2004 Roberto HG International/HC Starck 2
24-9-2004 Roberto Vergadering 1
27-9-2004 Roberto Grondstoffen zoeken 6
4-10-2004 Roberto Grondstoffen regelen 6
11-10-2004 Roberto Oven volgorde maken 4
14-11-2004 Roberto KVK nummer zoeken 2
1-11-2004 Roberto Hofs 2
5-11-2004 Roberto Onderdelen gezocht voor pillenfabriek 2
8-11-2004 Roberto prototype1 pillenfabriek maken 4
9-11-2004 Roberto prototype1 pillenfabriek maken 4
10-11-2004 Roberto Testen prototype1 testen 3
12-11-2002 Roberto Administratie 1
15-11-2004 Roberto Bedenken prototype2 1
16-11-2004 Roberto maken prototype2 pillenfabriek 3
17-11-2004 Roberto maken prototype2 pillenfabriek 4
19-11-2004 Roberto Testen prototype2 2
22-11-2004 Roberto Uiteindelijke pillenfabriek maken 3
24-11-2004 Roberto Uiteindelijke pillenfabriek maken 3
26-11-2004 Roberto Testen pillenfabriek 1
29-11-2004 Roberto Voorbereiding bakproces 2
1-12-2004 Roberto probleem 2 Keramische buis 4
3-12-2004 Roberto probleem 2 Keramische buis 4
6-12-2004 Roberto Slang zoeken zuurstof 1
8-12-2004 Roberto Administratie 1
10-12-2004 Roberto Administratie 1
13-12-2004 Roberto Malen grondstoffen 3
14-12-2004 Roberto Bakken 8
15-12-2004 Roberto Bakken 8
12-1-2005 Roberto Administratie 2
19-1-2005 Roberto Administratie 1
24-1-2005 Roberto Testen 4

Totaal gewerkte uren 113
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