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Samenvatting. 

Het IDM-systeem (Integration of Design and Manufacturing) is een prototype 

ontwerpsysteem dat tijdens de ontwerpfase de toepassing van grondvonnen in een 

werkstuk controleert. Dit gebeurt o.a. aan de hand van Toolsvolumes. De Toolsvolumes 

zijn omhullende volumes van gereedschappen die gegenereerd worden door de bewegingen 

van een of meerdere gereedschappen tijdens de bewerking van een vonnelement. Deze 

Toolsvolumes mogen het werkstuk, opspanningen en machine niet snijden. Dit zou 

namelijk tijdens de fabricage een botsing betekenen. 

Het onderzoek is uitgevoerd omdat de beschrijving van de Toolsvolumes in het 

IDM-systeem, zoals deze voor dit onderzoek was, niet compleet en te eenvoudig gesteld 

was. 

In deze onderzoeksopdracht wordt een algemene beschrijving gegeven van de 

TooIsvolumes voor de in het IDM-systeem aanwezige grondvonnen. Om dit te kunnen 

doen, wordt er rekening gehouden met: 

- de vonn, afmetingen en toleranties van de te genereren grondvonn. 

- de locatie van de te genereren grondvorm in het werkstuk. 

- het soort en de afmetingen van beschikbare gereedschappen met bijbehorende 

gereedschapshoudem. 

Er worden aan de generering van de Toolsvolumes beperkingen gesteld en aannames 

gedaan, om de Toolsvolumes zo eenvoudig mogelijk te houden, zonder dat er atbreuk 

wordt gedaan aan de waarde van de Toolsvolumes. 

Het is belangrijk voor het Toolsvolume, als er meerdere freesspilrichtingen mogelijk zijn, 

om de richting van de freesspil tijdens de bewerking van de grondvorm te weten. De vonn 

van het Toolsvolume van de grondvonn t.o.v. het werkstuk is namelijk afhankelijk van de 

freesspilrichting. 

Als grondvonnen elkaar overlappen moet er een bepaalde ontwerpvolgorde voor de 

grondvormen gehanteerd worden, waarin de grondvonnen gegenereerd dienen te worden. 

Hierdoor kunnen de afmetingen van een grondvonn veranderen, waardoor het 

Toolsvolume verandert. Daarom worden regels voor een ontwerpvolgorde opgesteld. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding. 

1.1. Uitleg IDM-systeem. 

Het IDM-systeem (Integration of Design and Manufacturing) is een prototype 

ontwerpsysteem dat een integratie probeert te realiseren van ontwerp, werkvoorbereiding 

en fabricage. Het systeem bestaat als het ware uit drie met elkaar verweven delen, CAD, 

CAPP en CAM. Het doel van het IDM-systeem is het alin de ontwerpfase kunnen 

garanderen dat het op dit systeem ontworpen produkt gemaakt kan worden. 

Het CAD gedeelte van het IDM-systeem is een "feature-based solid-modeller". Dit houdt 

in dat er ontworpen wordt met maakbare geometrische vormen die van elkaar kunnen 

worden afgetrokken, of bij elkaar worden opgeteld. Dit is afhankelijk van het soort 

fabricage-proces, dat gebruikt wordt. Hiermee wordt bedoeld of het een scheidend of een 

verbindend fabricage-proces is. Als basis voor het ontwerp wordt een blok 

uitgangsmateriaal bepaald. Vervolgens worden de grondvormen een voor een aan het 

ontwerp toegevoegd en van het uitgangsmateriaal afgetrokken of erbij opgeteld. Alvorens 

een grondvorm daadwerkelijk aan het ontwerp wordt toegevoegd, wordt deze op 

maakbaarheid gecontroleerd. 

Deze controle op maakbaarheid gebeurt door te kijken naar: 

- het uitgangsmateriaal dat bepaald wordt door materiaal en afinetingen. 

~ de grondvormen die bepaald worden door: 

1. machine, gereedschap, vorm, afmetingen, toleranties en de beschikbare 

fabricage-processen. 

2. positie en orientatie t.o.v. het uitgangsmateriaal. 

De controle van de maakbaarheid van een grondvorm voor een bepaalde positie en 

orientatie van deze grondvorm t.O.v. het uitgangsmateriaal wordt gedaan aan de hand van 

Toolsvolumes. 
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1.2. Uitleg Toolsvolumes. 

Toolsvolumes zijn omhullende volumes van gereedschappen die gegenereerd worden door 

de bewegingen van een of meerdere gereedschappen tijdens de bewerking van een 

grondvorm. Hierbij wordt rekening gehouden met het verspanende deel van het 

gereedschap, het niet-verspanende deel van het gereedschap en het gedeelte van de 

gereedschapshouder dat uit de spit steekt. Door middel van het Toolsvolume kan 

gecontroleerd worden of het mogelijk is om met een beschikbare machine en het 

beschikbare gereedschap een bepaalde grondvorm in het uitgangsmateriaai te genereren. Er 

wordt dus gecontroleerd op bereikbaarheid van de grondvorm door het gereedschap. 

1.3. Probleemstelling. 

Het onderzoek is uitgevoerd omdat de beschrijving van de Toolsvolumes in het 

IDM-systeem zoals deze voor dit onderzoek was, niet compleet en te eenvoudig gesteld 

was. 

De Toolsvolumes van de in het IDM-systeem aanwezige grondvormen dienen op een 

generieke wijze beschreven te worden, zodat aan de hand van Toolsvolumes bekeken kan 

worden of een grondvorm maakbaar is voor een bepaalde gekozen positie en orientatie 

daarvan in het materiaal. 

Het is tijdens de fabricage ongewenst dat het niet-verspanende deel van het gereedschap 

en gereedschapshouder het werkstuk snijdt Lv.m. botsing met het werkstuk. Het 

verspanende deel van het gereedschap mag het werkstuk aileen snijden als deze 

doorsnijding binnen het volume van de weg te halen grondvorm valt. 

De TooIsvolumes van de in het IDM-systeem aanwezige grondvormen worden op 

generieke wijze beschreven. De grondvormen moeten hiervoor voUedig gedefinieerd zijn. 

Hiervoor moet van deze grondvormen bekend zijn: 

- het type van de grondvorm. 

- de afmetingen van de grondvorm. 

- aan de grondvorm gestelde vormtoleranties. 

- positie en orientatie van grondvorm en toleranties t.O.V. het uitgangsmateriaal. 
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Omdat het Toolsvolume van elke grondvorm er anders uitziet, is het van belang om het 

type grondvorm te weten waarvoor het Toolsvolume bepaald wordt. 

Verschillende afmetingen van de grondvorm zorgen ervoor dat ook de afmetingen van het 

Toolsvolume verschillen. 

De aan de grondvorm gestelde toleranties beinvloeden het Toolsvolume doordat zij de 

achtereenvolgende bewerkingsprocessen, die nodig zijn voor het realiseren van de 

gewenste grondvorm, beinvloeden. Zonder nauwkeurige toleranties zouden bepaalde 

bewerkingsprocessen, zoals o.a. centerboren en nafrezen, weggelaten kunnen worden. 

Belangrijk bij de bepaling van een Toolsvolume is de toepassingslocatie. Hiermee wordt 

bedoeld: de positie en orientatie van de grondvorm t.o.v. het werkstuk. De mogelijke 

situaties die zich voor kunnen doen zijn: 

- de grondvorm kan vanuit geen enkele richting verspaand worden. 

- de grondvorm kan vanuit een enkele richting verspaand worden. 

- de grondvorm kan vanuit meerdere richtingen verspaand worden. 

am dit grafisch duidelijk te maken wordt gebruik gemaakt van de grondvorm van het 

Cylindrical-Hole. 

Als de grondvorm vanuit geen enkele richting verspaand kan worden, wordt deze 

grondvorm helemaal omsloten door het werkstuk, zoals in Fig 1.1. 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

: ....... L.J 
/J-- _____ ~~- ... ) 
, -------

Fig 1.1. de grondvorm kan vanuit geen enkele richting verspaand worden 

Als de grondvorm vanuit een enkele richting verspaand kan worden, zijn er twee situaties 

die beschreven kunnen worden. De grondvorm Jigt: 

- helemaal in het werkstuk. Bij het Cylindrical-Hole is dit het geval als de 

grondvorm met de bovenkant of met de onderkant op de rand van het werkstuk 

ligt, zoals bijvoorbeeld in Fig 1.2. waar de grondvorm met de bovenkant op de 

rand van het werkstuk ligt. 
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Fig 1.2 de grondvorm kan vanuit een enkele richting verspaand worden en ligt belemaal in het werkstuk 

- gedeeltelijk in het werkstuk, zoals bijvoorbeeld Fig 1.3., waar de grondvorm 

zodanig uit het werkstuk steekt, dat de grondvorm aileen vanuit de bovenkant 

gegenereerd kan worden. 

(~-J 
-----~·~I-~-~I----__ _ II I , 

I ~ -

,....... ~ / 1::--j,S:_ .. -;i.,'_-1 
: ~J_*J --, , , 
I 
I 
I 

1----
/ ------------I 

I 

"-----~/ 
Fig 1.3. de grondvonn kan vanuit een enkele ricbting verspaand worden en ligt gedeelteJijk in het werkstuk 

Als de grondvorm vanuit meerdere richtingen verspaand kan worden, ligt deze grondvorm 

gedeelteUjk in het materiaal, zoals bijvoorbeeld in Fig 1.4. waar de grondvorm zodanig uit 

het werkstuk steekt dat de grondvorm vanuit de bovenkant en de zijkant gegenereerd kan 

worden. 

I I 
, I 

, ' 
I ' I I 

- 1:; , , , , 
I 

r------------------ __ _ 
I 

I 

Fig 1.4. de grondvorm kan vanuit tneerdere richtingen verspaand worden 
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1.4. Doeistelling. 

Het doel van deze onderzoeksopdracht is het beschrijven van de Toolsvolumes op een 

generieke wijze, zodat na implementatie van deze beschrijving het IOM-systeem voor elke 

gewenste grondvorm een Toolsvolume kan genereren. Oit betekent dat in dit onderzoek 

elkegrondvorm moet worden meegenomen, en dat rekening moet worden gehouden met 

de positie en orientatie van de grondvorm t.o.v. het werkstuk. 
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Hoofdstuk 2: Beperkingen van de gereedschapskeuze en de invloed 

hiervan op de Toolsvolumes 

2.1. De Invloed van de gedelinleerde grondvormen op de gereedschapskeuze. 

De factoren waardoor het Toolsvolume wordt bepaald zijn de afmetingen en de soort van 

het gereedschap met de daarbij behorende gereedschapshouder. Welk gereedschap de 

voorkeur heeft, of benodigd is, om deze grondvorm te maken wordt bepaald door: 

- het type van de te realiseren grondvorm. 

- de afmetingen van de te realiseren grondvorm. 

- de bereikbaarheid van de te realiseren grondvorm. 

Het TooIsvolume wordt bepaald door: 

1. Het type van de grondvorm bepaalt het soort gereedschap dat gebruikt moet 

worden om de grondvorm te genereren. 

2. De afmetingen van de grondvorm bepalen de randvoorwaarden waaraan de 

afmetingen van het gereedschap moeten voldoen. Bij voorkeur wordt 

gebruik gemaakt van het gereedschap met de grootste diameter die nog voldoet 

aan de randvoOlwaarden. 

AJs het Toolsvolume en het werkstuk elkaar gedeeltelijk overlappen betekent dit dat het 

genereerde Toolsvolume niet voldoet. Er wordt in dat geval gekeken of deze overlapping 

te vermijden is door te kiezen voor een langer gereedschap of de gereedschapshouder te 

verlengen. Is dit niet mogelijk dan wordt er in dat geval teruggegaan naar punt 2. en 

gekeken naar een gereedschap met een kleinere diameter. Als voor geen enkel gereedschap 

een Toolsvolume gegenereerd kan worden dat voldoet, wordt de grondvorm in de 

fabricage-fase als niet-maakbaar beschouwd. 

Het type van de grondvorm. 

Door het type van de te realiseren grondvorm wordt het te gebruiken gereedschap 

grotendeels vastgelegd. Dit kan duideHjk gemaakt worden met de grondvorm van de 

Rounded-Pocket, die beschreven wordt in paragraaf 4.1.1.4. Om deze grondvorm te 

realiseren moet er gebruik worden gemaakt van een radius-frees. De diameter van de te 

gebruiken radius-frees wordt in dit geval beperkt door de afronding van de hoek van de 

Rounded-Pocket. 
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De afmetingen van de grondvorm. 

Door de afmetingen van de te realiseren grondvorm worden de randvoorwaarden gesteld 

waaraan de afmetingen van het gereedschap moeten voidoen. Eike freesbewerking wordt 

bijvoorbeeld het Hefst met een zo groot mogelijke frees uitgevoerd. Zo wordt een mooi 

glad en gelijkmatig oppervlak verkregen en duurt in de regel de individuele 

freesbewerking het kortst. 

De bereikbaarheid van de grondvorm. 

Door de bereikbaarheid van de te realiseren grondvorm worden de afmetingen van het 

gereedschap grotendeels bepaald. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat voor het genereren van 

een bepaalde grondvorm, bij gebruik van een bepaalde gereedschap-gereedschapshouder

combinatie, een Toolsvolume gegenereerd wordt dat het werkstuk overlapt, terwijl een 

andere gereedschap-gereedschapshouder-combinatie een Toolsvolume oplevert dat het 

werkstuk niet overlapt. 

2.2. De invloed van de gestelde beperkingen op de gereedschapskeuze. 

Omdat de Toolsvolumes atbankeHjk zijn van de uitsteeklengte en de diameter van het 

gereedschap en ook bepaaide afmetingen van de gereedschapshouder is het noodzakelijk 

om een bibliotheek aan te leggen van de gereedschappen met bijbehorende 

gereedschapshouders. Het is niet mogelijk om aBe gereedschappen en gereedschapshouders 

mee te nemen voor het beschrijven van de Toolsvolumes vanwege de vele verschillende 

soorten die er zijn. Er wordt uitgegaan van gestandaardiseerde en benodigde speciale 

gereedschappen en gereedschapshouders. Hierbij wordt voor de gestandaardiseerde 

gereedschappen en gereedschapshouders gekeken naar DIN-normen, omdat deze het meest 

gebruikt worden. Naar niet-gestandaardiseerde gereedschappen en bijbehorende 

gereedschapshouders wordt aIleen gekeken als zij noodzakelijk zijn voor het genereren van 

een grondvorm. 

2.3. De invloed van de gereedschapskeuze op de Toolsvolumes. 

De beperkingen zijn zodanig gesteld dat de gereedschapskeuze beperkt is, maar de 

overgebleven mogelijkheden leveren weI verschillende TooIsvoIumes op. Dit komt omdat 
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als men een andere frees neemt niet slechts een, maar bijna aile freesafmetingen 

veranderen. Bovendien hoort bij een andere frees een gereedschapshouder met andere 

afmetingen. Dus verandert het TooIsvoIume. De invloed van een ander gereedschap kan 

worden gezien in Fig 2.1. en Fig 2.2., waar een voorbeeld is gegeven van het Toolsvolume 

van een Rectangular-Pocket in een blokvormig werkstuk bij gebruik van twee 

verschillende spiebaanfrezen. 

Toolsvolune 

Fig 2.1. Toolsvolume bij gebruik van spie

baanfrees met een diameter van 5 mm 

'1""---- Too I svo h.ne 

....IIt-+--- grondvorn 

--- werkstlic 

Fig 2.2. Toolsvolume bij gebruik van spie

baanfrees met een diameter van 14 mm 

Als er wordt gekozen voor standaardgereedschappen volgens DIN-normen, dan moet er 

rekening mee worden gehouden dat er bij freesgereedschappen vaste relaties zijn tussen 

freeslengtes en freesdiameters van de gereedschappen, waardoor de Toolsvolumes er 

verschillend uitzien ais men dezelfde bewerking uitvoert met een kleinere of grotere 

freesdiameter. Bij de figuren wordt gebruik gemaakt van de volgende DIN-nrs.: 212, 333, 

338, 374, 844, 1835, 1889, 69871. 

In Fig 2.1. wordt het Toolsvolume weergegeven voor de situatie dat er gebruik wordt 

gemaakt van een spiebaanfrees met een diameter van 5 mm voor zowel het voor- als ook 

het nafrezen van de Rectangular-Pocket. In Fig 2.2. wordt het Toolsvolume weergegeven 

voor de situatie dat er gebruik wordt gemaakt van een spiebaanfrees met een diameter van 
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14 mm voor zowel het voor- als ook het nafrezen van de Rectangular-Pocket. Hieruit 

blijkt dat bij gebruik van een spiebaanfrees met een diameter van 14 mm de uitsteeklengte 

en de diameter van het gedeelte van de gereedschapshouder dat het verste van de 

machinespil afligt groter zijn, dan dit bij het gebruik van een spiebaanfrees van 5 mm het 

geval is. 

De gereedschapsparameters die het Toolsvolume bepalen zijn de uitsteeklengte en de 

diameter van het gereedschap. De afmetingen van de gereedschapshouder die het 

Toolsvolume bepalen zijn de lengtes en grootste diameters van het gedeelte van de 

gereedschapshouder dat uit de spil steekt. De relaties tussen het Toolsvolume en 

gereedschaps- en gereedschapshoudersparameters zijn te zien in Fig 2.3., waar uit is 

gegaan van dezelfde uitgangssituatie als bij Fig 2.1. aileen wordt het werkstuk weggelaten. 

J 
l3 

12 

I 
u 

Fig 2.3. relatie tussen Toolsvolume en parameters van gereedschap en bijbehorende gereedscbapshouder 

Ll= uitsteeklengte van het gereedschap minus de diepte van de grondvorm in de 

richting evenwijdig aan de freesspil ligt. 

1.2= lengte van het gedeeJte van de gereedschapshouder dat het verste van de 

freesspiJ afligt. 

L3= lengte van het gedeelte van de gereedschapshouder dat het dichtste bij de 
freesspil ligt. 

Dl= de door het gereedschap afgelegde afstand loodrecht op de richting die 

evenwijdig aan de freesspilligt. 
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D2-Dl= diameter van het gereedschap. 

D3-Dl= diameter van het gedeelte van de gereedschapshouder dat het verste van 

de freesspil afligt. 

D4-Dl= diameter van het gedeelte van de gereedschapshouder dat het dichtste bij 

de freesspil figt. 

De afgelegde afstand loodrecht op de bewerkingsrichting door het gereedschap die nodig 

is om de grondvorm te maken, is terug te zien in aIle delen van het Toolsvolume. 
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Hoofdstuk 3: Beperkingen en vereenvoudigingen. 

Om de Toolsvolumes zo eenvoudig mogelijk, maar toch correct, te kunnen weergeven zijn 

er een aantal beperkingen gesteld en vereenvoudigende aannames gedaan die in dit 

hoofdstuk worden besproken. 

3.1. Gestelde beperkingen. 

In Hoofdstuk 1 wordt gesteld dat Toolsvolumes omhullende volumes zijn die gegenereerd 

worden door de bewegingen van een of meerdere gereedschappen tijdens de bewerking 

van een vormelement. Br wordt gesteld dat hierbij rekening dient te worden gehouden met 

gereedschap en gereedschapshouder. Er wordt echter geen rekening gehouden met de spit 

van de machine waar de gereedschapshouder inzit. Deze mag absoluut niet met het 

werkstuk in aanraking komen. Er moet een beperking worden gesteld, zodat contact tussen 

machinespil en werkstuk voorkomen wordt. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. 

Er is gekozen om dit op te lossen door aan de bovenkant van de gereedschapsomhullenden 

een oneindig vlak te leggen loodrecht op de bewerkingsrichting. 

Deze methode heeft het voordeel dat het Toolsvolume onafhankelijk is van de afmetingen 

van het werkstuk, omdat er rekening kan worden gehouden met positie en orientatie van 

de grondvorm in het werkstuk. Nadelig is dat er niet direkt kan worden gezien of de 

grondvorm maakbaar is. Als blijkt dat het vlak aan de bovenkant van de 

gereedschapsomhullenden het werkstuk snijdt, betekent dit niet automatisch dat de 

grondvorm niet maakbaar is. Er kan in dat geval gekeken worden of gereedschap en 

gereedschapshouder verlengd kunnen worden, zodat dit vlak het werkstuk niet meer snijdt. 

3.2. Vereenvoudigende aannames. 

Omdat het voor de maakbaarheidscontrole onnodig is om het Toolsvolume uiterst 

nauwkeurig te genereren wordt dit vereenvoudigd. Het niet-vereenvoudigde gereedschap 

met gereedschapshouder kan er zo uitzien als in Fig 3.1. te zien is. Het hiervan afgeleide 

vereenvoudigde gereedschap met gereedschapshouder wordt getoond in Fig 3.2., en kan 

ook gezien worden als een Toolsvolume van een Cylindrical-Hole met een 
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gereedschapsdiameter die gelijk is aan de diameter van de grondvorm. 

eerste 
gedeelte 

IB 

Fig 3.1. niet-vereenvoudigde gereedscbap met 

gereedscbapsbouder 

_--04---""'1 

eerste 
gedeelte ---

IE 

Fig 3.2 vereenvoudigde gereedscbap met 

gereedscbapsbouder 

Het Toolsvolume bestaat eigenlijk uit vier gedeeltes. Het eerste gedeelte is de omhullende 

van het gereedschap. Het tweede gedeelte is het gedeelte van de gereedschapshouder dat 

het verste van de freesspil atligt. Het derde gedeelte is het gedeelte van de 

gereedschapshouder dat tegen de machinespil aanligt. Dit is breder dan het andere gedeelte 

van de gereedschapshouder. Voor het gemak wordt bij de eerste drie gedeeltes als 

aanname gesteld dat de diameter over de hele lengte bij elk gedeelte constant is, en gelijk 

is aan de grootste diameter. Het vierde gedeelte is het gedeelte dat gevormd wordt door 

een oneindig plat vlak dat loodrecht op het derde gedeelte ligt. 
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Hoofdstuk 4: Algemene beschrijving Toolsvolumes. 

Omdat het Toolsvolume ook in extreme gevallen bruikbaar moet zijn, bijvoorbeeld bij ver 

uitstekende delen van het werkstuk, wordt aan de bovenkant van de 

gereedschapsomhullenden een vlak met oneindige afmetingen gelegd loodrecht op de 

bewerkingsrichting. Als er een gedeelle van het werkstuk boven dit vlak ligt, zoals in Fig 

4.1.a. en Fig 4.1.b., betekent dit dat de grondvorm zeer waarschijolijk niet maakbaar is op 

deze manier. 

I 
I 
I 
I 
I 

--:;,J 

Fig 4.1.a. Toolsvolume waarvan het bovenvlak duidelijk 

zichtbaar is 
Fig 4.1.b. doorsnede van dit 

Toolsvolume 

De mogeUjkbeden die zich voordoen om dit probleem te verhelpen zijn: 

~ kiezen voor een langer gereedschap. 

- verlengen van de gereedschapshouder. 

De Toolsvolumes kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld. De eerste hoofdgroep 

omvat aIle Toolsvolumes van grondvormen die vanuit slechts een richting van de freesspil 

bewerkt kunnen worden. De tweede hoofdgroep omvat Toolsvolumes van grondvormen 

die vanuit meerdere richtingen van de freesspil bewerkt kunnen worden. 
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4.1. Toolsvolumes van grondvonnen die in slechts een 

richting van de freesspll bewerkt kunnen worden. 

Deze hoofdgroep kan opgedeeld worden in twee groepen: 

- Toolsvolumes van standaardgrondvormen. 

- Toolsvolumes van ontaarde grondvormen. 

Toolsvolumes zijn afuankelijk van: 

- de vorm, afmetingen en toleranties van de te genereren grondvorm. 

- de soort en de afmetingen van beschikbare gereedschap en gereedschapshouder. 

Andere afuankelijkheden die niet altijd van toepassing zijn, worden per geval apart 

besproken. 

4.1.1. Toolsvolumes van standaardgrondvormen. 

Standaardgrondvormen zijn grondvormen die vrij en in het werkstuk liggen. Vrij in het 

werkstuk liggend wit zeggen dat deze grondvorm niet gedeeltelijk wordt afgekapt door een 

andere grondvorm of produktvlak. In het werkstuk liggend wil zeggen dat de grondvorm 

met de bovenkant op de rand van het werkstuk ligt, en met de zijkanten geheel binnen het 

werkstuk ligt. Een voorbeeld hiervan is Fig 4.2. 

, , , 
I , , , 
I , , 

,.;;.. ... _-------
/ --------

Fig 4.2 voorbeeld van een standaardgrondvorrn 

Niet van aIle standaardgrondvormen wordt het Toolsvolume beschouwd. Er wordt 

uitgegaan van het Toolsvolume van: 

- het Cylindrical-Hole, die als basis wordt genomen. 

- de Rectangular-Pocket, als algemeen voorbeeld. 

- het Threaded-Hole en de Rounded-Pocket, omdat dit specifieke gevallen zijn. 

Het Toolsvolume wordt voor deze standaardgevallen bepaald. Het Cylindrical-Hole wordt 
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hierbij a)s een soort basis beschouwd waar de andere grondvormen mee vergeleken en aan 

gerelateerd worden. 

Als het type, de afmetingen en de bereikbaarheid van de te maken grondvorm bekend zjjn 

kan er een Toolsvolume gegenereerd worden. Het IDM-systeem zoekt dan een of meerdere 

gereedschappen met bijbehorende gereedschapshouder(s), die nodig zijn om de grondvorm 

te realiseren, uit de aangelegde bibliotheek. Aan de hand hielVan kan een toolsvolume 

worden opgesteld. 

4.1.1.1. Cylindrical-Hole. 

CYUNDFlICALJICLE 

Fig 4.3. standaardgrondvorm van het Cylindrical· Hole 

Er zijn bij het Cylindrical-Hole twee verschillende situaties. Het Cylindrical-Hole kan 

beschouwd worden als een geboord gat, of als een gefreesde kamer. 

Cylindrical-Hole als geboord gat. 

Er wordt uitgegaan van de situatie dat het gereedschap zich bij de bewerking aIleen in de 

richting verplaatst die evenwijdig aan de freesspit ligt. Het gat wordt bij voorkeur met een 

boorbewerking geboord. Dit betekent dat er, al naar gelang de nauwkeurigheden die 

gesteld zijn, een of meerdere bewerkingsstappen nodig zijn om het gewenste cilindrische 

gat te realiseren. Als wordt uitgegaan van een onnauwkeurige situatie dan kan het gat in 

een bewerkingsstap gerealiseerd worden. Is er echter nauwkeurigheid vereist dan be staat 
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de bewerking uit meerdere stappen, waarvan wordt uitgegaan bij het genereren van het 

TooIsvolume van het Cylindrical-Hole. 

Achtereenvolgens worden de volgende bewerkingsstappen uitgevoerd: 

1. Het gat m.b.v. een centerboor centeren, hierdoor wordt een gewenste 

plaatsnauwkeurigheid verkregen. 

2. Het gat boren met een boor. 

3. Het gat nabewerken door te kotteren met een kotterbaar of te mimen met een 

ruimer, hierdoor wordt een gewenste oppervlaktenauwkeurigheid verkregen. 

AlIe bewerkingsstappen vinden pJaats in de richting die evenwijdig aan de freesspil ligt. 

Het Toolsvolume van het Cylindrical-Hole als geboord gat wordt bepaald door van elke 

bewerkingsstap een apart Toolsvolume te genereren, dit is voor de genoemde 

bewerkingsstappen achtereenvolgens te zien in Fig 4.4.a., Fig 4.4.b. en Fig 4.4.c., deze 

drie Toolsvolumes verenigd, vormen samen het Toolsvolume van het Cylindrical-Hole als 

geboord gat. Het definitieve Toolsvolume is te zien in Fig 4.5. en ziet er cilindrisch uit, 

zodat een aanzicht voldoende is voor het beschrijven van het Toolsvolume. 

Fig 4.4.a. Toolsvolume centerbewerking 

Cylindrical-Hole als geboord gat 
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Fig 4.4.b. Toolsvolume boorbewerking 

Cylindrical-Hole als geboord gat 



Fig 4.4.c. Toolsvolume nabewerking 

Cylindrical-Hole ais geboord gat 

Fig 4.5. definitieve Toolsvolume 

Cylindrical-Hole als geboord gat 

Voor deze twee figuren geldt dat Dl= 0, en het gearceerde gedeelte in Fig 4.5. is het 

eigenlijke Toolsvolume. 

Cylindrical-Hole als gefreesde kamer. 

Als het Cylindrical-Hole te groot is om het als een geboord gat te zien, moet er ook een 

bewerking loodrecht op de richting die evenwijdig aan de freesspil figt plaatsvinden om 

deze grondvorm te genereren. Het Cylindrical-Hole wordt dan als een cilindrische kamer 

gezien. Het gat wordt in dit geval niet met een boor gerealiseerd. Dit wordt in dit geval 

gedaan met een frees die tevens een borende werking kan uitvoeren, zoals een 

spiebaanfrees. 

Het Cylindrical-Hole wordt gemaakt door twee achtereenvolgende bewerkingsstappen 

namelijk de voorfreesbewerking en de nafreesbewerking. Aangenomen wordt dat deze 
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bewerkingsstappen met dezelfde frees worden uitgevoerd. Als de vereniging van de 

gereedschapsomhullenden van voor· en nafrezen worden genomen, is het Toolsvolume 

bepaald. Het Toolsvolume ziet er cilindrisch uit en kan in principe beschouwd worden als 

een getrapte cilinder die uit twee belangrijke onderdelen bestaat waartussen een 

diametersprong plaatsvindt, namelijk de omhullenden van het gereedschap en die van de 

gereedschapshouder. Het Toolsvolume van een Cylindrical-Hole als gefreesde kamer wordt 

weergegeven in Fig 4.6. 

Fig 4.6. Toolsvolume Cylindrical-Hole als gefreesde kamer 

Cylindrical-Hole in het algemeen. 

Voor het Cylindrical-Hole zijn in dit geval de beperkingen zodanig gesteld dat het 

TooIsvolume slechts bepaald wordt door de afbankeJijkheden die voor aIle grondvormen 

gelden, zoals die vermeld zijn in paragraaf 4.1. 

Aan de hand van het Toolsvolume kan nu gekeken worden of de grondvorm wei te maken 

is. Zo ja, dan kan een zo optimaal mogeJijk gereedschap uitgezocht worden. Hiermee 

wordt een zo groot mogelijk gereedschap bedoeld. Waarom dit gedaan wordt is reeds 

eerder besproken in Hoofdstuk 3. Zo nee, dan is deze grondvorm niet maakbaar met het 

beschikbare gereedschap. Dan moet er gekeken worden of deze grondvorm zo belangrijk is 

dat er een speciaal gereedschap besteld kan worden dat in staat is om deze grondvorm weI 

te realiseren. 
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4.1.1.2. Rectangular-Pocket. 

RECTANGULAR POCKET 

WIDTH 

Fig 4.7. standaardgrondvonn van de Rectangular-Pocket 

Er wordt uitgegaan van de situatie van standaardgrondvonnen. De Rectangular-Pocket 

wordt in dit geval gerealiseerd met een frees die tevens een borende bewerking kan 

uitvoeren. De Rectangular-Pocket wordt gemaakt door twee achtereenvolgende 

bewerkingsstappen, namelijk de voorfreesbewerking en de nafreesbewerking. Deze 

bewerkingsstappen kunnen met dezelfde of met twee verschillende frezen worden 

uitgevoerd. Omdat het niet essenlieel voor de maakbaarheid is dat de Rectangular-Pocket 

met twee verschillende frezen wordt gemaakt, wordt er vanuit gegaan dat de twee 

achtereenvolgende bewerkingsstappen met dezelfde frees worden uitgevoerd. Door de 

vereniging van voor- en nafreesbewerking wordt het Toolsvolume bepaald. Het 

Toolsvolume ziet eruit alsof het is opgebouwd uil Rectangular-Pockets die get rapt 

verlopen, zoals in Fig 4.8. is te zien. 

Voor Fig 4.8. geldt: 

Rl= radius van de grondvorm. 

R2= Rl +(D3-D2)/2 

R3= R2+(D4-D3)/2 

Het Toolsvolume reageert hetzelfde op parameterveranderingen, en is van precies dezelfde 

factoren afhankelijk als het Toolsvolume van het Cylindrical-Hole. 
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Fig 4.8. Toolsvolume Rectangular-Pocket 

4.1.1.3. Threaded-Hole. 

DRAADLENGTE 

DRMI). 

UITI.OCP t====::t~~=t=~~ 

Fig 4.9. standaardgrondvorm van bet Threaded-Hole 
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Br wordt uitgegaan van standaardgrondvormen. Het gereedschap verplaatst zich bij 

bewerking aileen in de richting die evenwUdig aan de freesspil ligt. Het Toolsvolume is 

opgebouwd uit meerdere bewerkingsstappen. Het verschil met het Cylindrical-Hole als 

geboord gat is dat de laatste bewerkingsstap waaruit het Toolsvolume is opgebouwd 

anders is. 

Achtereenvolgens worden de volgende bewerkingsstappen uitgevoerd: 

1. Het gat m.b.v. een centerboor centeren. 

2. Het gat boren met een boor. 

3. Het draadtappen van het gat. 

Het Toolsvolume van het Threaded-Hole wordt bepaald door de vereniging van de 

Toolsvolumes van de bewerkingsstappen centeren(Fig 4.4.a.), boren (Fig 4.4.b.)en 

draadtappen(Fig 4.10.) van het gat die verenigd, samen het Toolsvolume van het 

Threaded-Hole vormen. Het is bij een getapt gat niet nodig om het gat als het geboord is 

na te bewerken d.m.v. te ruimen of te kotteren voor het verkrijgen van een beter 

oppervlak, omdat daama het oppervlak weer bewerkt wordt door het draadtappen. Het 

Toolsvolume van het Threaded-Hole is van dezelfde factoren afhankelijk waar ook het 

Cylindrical-Hole afhankelijk van is. Het resulterende Toolsvolume is te zien in Fig 4.11. 

Fig 4.10. Toolsvolume draadtapbewerking 

Threaded-Hole 
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Voor de eenvoud en het correct weergeven wordt er bij het draadtappen(Fig 4.10.) vanuit 

gegaan dat de draadtap een diameter heeft die gelijk is aan de grootste buitendiameter van 

deze draadtap, 

4.1.1.4. Rounded-Pocket. 

ROUNDED=POCKET 

WIDTH 

Fig 4.12. standaardgrondvorm van de Rounded-Pocket 

Er wordt uitgegaan van standaardgrondvormen. De Rounded-Pocket wordt gemaakt door 

twee achtereenvolgende bewerkingsstappen, namelijk de voorfreesbewerking en de 

nafreesbewerking. Omdat het niet essentieel voor de maakbaarheid is dat de Rounded

Pocket met twee verschillende frezen wordt gemaakt, wordt er vanuit gegaan dat de twee 

achtereenvolgende bewerkingsstappen met dezelfde frees worden uitgevoerd. Door de 

vereniging van voor- en nafreesbewerking wordt het TooIsvolume bepaald. Het 

TooIsvolume ziet eruit alsof het is opgebouwd uit Rounded-Pockets die getrapt verlopen, 

zoals te zien is in Fig 4.13. 

Voor Fig 4.13. geldt: 

R4= profiel-radius van de grondvorm. 

R5= profiel-radius van de grondvorm minus de radius van de bolkopfrees, 

R6= radius van de bolkopfrees. 

U= Ll - de diepte van de grondvorm in de richting die in het verlengde van de 

machinespil ligt, 

alpha= profiel-hoek van de grondvorm. 
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liP. 

DETAIL A 

Fig 4.13. Toolsvolume Rounded-Pocket 

In het geval van de Rounded-Pocket is 02= breedte van de grondvonn + A , waarbij 

A=R6*(1-Cos(alpha)) in tegenstelling tot de andere grondvonnen, waar de breedte

afmeting van de grondvonn geJijk is aan 02. 

Er wordt in Fig 4.13. een detail van het Toolsvolume vergroot weergegeven om te laten 

zien dat de maat D2 groter is dan de grootste breedte van de grondvonn. Dit komt doordat 

deze grondvorm met een bolkopfrees gerealiseerd wordt. Oe maat A mag niet 

verwaarloosd worden. Zo kan bijvoorbeeld een Rounded-Pocket niet gegenereerd worden 

in het gat van een Rectangular-Pocket met dezelfde lengte en breedte. 

Het Toolsvolume van de Rounded-Pocket is ook afbankelijk van dezelfde parameters als 

het Cylindrical-Hole. Het Toolsvolume reageert op de parameterveranderingen van de 
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profiel-radius en de profiel-hoek anders dan dit bij andere parameteIVeranderingen het 

geval is. Dit komt doordat deze twee parameters de schuine wand in deze grondvorm 

bepalen. 

4.1.2. TooIsvolumes van ontaarde grondvormen. 

Ontaarde grondvormen, zoals te zien in Fig 4.14., worden apart besproken, omdat deze op 

een andere manier gegenereerd dienen te worden. Dit biedt extra voordelen. Met ontaarde 

grondvormen worden grondvormen bedoeld die: 

- elkaar overlappen. 

- op een van de randen van het werkstuk liggen, zoals te zien is in Fig 1.4. 

Bij ontaarde grondvormen wordt niet in de lucht gefreesd als dit niet strikt noodzakeJijk is 

voor het maken van de grondvorm. Daarmee wordt bedoeld dat grondvormen die op de 

rand liggen zodanig worden herzien dat er zo weinig mogeUjk buiten het werkstuk om 

gefreesd hoeft te worden. Ditzelfde geldt ook voor grondvormen die elkaar overlappen. 

Br wordt zo weinig mogeJijk buiten het materiaal om gefreesd, omdat dit onnodig veel tijd 

kost en het Toolsvolume daardoor kleiner wordt. Hoe kleiner het Toolsvolume, hoe groter 

de kans dat de grondvorm maakbaar is. Br wordt daarom gestreefd naar een zo klein 

mogelijk Toolsvolume. 

Het voordeel van deze grondvormen is dat ze vanaf de zijkant bewerkt kunnen worden. Br 

hoeft dus niet met de frees geboord te worden. Het boren met een frees wordt indien 

mogelijk vermeden. Br kan in zo'n situatie bovendien gebruik gemaakt worden van een 

frees die geen borende bewerking kan uitvoeren. Een vingerfrees bijvoorbeeld kan niet 

boren in tegenstelling tot een spiebaanfrees, maar een vingerfrees heeft wei vier 

snijkanten, terwijl een spiebaanfrees slechts in bezit van twee snijkanten is. Voordeel van 

deze vingerfrees is dat de voeding twee keer zo hoog kan zijn, en een bewerking twee 

keer zo snel uitgevoerd kan worden. Er zijn ook frezen met drie snijkanten die tevens 

geschikt zijn om een borende bewerking uit te voeren. Dat is een combinatie van een 

vingerfrees en een spiebaanfrees. 

Het nadeel van ontaarde grondvormen is dat deze herzien moeten worden, zodat zo weinig 

mogelijk buiten het werkstuk om gefreesd hoeft te worden. Dit dient op een zodanige 

wijze te gebeuren dat aIleen de afmetingen van de grondvorm aangepast hoeven te 

worden, maar de vorm hetzelfde blijft. Dit wordt gedaan om eIVoor te zorgen dat het 
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TooIsvoIume symmetrisch blijft, zodat het Toolsvolume zo eenvoudig mogelijk blijft. Dit 

is o.a. van belang bij de Rounded-Pocket. 

Voor het genereren van een grondvorm wordt in dit geval als voIgt te werk gegaan: 

1. Vaststellen van het type grondvorm. 

2. Vaststellen van de positie en orientatie van de grondvorm t.O. v. het 

uitgangswerkstuk. 

3. Herzien van de grondvorm als deze gedeeltelijk buiten het werkstuk ligt. 

De grondvorm kan op twee manieren herzien worden. Het grootste probleem hierbij is het 

definieren van de nieuwe vorm van de herziene grondvorm, zodat een zodanige vorm 

gevonden wordt, dat zo weinig mogeUjk in de lucht verspaand wordt. De twee 

mogelijkheden om dit te doen zijn: De vorm op een zodanige wijze definieren dat er 

- geen borende bewerking plaatsvindt. 

- een borende bewerking plaatsvindt. 

Geen borende bewerking. 

De gunstigste van de twee mogelijkheden is de situatie dat de nieuwe vorm op een 

zodanige wijze gedefinieerd kan worden, zodat er geen borende bewerking plaats hoeft te 

vinden. Hier wordt in eerste instantie vanuit gegaan. De vorm bestaat uit de volgende twee 

delen: 

De rand van het gedeelte van de grondvorm dat nog in het werkstuk ligt. 

- Voor het gedeelte dat niet in het werkstuk ligt geldt als rand de zijkant van het 

werkstuk, behalve bij de hoekpunten. Daar is de grondvorm zodanig herzien dat 

de hoekpunten worden meegefreesd. Bovendien moet de frees op een plaats 

geheel buiten het werkstuk staan. 

Ben voorbeeld hiervan is weergegeven in Fig 4.14., waar van bovenaf het gereedschap 

wordt gekeken, en die aileen geldt voor rechte hoeken. 

Op deze manier is het zeker dat: 

- het gewenste materiaal verwijderd wordt 

- er niet geboord hoeft te worden 

- minimaal in de lucht wordt gefreesd. 
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werkstuk 

, 
--~ herziene contour grondvorn 

oorspronkelijke contour grondvorn 

Fig 4.14. herzien van de grondvorm indien er geen borende bewerking plaatsvindt 

Borende bewerking. 

Als het Toolsvolume niet voldoet voor de situatie dat er geen borende bewerking 

plaatsvindt kan er nog geprobeerd worden, of het niet mogelijk is de nieuwe vorm op een 

zodanige wijze te definieren, dat er wei een borende bewerking plaatsvindt. Het 

Toolsvolume is in dit geval kleiner dan in de eerder besehreven situatie. De vorm bestaat 

uit de volgende twee delen: 

De rand van het gedeelte van de grondvorm dat nog in het werkstuk ligt. 

Er geldt hier voor het gedeelte dat niet in het werkstuk ligt als rand de zijkant 

van het werkstuk, behalve bij de hoekpunten. Daar is de grondvorm zodanig 

herzien dat de hoekpunten worden meegefreesd. 

Een voorbeeld hiervan wordt weergegeven in Fig 4.15., waar van bovenaf het gereedsehap 

gekeken wordt, en geldt aIleen voor reehte hoeken. 

, 
I 

werkstuk 

, -- --; 

~ herziene contour grondvorn 
oorspronkelijke contour grondvorn IJI2t( 1-s i 1145 ) 

Fig 4.15. herzien van de grondvorm indien er weI een borende bewerking plaatsvindt 
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Deze situatie geldt echter aIleen als het gedeelte van de grondvorm dat binnen het 

werkstuk steekt zo groot is dat het gereedschap minimaal voor de helft van de diameter 

het werkstuk in moet, anders is de grondvorm zo klein dat het gereedschap er niet in past. 

Voor beide situaties. 

Meestal is het echter zo dat indien de eerste geschetste situatie niet voldoet de tweede 

geschetste situatie ook niet zal voldoen, omdat ze niet veel van elkaar verschillen, en zal 

de grondvorm als niet maakbaar beschouwd moeten worden. In het algemeen kan gesteld 

worden dat het Toolsvolume bij ontaarde grondvormen er, behalve bij de Rounded-Pocket, 

niet anders uitziet dan bij niet-ontaarde grondvormen het geval is. De Rounded-Pocket kan 

namelijk, afbankelijk van de afk:apping, eventueel vanuit een andere bewerkingsrichting 

hewerkt worden. Deze situatie wordt in paragraaf 4.2. besproken, als er gesproken wordt 

over grondvormen die vanuit meerdere freesspilrichtingen hewerkt kunnen worden. 

4.2. Toolsvolumes van grondvormen die voor meerdere richtingen 

van de freesspil bewerkt kunnen worden. 

Er zijn voor deze gevallen verschillende Toolsvolumes mogelijk. Als er geconstateerd 

wordt dat een grondvorm niet-maakbaar is voor een bepaalde richting van de freesspil, 

moet er ook voor de andere mogelijke richtingen van de freesspil een Toolsvolume door 

het IDM-systeem gegenereerd en gecontroleerd worden voordat geconcludeerd kan worden 

dat deze grondvorm niet maakbaar is. 

De meeste grondvormen zijn slechts maakbaar voor een enkele richting van de freesspiI. 

Dit komt door de geometrie van de grondvormen en de geometrie van het gereedschap, 

waardoor deze voor een andere richting van de freesspil niet te maken zijn. 

Uitzonderingsgevallen hierop zijn Planar Material Removal en de ontaarde grondvorm van 

de Rounded-Pocket. 

4.2.1. Ontaarde grondvorm van de Rounded-Pocket. 

De aanname die gedaan wordt t.a.v. het zo weinig mogelijk door de lucht frezen is 

hetzelfde zoals die gesteld is bU de andere ontaarde grondvormen. Voorwaarde voor het 

frezen voor een andere richting van de freesspil is dat de grondvorm zodanig is afgekapt 

dat de binnenwand van de grondvorm geheel IIzichtbaar" is vanuit deze andere richting van 
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de freesspil. Een voorbeeld hiervan is Fig 4.16., waar de grondvorm bij afkapping 1 voor 

twee richtingen van de freesspil te maken is, en bij afkapping 2 voor drie richtingen van 

de freesspil te maken is. 

nogelljke fmssplirlchtllVJ 
onoWeI i jk qn de oflqlpi" 

Fig 4.16. Rounded-Pocket die op twee manieren is afgekapt 

Het aantal mogelijke freesspilrichtingen wordt bepaald door de mate van ontaarding van 

de grondvorm. Welke richting hierbij de voorkeur heeft hangt af van de maakbaarheid. Er 

wordt eerst gekeken uit welke freesspilrichtingen de grondvorm op een geoorloofde manier 

te maken is, zoals is beschreven in Hoofdstuk 2. Als er verschillende Toolsvolumes zijn 

die voldoen, dan wordt bij het maken van deze grondvorm bij voorkeur gefreesd in 

normaalrichting van het grondvlak van de grondvorm. Als er loodrecht op deze richting 

gefreesd wordt dan levert dit problemen op bij het beschrijven van het Toolsvolume, 

omdat het TooIsvolume in dit geval niet meer symmetrisch is. De reden hiervoor is dat in 

dit geval het nieuwe grondvlak van de grondvorm niet meer loodrecht op de 

freesspilrichting staat. Deze laatste situatie zal zelden voorkomen, daarom is het niet nodig 

om hier een beschrijving van te geven. 

4.2.2. Planar Material Removal. 

Bij bet gebruik van het gereedschap voor het uitvoeren van Planar Material Removal 

wordt er rekening gehouden met de afmetingen van het te frezen vlak. Zijn deze "groot", 

dan wordt hiervoor gebruik gemaakt van een kopfrees. Zijn deze "klein", dan wordt 

hiervoor gebruik gemaakt van een spiebaanfrees of een vingerfrees. Er moet vervolgens bij 

het genereren van een Toolsvolume rekening gehouden worden met de richting van de 

freesspil die in normaairichting van het nieuw ontstane vlak is, of een richting die daar 

loodrecht opstaat. 
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BAtlIAB MATERIAL REMOVAL 

NORMAl.. VECTOR 

MATERIAL TO BE RE~IOVE:O 

Fig 4.17. grondvonn van Planar Material Removal 

~---------.----------~ 
~'·-------m--------~ 

Lm-----I 
---Ill----

Fig 4.18. Toolsvolume van Planar Material Removal bij frezen in normaalricbting van bet nieuw te 

verkrijgen vlak 
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Omdat de Planar Material Removal geen eindige afmetingen heeft wordt het Toolsvolume 

bepaald door de vorm van het weg te frezen volume en de vorm van gereedschap en 

gereedschapshouder. Zie bijvoorbeeld Fig 4.18., waar een voorbeeld is gegeven van Planar 

Material Removal waar gefreesd wordt in normaalrichting van het nieuw te verkrijgen 

vlak. En Fig 4.19., waar een voorbeeld is gegeven van Planar Material Removal waar 

gefreesd wordt loodrecht op de normaalrichting van het nieuw te verkrijgen vlak. 

Fig 4.19. Toolsvolume van Planar Material Removal bij freun loodrecht op de normaalrichting van het 

nieuw te verkrijgen vlak 

Het Toolsvolume is verder afltankeJijk van: 

- de bewerkingsrichting. 

de manier waarop de banen gegenereerd worden. Hiermee wordt bedoeld in 

welke richting de banen gefreesd worden. 

de plaats van het beginpunt van de freesbewerking, omdat deze buiten het 

ontstane vlak liggen. 

4.2.2.1. Frezen in normaalrichting van het nieuw te verkrijgen vlak. 

A1s er bij de maakbaarheid alleen maar rekening zou worden hoeven gehouden met het 

werkstuk en niet met de omgeving, zoals o.a. opspanningen, dan zou er in dit geval niet 

naar het Toolsvolume gekeken hoeven te worden. In dat geval zou Planar Material 

Removal namelijk altijd mogelijk zijn als er in normaalrichting van het nieuw te 

verkrijgen vlak gefreesd wordt. 

De weg te frezen volumes kunnen er willekeurig uitzien, waardoor het Toolsvolume er 

anders uitziet. Voor het definieren van het Toolsvolume is het noodzakelijk dat het 

IDM-systeem de precieze vorm van het oppervlak van het door Planar Material Removal 
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ontstane vlak kent. Dit is een vereiste voor het kunnen beschrijven van het Toolsvolume. 

Er zijn verschillende methodes om een willekeurig vlak te frezen. Wanneer welke methode 

moet worden toegepast hangt af van de vorm en de afmetingen van het vlak dat ontstaat 

en van het weg te frezen volume. De verschillende methodes zijn: 

- In een keer over het hele vlak heen frezen. 

- In banen over het vlak heen frezen. 

- Het vlak opdelen in kamers en deze stuk voor stuk frezen. 

- Het vlak als een grote kamer zien en van binnen naar buiten contourfrezen. 

Deze methodes worden met voor- en nadelen nader toegelicht. 

In een keer over het hele vlak heen frezen. 

Dit is de meest ideale situatie om een zo mooi en glad mogeUjk oppervlak te verkrijgen. 

Bovendien is dit in de regel de snelste methode om een vlak te frezen. omdat er een 

enkele rechte freesbaan is. Het beginpunt van de freesbewerking ligt buiten het weg te 

frezen volume. Nadeel is dat deze methode gebonden is door de beperkingen van machine 

en gereedschap. Bij deze methode wordt het meeste in de lucht gefreesd. Bij voorkeur 

wordt zo gefreesd bij vlakken die geen extreme vormen hebben. dan hoeft er namelijk niet 

zoveel in de lucht gefreesd te worden. 

In banen over het vlak heen frezen. 

Op deze manier wordt er gefreesd als de frees te klein is om in een keer over het vlak 

heen te frezen. Het beginpunt van de freesbewerking ligt buiten het weg te frezen volume. 

Er wordt buiten het werkstuk begonnen aan de zijkant van het werkstuk, en vervolgens 

wordt er een baan gefreesd tot dat de frees aan het einde van deze baan half buiten het 

werkstuk staat, dan wordt er een baan opgeschoven en teruggegaan parallel aan de vorige 

baan. Zodoende wordt het hele oppervlak gefreesd rekening houdend met het benodigde 

overlappingspercentage. Ook hier wordt bij vlakken die exteme vormen hebben veel in de 
Iucht gefreesd. 

Het vlak opdeJen in kamers en deze stuk voor stuk frezen. 

Het vlak kan opgedeeld worden in kamers, die vervolgens stuk voor stuk gefreesd worden. 

Voordeel hiervan is dat het Toolsvolume hierdoor niet onnodig groot is. Nadeel is dat 

hierdoor de bewerkingstijd beduidend langer wordt. Deze situatie is niet ideaal, omdat er 
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bij kamerfrezen een borende bewerking plaatsvindt, terwijl deze hier vermeden kan 

worden. 

Het vlak als een grote kamer zien en van binnen naar buiten contourfrezen. 

Om het Toolsvolume zo klein als mogelijk te houden kan het vlak, behalve opgedeeld in 

kamers, gezien worden als een enkele kamer, met een willekeurige contour, die van binnen 

naar buiten gefreesd wordt. Er wordt als het ware een grondvorm van gemaakt. Er wordt 

steeds een laag weg te frezen werkstuk weggehaald, atbankelijk van de snedediepte, en 

daama een nieuwe coctour gedefinieerd. Nadeel hielVan is dat de gereedschapsbanen 

bepaald worden door interpolatie-funkties waardoor het Toolsvolume er grillig uitziet. 

Bovendien vindt hier een borende bewerking plaats, en duurt deze methode relatief lang. 

4.2.2.2. Frezen loodrecht op de normaalrichting van het nieuw te verkrijgen vlak. 

Frezen loodrecht op de normaalrichting wordt bij voorkeur eigenlijk niet gedaan, maar er 

zijn situaties waarbij het eenvoudiger is om dit weI te doen. Deze situaties treden op als: 

- er niet in normaalrichting gefreesd kan worden. 

- dit tijdbesparend is om loodrecht op de normaalrichting te frezen. 

Het ligt voor de hand dat er loodrecht op de normaalrichting gefreesd wordt als dit niet in 

normaalrichting kan. In bepaalde situaties is het tijdbesparend om loodrecht op de 

normaalrichting te frezen. Dit is atbankelijk van de geometrie en eigenschappen van het 

gereedschap. Het is daarom niet mogelijk om een eenduidige definitie te geven van 

situaties waarin dit tijdbesparend is. 

Er moet rekening worden gehouden met de uitsteeklengte van het gereedschap. Dit is de 

meest beperkende factor bij de maakbaarheid als de freesspilrichting loodrecht op de 

normaalrichting van het nieuw te verkrijgen vlak staat. 

Verschil met de standaardgrondvormen is dat het beginpunt van de freesbewerking buiten 

het weg te frezen volume ligt. Er zijn verschillende methodes om dit vlak bij voorkeur te 

frezen. namelijk: 

- In een keer over het hele vlak heen frezen. 

- Het wegfrezen in banen loodrecht op de vlaknormaal. 

Het weg te frezen volume kan niet als een te frezen kamer beschouwd worden, omdat de 

freesspilrichting meestal niet loodrecht op het nieuwe grondvlak staat en dat betekent dat 
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de diepte niet constant is. Dus kan het weg te frezen volume niet als een kamer 

gedefinieerd worden. 

In een keer over het hele vlak heen frezen. 

Met in een keer alles wegfrezen wordt bedoeld dat er maar een freesbaan gegenereerd 

wordt. Als dit mogelijk is heeft dit de voorkeur, maar dat is afuankelijk van bepaalde 

factoren. Zo moet er een frees zijn met een voldoende grote diameter. De uitsteeklengte 

van de frees moet groot genoeg zijn. Bovendien moet er voldoende plaats zijn voor deze 

methode, omdat het Toolsvolume in dit geval erg groot zal worden. Afuankelijk van het 

weg te hal en volume wordt er op deze manier heel wat in de lucht gefreesd. 

Het wegfrezen in banen loodrecht 00 de vlaknormaal. 

Als het niet mogelijk is om in een keer alles weg te frezen, dan wordt er gefreesd in 

parallelle banen loodrecht op de vlaknormaal beginnende bij het gedeelte van het werkstuk 

dat het verste van het nieuw te verkrijgen vlak afligt. Naarmate er een kleinere 

freesdiameter gebruikt wordt, wordt er minder in de lucht gefreesd, en kan de contour 

beter gevolgd worden. Het Toolsvolume wordt dan kleiner. 
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Hoofdstuk 5: Aanpak Toolsvolumes bij elkaar overlappende 

grondvormen. 

5.1. Probleem bij elkaar overlappende grondvormen. 

Volumes van grondvormen die gegenereerd dienen te worden, kunnen gedeeltelijk 

samenvallen met andere volumes van grondvormen die gegenereerd dienen te worden. 

Hierbij is de volgorde waarin de grondvormen in de ontwerp-fase gegenereerd worden 

bel angrij k. 

Fig 5.1. te genereren grondvonn heeft in de ontwerp-fase een doorsnijding met het Toolsvolume 

Fig 5.2. te genereren grondvonn heeft zo in de ontwerp-fase geen doorsnijding met het Toolsvolume 
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Het kan namelijk gebeuren dat een grondvorm een doorsnijding heeft met het 

Toolsvolume (zie Fig 5.1.), terwijl als eerst een andere grondvorm gegenereerd wordt, de 

voorgaande grondvorm toch geen doorsnijding blijkt te hebben met het Toolsvolume 

(zie Fig 5.2.). Het probleem is, dat a]s er in het werkstuk meerdere grondvormen 

gegenereerd worden, niet direct is te zien, wat de ideate ontwerpvolgorde is. 

5.2. WerkwUze bU elkaar overlappende grondvormen. 

In het algemeen kan het omschreven probleem worden voorkomen door een bepaalde 

ontwerpvolgorde bij elkaar ovedappende grondvormen in acht te nemen. De 

ontwerpvolgorde van de grondvormen in de ontwerpfase is als voigt: 

1. Genereren van de grondvormen van de Planar Material Removal. 

2. Genereren van de elkaar ovedappende grondvormen die het minst diep t.o.v. het 

werkstukoppervlak liggen, en het herzien van de overgebleven grondvormen. 

3. Genereren van de elkaar ovedappende grondvormen die steeds dieper t.O.V. het 

werkstukoppervlak liggen totdat er geen overlappende grondvormen meer zijn. 

Als de voorgaande drie punten goed gevolgd zijn maakt het voor de maakbaarheid in de 

fabricage-fase niet meer uit in welke volgorde de grondvormen in de ontwerp-fase 

gegenereerd worden. 

Het genereren van de grondvormen van de Planar Material Removal gebeurt het eerst, 

omdat hierdoor de vorm van het werkstuk gevormd wordt, en in het algemeen in de 

fabricage-fase het meeste materiaal verwijderd wordL Bovendien heeft dit als voordeel dat 

als dit als eerste gebeurt, het weg te frezen volume nog geen grillige vorm heeft. 

Nadal alle grondvormen van de Planar Material Removal zijn gegenereerd, wordt er bij de 

herziene en overgebleven grondvormen gekeken naar de grondvorm die als geheel het 

dichtste tegen het werkstukoppervlak ligt. Het kan niet zo zijn dat de grondvorm die het 

dichtste tegen het werkstukoppervlak aanligt, in de fabricage-fase pas maakbaar is als de 

overlappende grondvorm die dieper Lo.v. het werkstukoppervlak ligt gegenereerd is. 

Als er een overlappende grondvorm gegenereerd wordt is het belangrijk dat de 

overgebleven grondvormen herzien worden door het ID M -systeem zoals beschreven is in 

Hoofdstuk 4. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat in de fabricage-fase niet gepoogd wordt 

om bepaalde stukken materiaal weg te frezen die al weggefreesd zijn door een voorgaande 

bewerking. Hierdoor kan veel tijd bespaard worden. 
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5.3. Algemene opmerkingen by elkaar overlappende grondvormen. 

Als er zich een situatie voordoet, waarbij grondvormen elkaar overlappen, moeten deze 

grondvormen in een bepaalde volgorde in het IDM-systeem worden ingevoerd, zoals 

beschreven in de voorgaande paragraaf. Het probleem van de volgorde van de in te voeren 

grondvormen zou kunnen worden opgelost door het IDM-systeem zodanig aan te passen 

dat deze toch grondvormen accepteert, waarvoor in eerste instantie geen correct 

Toolsvolume kan worden gevonden. Het IDM-systeem zou, in dat geval, deze 

grondvormen aileen mogen accepteren als de ontwerper dit goedkeurt. De ontwerper moet 

dan weI zeker weten dat zo'n grondvorm toch maakbaar is. 
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Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen. 

Door op generieke wijze de Toolsvolumes van bepaalde in het IDM-systeem aanwezige 

grondvormen te beschrijven, is het mogelijk om de opbouw van de Toolsvolumes 

gevormd door een of meerdere fabricageprocessen te beschrijven. Het is belangrijk om te 

weten of de grondvorm uit een enkele of uit meerdere freesspilrichtingen gegenereerd kan 

worden, omdat het Toolsvolume hierdoor zeer kan verschillen. 

Om de Toolsvolumes te kunnen genereren dient er een bibliotheek te worden aangelegd 

van gereedschappen met bijbehorende gereedschapshouders, waarin de voor het 

Toolsvolume belangrijke afmetingen van deze gereedschappen en gereedschapshouders 

staan vermeld. 

Alle Toolsvolumes van de standaardgrondvormen kunnen op een soort geIijke wijze 

worden beschreven als het Cylindrical-Hole (als geboord gat of als te frezen kamer) m.u.v. 

de Rounded-Pocket. De Rounded-Pocket is een uitzonderingsgeval vanwege de schuine 

wand in deze grondvorm, waardoor de diepte van de grondvorm in de freesspilrichting niet 

constant is. 

Het is binnen het kader van dit onderzoek niet mogelijk gebleken om een volledige 

beschrijving van het Toolsvolume van de Planar Material Removal te geven, omdat het 

volume dat hierdoor in de fabricage-fase weggefreesd wordt zeer uiteenlopende vormen 

kan hebben. Hierdoor kan het Toolsvolume, dat bij deze grondvorm grotendeels 

afuankelijk is van de bewerkingsstrategie, ook totaal verschillende vormen aannemen. Het 

is zeker noodzakelijk om een uitgebreid onderzoek te doen naar de Planar Material 

Removal Lv.m. het genereren van het Toolsvolume van deze grondvorm. 

Het herzien van grondvormen, soms nodig als grondvormen elkaar overlappen of op de 

rand van het werkstuk liggen, levert problemen op omdat het IDM-systeem dit nog niet 

kan. Het IDM-systeem moet dit kunnen, omdat anders onnodig lucht verspaand wordt. Het 

herzien van grondvormen die op de rand van het werkstuk liggen kan problemen 

opleveren bij werkstukken die daar een grillige rand hebben. 

Het is zeer nuttig om de maakbaarheid van de grondvormen te controleren d.m.v. 

TooIsvolumes. Het beschrijven van deze Toolsvolumes zal echter problemen opleveren bij 
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de Planar Material Removal. Het is de vraag of voor dit probleem een bevredigende 

oplossing gevonden kan worden, omdat het in de fabricage-fase weg te frezen volume 

willekeurige verschillende vormen kan aannemen. De vorm van het weg te frezen volume 

bepaalt de methode die gebruikt wordt, om dit volume weg te frezen. Het Toolsvolume is 

in dit geval afhankelijk van de gevolgde frees-tactiek, waarbij ook de snede-diepte 

belangrijk is. Om het Toolsvolume van de Planar Material Removal te beschrijven is dus 

een uitgebreid onderzoek nodig. 
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Een toolsvolume is het omhullende volume dal wordt gegenereerd door de bewegingen 
van een of meerdere gereedschappen tijdens de bewerking van een vormelement. In de 
ontwerpfase kan het toolsvolume gebruikt worden om de maakbaarheid van het 
vormelement Ie controleren wat betreft de bereikbaarheid van het vormelement voor de 
benodigde gereedschappen. 

In het kader van het 10M-project van de rUE en TNO-IPL is een prototype ontwerpsys
teem ontwikkeld dat tijdens de ontwerpfase de maakbaarheid van de in het systeem 
aanwezige grondvormen onder andere controleert aan de hand van de toolsvolumes. Het 
genereren van toolsvolumes is echter rudimentair en incompleet. 

Opdracht 

* Bestudeer het IDM-systeem en raak vertrouwd met de onorthodoxe denkwijze. 

* Beschrijf op generieke wijze de toolsvolumes van de in het systeem aanwezige 
grondvormen. 

• Beschrijf de opbouw van de toolsvolumes gevormd door een of meerdere fabricagepro
cessen. 
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