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ONDERZOEKGEBIEDEN IN DE VAKGROEP PRODUKTIETECHNOLOGIE 

Informatief overzicht ten behoeve van de keuze van een 
afstudeerthema. 

Door: Prof.dr. P.C. Veenstra 

Rapport PT nr. 0469 
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VAKGROEP WPT werkplaatstechniek 

PRODUKTIE TECHNOLOGIE =technologie van de mechanische produktie 

"mechanische technologie" 

PRODUKT 

ONTvlERP 

PRODUKT 

SPECIFIC. 

"PROCESBEHEERSING" 

- PROGNOSE 

- KWALITEIT 

- KOSTPRIJS 

- PROCES INNOVATIE 

ANALYSE 

VERVAARDI

GINGSPROCES 

ANALYSE 

GEREEDSCHAP + 

WERKTUIG 

SPECIFICATIES 

- materiaal 

- proces 
condities 

- gereedschap 

- werktuig 

WPT 

HAS SA- EN 

GROOTSERIEPRODUKTIE 

BEDRIJFSMECHANISATIE 

KLEINSERIE 

EN 

ENKELFABRICAGE 
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VAKGROEP WPT 

SECTIES WERKEENHEDEN 

ANALYSE EN ONTWIKKELING VAN l'1ETAALOMVORM PROCESSEN 

EN -GEREEDSCHAPPEN 

"TOEGEPASTE PLASTICITEIT" 

- Veenstra 

- Kals 

- Ramaekers 

- Hoogenboom 

- Houtackers 

- Proces modellen + math. analyse = procesbeschrijving 

relevante invloedsfactoren 

kentallen 

- Grensvormkriteria - "instabiliteiten" 

- Relevante materiaal konstanten 

- Procesontwikkeling in samenhang met produktiespecificaties 

- Optimalisering van gereedschapconstructie 
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- ANALYSE VAN VERSPANINGSPROCESSEN 

- van der Wolf 

- Dautzenberg 

- Stabiliteit van het proces 

Dynamisch systeem: proces - gereedschap 

- werktuig 

- Confrontatie met andere processen 

Bijv.: slijpen vs. fijndraaien 

- Fysica van gereedschapslijtage 

- Optimalisering van proces naar economische kriteria 

- Data systeem t.b.v. werkvoorbereiding 
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VAN FYSISCHE BEWERKINGSPROCESSEN 

VONKEROSIE 

- Heuvelman 

- Fysica van het erosieproces 

- invloedsfaktoren 

- parameters 

- Ontwikkeling van 

- micro vonkerosie 

- draad erosie + N.C~ 

- Micro processor bestuurde adaptive control van 

stochastische processen 

- Prograrnrnatica 
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- NUMERIEKE BESTURING 

- van der Wolf 

- Hulders 

- Gerritzen 

- Touwen 

- Ontwikkeling van voedingen en stuursystemen 

voor NC draaibanken 

- Toepassing van micro processors 

- Implementaire EXAPT 2 processor 

- Ontwikkeling van post processors 

- Programmatica 
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STERKTE & STIJFHEID 

GEREEDSCHAP & WERKTUIG 

DYNAMICA VAN HET BEWERKINGSYSTEEM 

- van der Wolf 

- Hijink 

- Structurele analyse met FEM 

- deformatie van werktuig en gereedschap 

onder belasting 

- kwaliteitskriteria 

- Stucturele dynamische analyse 

- modal analysis van prototypen 

- kwaliteits kriteria 

- Fundamentele constructieve principes 

- Lawaai bestrijding / brononderzoek 
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METROLOGIE 

Werktuigkundige lengtemeting 

- Koning 

- Schellekens 

- Struik 

- Algemene meetkamer- en werkplaatstechniek 

- Instrumentele ontwikkeling 

- Digitalisering van oppervlakte micro geometrie 

- Laser interferometrie 

- ontwikkeling lengte standaard 

- gestabiliseerde lasers 

- vergelijkend onderzoek industriele lasers 
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MEDI TECHNIEK 

VI'l'ALE ORGANEN 

::: hart/longen 

- Veenstra 

- van Steenhoven 

- Oomens 

- Interafdelingswerkgroep BMGT 

- Sluitingsgedrag van hartkleppen 

- vloeistof dynamica 

- klep kinematica en -dynamica 

- impedantie van het systeem 

- mechanische belasting 

- Specificaties voor klepprothesen 

- Ontwikkeling van oxygenatie systemen = kunstlong 

- membraan efficiency 

- constructie principes 

- Ontwikkeling van "totaal systemen" 

- orgaanpreservatie 

- hart/long machine 



-8-

WAT BIEDT VAKGROEP? 

~ l:::en goede werksfeer 

- Grote aandacht en zorg voor leiding aan- en begeleiding 

van studenten 

- RuLne mogelijkheden tot afstuderen in industrie 

- Het overdragen van een pakket van gerichte kennis, kunde 

en vaardigheden van relatief langdurige bruikbaarheid 

en veeral van directe bruikbaarheid in de praktijk van 

het bedrijf, getoetst aan de vele en goede contacten van 

de vakgroep met het bedrijfsleven 

- Het werken aan - en het tot oplossing brengen van 

actuele problematiek in de produktie 

- Een goede entree als sollicitant bij de industrie als 

afgestudeerde in deze vakgroep 

- Een ruim aantal vacatures voor afgestudeerden 


