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1. INLEIDING. 

Er is aanleiding te onderscheiden: 

- wetenschappelijk onderwijs 

- wetenschappelijk beroepsonderwijs 

- hoger beroepsonderwijs 

== universiteit 

== hogeschool 

== H.T.S. 

Alhoewel de grens niet steeds scherp kan worden aangegeven, en bo

~ vendien niet altijd buiten de genoemde onderwijsinstituten ligt, 
C\l 
~ is deze indeling verhelderend bij het formuleren van doelstellingen. 
r.tl 
I=l 
QJ 

~ Bij aIle drie is immers wetenschap in het geding, maar op verschil
~ 
QJ lende wijze. Dit verschil hangt samen met het feit, dat o.a. de 

,.c:: 
~ technische wetenschappen geen zelfstandig cultuurelement zijn, maar 

."" 
] moeten funktioneren in een maatschappelijk bestel. Deze situatie 
(J 

~ bestaat niet altijd ten aanzien van wetenschap in het algemeen. 

In het volgende hoofdstuk worden enige gedachten gewijd aan de maat

schappelijke implicaties van het bedrijven van technische wetcn-

schap met de bedoeling een achtergrond te scheppen, waartegen vervol

gens overwegingen met betrekking tot het onderwijs in de technische 

wetenschappen in het algemeen, en produktietechnologie in het bijzonder, 

zullen worden uitgewerkt. 

De vakgroep P.T. is er zich van bewust, dat een voortdurende bezinning 

op deze punten noodzakelijk is en dat de"algemene overwegingen" een 

momentopname van de huidige standpunten zijn. Naar haar mening zijn er 

echter ruimschoots voldoende harde argumenten om een duidelijke rich

ting voor de ontwikkeling van het onderwijs in de produktietechnologie 

te kunnen aangeven. In dit verb and is de vakgroep P.T. van mening, dat 

~ het element beroepsethiek van het onderwijs niet kan bestaan uit het 
QJ -... ,.c:: 

.;.J 
QJ 
til 
~ 
QJ 
o 
H 

"overplanten" van uniforme waarden, maar veeleer de zelfstandige ont

wikkeling van een beroepsethiek moet bevorderen. Hierin is een persoon-

lijke verantwoordelijkheid gelegen van eenieder in het onderwijs, zowel 

~ docenten als studenten. 
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2. ALGEMENE OVERWEGINGEN. 

Het behoeft hier geen betoog, dat het bedrijven van techniek op zich 

een menswaardige en noodzakelijke bezigheid is. Het komt voort uit 

de menselijke aard, met name uit de omstandigheid, dat de mens be

giftigd is met rede en inventiviteit: vanaf het vroegste begin heeft 

hij gezocht naar steeds betere gereedschappen bij zijn arbeid, n~ar 

hulpmiddelen bij zijn bestaan en naar middelen om de natuur tot 

dienstbaarheid te brengen. Gedurende de afgelopen eeuwen heeft de 

omvang van de techniek zich exponentieel uitgebreid. Velen vragen 

zich nu af, of deze expansie in dezelfde mate mag voortgaan. Zonder 

deze vraag hier te beantwoorden, kunnen wij gerust stellen, dat in 

ons maatschappelijk bestel het bedrijven van techniek in het alge

meen -en van de produkt~etechniek in het bijzonder- onontkoombaar 

is. Het is zelfs gewenst als een belangrijke weg tot verdere vrijma

king en zelfverwezenlijking van de mens. Immers, het op efficiente 

wijze voorzien in de noodzakelijke stoffelijke behoeften creeert in 

toenemende mate de mogelijkheid tot een toestand van menselijke 

ontplooiing in verschillende betekenissen. 

De vakgroep stelt zich daarom tot doel zijn studenten een pakket van 

kennis en vaardigheden ("technieken fl
) mee te geven, met behulp waar

van zij in de bereepspraktijk van een industriele funktie een bijdrage 

kunnen leveren tot beheersing en besturing van produktiesystemen. 

Binnen deze doelstelling ambieert de vakgroep het verrichten van onder

zoek; in de filosofie van "Einheit von Forschung und Lehrer! aanvaard 

en noodzakelijk geacht als voedingsbodem voor geavanceerd onderwijs. 

De vakgroep kan bij dit uitgangspunt overwegen dat het grootste deel 

van de beroepsbevolking zijn middelen tot bestaan verwerft uit de indus

triele produktie van grondstoffen, goederen en levensmiddelen; een 

situatie die langs de weg van evolutie en revolutie ontstaan is als ge

volg van de ontoereikendheid van de autarkische agrarische produktie 

voor een groeiende bevolking. Waarneming leert, dat de technische syste

men in de loop der tijden steeds samengestelder van aard geworden zijn, 

en 20 ook het produktiesysteem. Dit gebeuren voltrekt zich niet alleen 

uit oorzaak van een autonome technische ontwikkeling, doch veeleer door 

een technische ontwikkeling, geinduceerd door of stoelend op al dan 

niet gerechtvaardigde maatschappelijke behoeften. 
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Het verlangen van de mensheid naar "een beter leven" is duidelijk 

en vooralsnog, in onze toestand van civilisatie, houdt dit het ver

langen in naar meer en bet ere arbeidshulpmiddelen, betere behuizing, 

meer informatie-en kommunikatiemiddelen, meer verstrooilng en ont

spanningsmogelijkheden, meer mobiliteit; kortom, verlangen naar 

goederen met behulp waarvan deze behoeften bevredigd kunnen worden. 

Een praktische konklusie moet zijn, dat de omvang waartoe de behoefte 

.~ thans gegroeid is en ook de grote gedifferentieerdheid ervan, 
+J 
til 
~ naast de beperkingen die worden opgelegd door een aanvaardbare kost-

'''; 

~ prijs, noodzakelijkerwijze leiden tot rationalisering van het produk
r:.: 
.~ tieproces; tot produktiesystemen van toenemende samengesteldheid, met 
+J 
til 
~ relatief afnemende arbeidsbehoefte, doch met toenemende arbeidswaarde. 

Deze noodzaak tot inbreng van hoogwaardige arbeid in het produktie

systeem wordt weerspiegeld in het onderwijs op aIle niveaus: niet 

voor niets is "het onderwijs in beweging", overigens goed onderwijs 

is altijd in beweging. 

Opleiding en scholing dienen de maatschappelijke ontwikkeling te 

volgen en zelfs mogelijkerwijze daarop vooruit te lopen - en dan niet 

aIleen op technisch gebied - teneinde niet in een situatie te geraken 

"dat we het niet meer aan kunnen". 

Gesteld moet aldus worden dat in de interaktie tussen maatschappij en 

onderwij s. dit onderwij s zelf bijdraagt tot toenemende samengesteldheid 

van het produktiesysteem. Immers toenemende kennis van systeembeheersings

technieken, ondersteund door groeiende kennis van systeemparameters en 

vooral ook door de kennis van een toenemend aantal van die parameters, 

leidt onvermijdelijk tot technische komplicering van dat systeem. 

Hoewel aldus de systeembeheersing op steeds ondubbelzinniger informatie 

berust en het systeem in zijn wetenschappelijk-technische beschrijving 

doorzichtiger wordt, treedt in de technische uitwerking ervan toenemende 

komplexiteit op. 

Het produktiesysteem wordt, als deel van de samenleving, steeds minder 

grijpbaar, ondoorzichtiger en onbegrijpelijker voor de buitenstaander; 

voor de "gewone mens" in die samenleving. 

Te vermoeden is, dat een analoog betoog te geven is voor het ekonomisch 

systeem het financi~el systeem en het monetair systeem op nationaal 

en mondiaal niveau. 
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Een vrijwel onvermijdelijk gevolg van de groeiende samengesteldheid 

van de maatschappelijke subsystemen , dat er maatschappelijke tegen-

stellingen optreden: kenniskoncentraties in die subsystemen leiden 

tot situaties van maatschappelijke afhankelijkheid. Dit hangt samen 

met de omstandigheid, dat aIle uitstekende kennis en kunde in wezen 

elitairX van karakter Z1Jn. 

Hier ontstaat zodoende de these dat voor iedere vorm van geavanceerd 

onderwijs een prijs moet worden betaald in de vorm van maatschappe

lijke tegenstellingen, louter en aIleen al op grond van het feit dat 

zulk onderwijs noodzakelijkerwijze elitair van aard is en zulks ook 

zou zijn indien aIle onderwijs voor iedereen in materiele zin gezien 

gelijkelijk toegankelijk was. 

In het voorgaande is uiteraard een zeer summiere schets gegeven van 

enkele aspekten van een op industrie en technologie berustende samen

leving en van het daarmee verweven onderwijs. 

Een maatschappij kan langs de weg van kennis - en machtkoncentraties 

uitmonden 1n een technokratie, indien de politiek zijn kontrole<rende, 

regelende en bestureride funktie op onvoldoende wijze vervult; d.i. 

indien de politieke funkties op onvoldoende professionele deskundigheid 

berus:en en aldus degenereren tot povere improvisaties. 

Een tegenpool is, evenzeer als gevolg van onvoldoend maatschappelijk 

funktioneren van het politieke regelorgaan, dat een verstarde dirigistische 

staatsbureaukratie ontstaat. 

Herhaald wordt, dat het leveren van een bijdrage tot ontwikkeling van de 

technische basis van een maatschappij - ook in het onderwijs - een hono

rabele en noodzakelijke bezigheid is, die volstrekt niet in strijd 

behoeft te zijn met de individuele of algemeen menselijke integriteit, 

indien aan een aantal basis- en randvoorwaarden voldaan blijft. 

Deze voorwaarden worden ontleend aan eisen van menselijk welzijn naast 

maatschappelijke welvaart, aan rechtvaardigheidsbeginselen en aan verant

woordelijkheid voor het gebeuren op lange termijn, gezien de menselijke 

ratio. Het basisprobleem in deze is persoonlijke, nationale en mondiale 

belangen in evenwicht te brengen. 

in de letterlijke betekenis: elite = de keur, het uitge1ezen 

deel. Het is geen absoluut begrip, doch sterk relatief van karakter 

- ofschoon het weI in de eerstbedoelde zin misbruikt wordt. 
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De totaliteit van deze problematiek valt ver buiten het bereik van 

de vakgroep; nochtans zijn er wellicht specifieke delen van aan te 

wijzen, die onder de verantwoordelijkheid van de vakgroep vallen. 

Een hoofdthema. zou kunnen zijn dat aIle technologische ontwikkeling 

en toepassing van technieken mede gericht moeten zijn op het voorko

men van verspilling, niet aIleen van grondstoffen en materiaIen, 

maar ook op die van arbeid, kennis, kunde en kapitaal. 

De eerste kategorie kent in zekere mate een regelsysteem: wordt een 

materiaal voor gegeven toepassing schaars, gezien de eindige voor

raad ervan, dan wordt het voor die toepassing te kostbaar. Er wordt 

dan naar alternatieve mogelijkheden omgezien, dan weI wordt er over 

een recycling gedacht. 

Het is in feite een ethisch vraagstuk welk deel van wereIdvoorraden 

door een generatie mag worden opgesoupeerd, en vooral ook tot welk 

doel dit gebeuren mag. 

De tweede kategorie kent het gesignaleerde automatisme in veel mindere 

mate: immers deze vorm van verspilling komt voort uit hef op welbe

wuste wijze laag stellen van de kwaliteitsnormen van het produkt, dan 

wel uit het periodiek op arbitraire wijze veranderen van de uitvoerings

vorm ervan, bijv. als modeverschijnsel. 

De konsument is tot dusverre bereid gevonden hiervoor in rU1me mate 

te betalen, omdat deze wijze van doen, die als een exponent van de 

"konsumptie-maatschappij" gekenschetst kan worden, 1n relatie staat 

tot expanderende bedrijfsomzet en werkgelegenheid; met het totale 

groeiproces van de maatschappij in materiele zin. 

Het Iijkt aldus dat hier veeleer van een zich opslingerend verschijnsel 

sprake is, dan van een geregeld
l 

zien, systeem. 

of van een natuurIijke demping voor-

Toch is ook hier naar de mening van velen een grens gesteId, bijv. uit 

oorzaak van milieubelasting, dan weI uit die van de beperktheid van de 

grondstofvoorraden of uit de kostprijs van recycling van grondstoffen, 

of andere visies op het menselijk welzijn. Een ethische overweging is, 

~ dat het niet verantwoord kan worden geacht dat een beperkt deel van de 
I-l 

oomensheid zijn inventiviteit en arbeidskracht richt op "wegwerp-produktie", 
Q} 

~ terwijl het overgrote deel van die mensheid - veelal in uiterst elemen
t:: 
~ taire agrarische maatschappij levend - nauwelijks of niet in de primaire 

ffi Ievensbehoeften kan voorzien. Dit is mede een gevolg van de bevolkings
N 

ffi explosie, die op zijn beurt weer voortkomt uit de snel dalende sterfte
I-l 

~ cijfers, als resuitaat van het invoeren van medische kennis en vooral 

ook van de produkten van de pharmaceutische industrie. 
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In wezen echter is de geweldige discrepantie tussen de westerse 

geindustrialiseerde wereld en de derde wereld een direkt gevolg van 

het k\fSlitatieve en kwantitatieve vers('hil In kennis en kundc op 

tedmisch gebied; dus in feite veroorzaakt door het verschil in on

derwijs, zowel naar niveau als naar omvang en verspreiding gemeten. 

Verderweg liggende oorzaken blijven hier buiten beschouwing. 

Misschien is hier weI een parallel te trekken met de industriele 

produktie: een beperkt deel van de mensheid verspilt zijn onderwijs

kapaciteit in zinloze experimenten en procedures aan leerlingen en 

studenten die in feite in het geheel niet ambieren te "studeren", 

doch het"diploma" op zijn best zien als een ekonomische noodzaak, 

terwijl het overgrate deel van die mensheid nauwelijks lezen en 

schrijven kan. 

De vskgroep nu staat hier niet volledig machteloos tegenover. 

In eigen huis kan en dient te worden gestreefd naar het op zo doel

matig mogelijke wijze inrichten van het onderwijs, bedoeld voor hen 

die de doelstellingen In hun toekamstige maatschappelijke funktie 

willen identificeren met die van de vakgroep. Dit is een kritetium 

dat zowel de aard als het niveau van dat onderwijs bepaalt en dat 

bovendien eisen stelt aan de motivatie van de student: "hij moet 

het vak willen leren", en zich daarvoor een grote inspanning willen 

getroosten. Professionele deskundigheid is een persoonlijke verwor

venheid en tevens een wezenlijke persoonlijke zelfverwerkelijking. 

Het kan In dit verband de vakgroep met zorg vervullen dat het streven 

tot "demokratisering van het onderwijs", vaak ten onrechte opgevat in 

de zin van massifikatie van elke soort onderwijs als tegenpool van 

"elitair onderwijs", niveau-nivellerende en dus niveau-verlagende ten

denties in zich bergt. 

Erkend moet worden dat tot dusverre wellicht in het volk aanwezige 

aanleg en begaafdheid niet op juiste wijze is gekultiveerd; dat be

gaafdheid verspild is. Het is echter een open vraag of massifikatie 

hiertegen een werkzaam middel is: natuurlijke vegetatie heeft de eigen

schap kultuurplanten te overwoekeren. 

~ De vakgroep is dan ook van mening dat zij het onderwijs dient af te 
> 
.~ stemmen op het elitaire intellektuele niveau, opdat zij blijvend aan 
Ul 

:~ haar wezenlijke maatschappelijke opgave zal kunnen beantwoorden: het 
~ 
I-J 
<ll 

"Cl 
.: 
o 

opleiden van professioneel deskundigen, en niet van, van een akademisch 

etiket voorziene beroepswerklozen. 
I 
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Anderzijds wil de vakgroep zich bezinnen op werkwijzen waardoor de 

aanwezige kennis, kunde en wetenschap in bredere kring operationeel 

gemaakt kunnen worden, ~geIijkerwijze door een verantwoorde popu

Iarisatie, dan weI door het aanbieden van gegeneraliseerde werk

wijzen. 

In het bijzonder geldt dit voor de onontkoombare relatie met de derde 

wereld: onze kennis moet daar naar toe, niet noodzakelijkerwijze 

onze produkten uit de kennis verworven. 

De vakgroep zou er naar kunnen streven meer en meer faciliteite~ te 

verkrijgen, bijv. in de vorm van een soort "International Inst.itute" 

tot het uitnodigen van gasten uit de derde wereld in onderwijspro

jekten. Projekten dus, die er op gericht zijn bepaalde pakketten van 

kennis mee te geven naar de derde wereld, en die daar in het onder

wijs ingebracht worden. 

Deze zaak raakt zeer in het bijzonder de vakgroep voor produktietech

nologie, omdat juist deze pretendeert zich te richten op de basispro

duktie: de kennis van vervaardiging van produktiemiddelen en gereed

schappen, en op de kennis van de bewerkingsprocessen - de technologie 

dus van de werkplaats en van de machinefabriek, welke technologie een 

primaire technische behoefte is bij industrialisatie. 
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3. SPECIFIEKE OVERWEGINGEN. 

De onderzoek- en onderwijstaak van de vakgroep voor produktietechno

logie is beperkter naar diversiteit van onderwerpen dan enige tijd 

geleden werd voorzien in relatie tot een geintegreerde vakgroep voor 

produktietechniek. Onderwerpen zoals produktontwerp, ontwerpaystema

tiek en de mechanisatie van de werktuigkundige massaproduktie van 

gebruiks- en verbruiksgoederen vallen buiten het gebied van de huidige 

vakgroep en zullen dan ook vanuit andere vakgroepen in het onderwijs 

van de afdeling worden ingebracht. 

Zoals de naamgeving weergeeft is het gebied van de vakgroep dat van de 

technologie van de mechanische produktie; dit is de analyse, beschrij

ving en ontwikkeling van systemen waarbinnen materiaal tijdens bewer

kingsprocessen in interaktie met gereedschap en werktuig een a pr~or~ 

gedefini~erde vorm wordt gegeven. 

Onder "bewerkingsproces" wordt in dit verband verstaan het samenspel 

van 

- materiaal (werkstuk en gereedschap) 

- gereedschap (geometrie) 

- werktuig (voor zover van belang voor het procesverloop) 

- kondities (smering, koeling, snelheid etc). 

De vakgroep beschouwt de studie van bewerkingsprocessen (bijv. draad

trekken~ verspanen) als noodzakelijk voor ontwerp, bouw en evaluatie 

van gereedschappen en werktuigen benevens de optimale keuze van proces

kondities, zijnde derealisatie van het bewerkingssysteem. 

Hoewel het massaprodukt niet geheel kan worden uitgesloten van onze 

activiteiten, richt de belangstelling van de vakgroep in de komende 

tijd zich speciaal op de produktie van de gereedschappen voor o.a. 

die massaproduktie noodzakelijk. Zulke gereedschappen en de daarbij 

behorende werktuigen zijn op hun beurt produkten die in enkel-fabri

cage of kleine serie vervaardigd worden: 

1~ Ret produkt is een kapitaalgoed van grote funktionele samengesteld

heid. Dit refereert aan produktiemiddelen in het algemeen, doch aan 

de universele gereedschappen in het bijzonder, en vooral ook aan 

gereedschappen. 

2. Ret produkt kenmerkt zich door een grote geometrische samengesteld

heid, hetgeen veelal identiek is met een grote bewerkingssamenge

steldheid (veelheid van bewerkingen, resp. bewerkingsrichtingen en 

omspanningen) • 
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Dit wijst naar de deelgebieden van werkstukklassifikatie in het 

algemeen en van numerieke besturing in het bijzonder. 

3. Het produkt stelt naar zijn funktionele specifikaties hoge eisen 

aan de geometrische precisie, en dus aan de nauwkeurigheid van 

bewerking, zowel naar vorm en maat, als naar oppervlaktekwaliteit. 

Hier kan als verbijzondering gedacht worden aan de fijnmechanische 

industrie gericht op instrumenten- en apparatenbouw, en aan de 

instrumentmakerij. Er bestaan fabrikage-technischgezien nauwe 

verbindingen met de gereedschapmakerij. 

4. Het produkt heeft bijzondere gebruikseisen, waarbij gerefereerd 

wordt aan materiaalkundige bewerkingen, dan weI aan beschermende 

of verfraaiende oppervlaktebehandelingen, of begeleidende condi

ties. 

In dit kader van produktclassificatie heeft de vakgroep een opgave 

in het maken van studie van, het verzorgen van onderwijs en het doen 

van onderzoek in: 

- de technologie van de bewerking 

- de analyse, toepassing, produktie en ontwikkeling van gereed-

schappen en gereedschapswerktuigen 

- de systematiek van de fabrikage en de technische produktie

voorbereiding. 

Het is duidelijk, dat onderzoek in delen van dit gebied een sterk pro

fessioneel-specialistisch karakter dient te hebben. De vakgroep is van 

mening dat het niveau waarop resultaten hieruit worden verkregen aan-

~ vaardbaar zal moeten zijn voor een breed en kritisch internationaal 
~ 
> 'M 
d 
I 
~ 
~ 
o 
N 
H 
~ 
~ 
d 
o 

forum van vakgenoten. Een voortdurende, ook informele, openstelling 

voor objectieve toetsing door middel van bezoeken, publicaties, coopera-

tief onderzoek, lezingen etc. wordt van wezenlijk belang geacht voor 

een op juiste wijze functioneren van het onderzoek. Hieruit wordt tevens 

steun verkregen bij de doelmatige keuze van onderwerpen, waartoe de nood-

zaak tot specialisme -bij een beperkte mate van beschikbaarheid aan 

mankracht en middelen- ons dwingt. 

Een beleidsvraag die hiermee verbonden is, is of deze specialisaties al 

dan niet hun weerslag dienen te vinden in het onderwijs. 

De werkgroep is van mening dat het verzorgen van een gespecialiseerde 

opleiding, in de zin van het overdragen van overwegend feitelijk materiaal, 

dienstig voor oplossen van dagelijkse problematiek in de beroepsuitoefe

ning, ongewenst is. Reden hiervoor is, dat dergelijke kennis als gevolg 

van snelle veroudering slechts een beperkte bruikbaarheidsduur heeft. 
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Bovendien is de mening dat het bereiken van het genoemde doe1 niet 

moge1ijk is, daar de geaccumuleerde kennis binnen de vakgroep daartoe 

thans niet reikt - en daartoe zelfs nooit voldoende zal worden -

juist door de omstandigheid dat in het onderzoekprogramma, waartoe 

ook literatuuronderzoek behoort, duidelijke beperkingen liggen. 
Qj 

Po. 
'''; 

C) In algemene termen gesteld meent de werkgroep dat het onderwijs ge-
d (J) 

-,.; . .., 
~'''; richt moet zijn op het overdragen van methoden waarmee komplexe sys
p..~ 
00 ~ 

-,.; Qj temen in hun werking kunnen worden doorzien en op kwantitatieve 
00"0 
(lj d 

A 0 wijze beschreven, bestuurd en beheerst. 

Een reden voor het bestaan van een vakgroep is immers, dat in het 

vakgebied van die groep algemeen werkzame methoden in deelgebi~den 

kunnen worden gekonkretiseerd. De "techniek", stoelend op verworven 

professionele deskundigheid in de1en van het vakgebied, wordt aldus 

mede gezien als middel tot illustratie van de algemene methodiek. 

De student die de algemene methodiek op deze wijze beoefent, leert 

hem zo a1 doende. 

Anderzijds echter moet de eis gesteld worden dat de methode niet in 

academische abstraktie blijft steken, doch daarentegen 1eidt tot voor 

het praktijkgebeuren bruikbare uitkomsten. De studerende dient voor 

de praktijkomstandigheden bruikbaar gereedschap mee te krijgen. Dit 

betekent, dat in het onderwijs tevens zal moeten worden voorzien in 

een systematische toevoer van feite1ijke kennis en technische gege

vens binnen het raam van de methode. In concreto betekent dit a.m. het 

leren hanteren van handboeken en andere informatiebronnen zoals doen

mentatiediensten etc. 

~ Samenvattend kan aanbevolen worden dat de vakgroep niet streeft naar 
~ 
~ nauwe specialisaties in het onderwijs, doch weI naar onderwijs dat 
(lj. 

> zich op specifieke wijze -nl. binnen het gebied van de produktietech-

~ nologie- richt op het overdragen en tot toepassing brengen van algemeen 

~ geldige methoden. 

Het eigen onderzoek zal in vele gevallen duidelijk specialistisch van 
d 

'''; 
...-l 
...-I 
Qj 
+J 
00 

...-l 
Qj 
o 

"0 

karakter moeten zijn, en wordt gezien als voedingsbodem voor het onder-

wijs, waardoor het binnen het bereik komt in een aantal voorbeelden de 

methode tot in finesses te doorwerken; en aldus onderwijs aan het 

front van de kennis te verzorgen. 
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De vakgraep zal, behalve in het karakter en het niveau van onderzoek 

en onderwijs, oak anderszins een eigen gezicht - vooral naar de .bui

tenwereld - willen tonen. De vraag, wat het gebied van:industriele 

toepassing van het werk in de vakgroep is, werd reeds bovenstsand 

beantwoord. 

Tenslotte wordt -als "aide de memoire" vermeld dat de vakgroev een zin

vo11e uitbreiding van .haar taakgebied ziet in het -t.z.t.- verzorgen 

van post-akademiaal onderwijs. 
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4. DE BELANGRIJKSTE GROEPEN V~~ PROCESSYSTEMEN. 

Een bewerkingsproces is -zoals reeds in het vorige hoofdstuk om

schreven- een systeem waarin materiaal, gereedschap en werktuig 

op veelal gekompliceerde wijze mechanisch (statisch en dynamisch) 

en thermisch in interaktie zijn onder bepaalde omstandigheden 

(de proceskondities). 

In wijdere zin gezien ~s ook de mens deel van dit systeem; hij 

heeft daarin de regelende en besturende funktie en beschikt over 

middelen om dat systeem te beheersen. 

De wijze waarop het zuiver technisch systeem - zoals in de eerste 

zin bedoeld - in wisselwerking is met de mens, kan het gebied van 

de socio-techniek genoemd worden. De studie hiervan valt in hoofd

zaak buiten het gebied van de vakgroep, hoewel het wezenlijke be

lang van inzicht in, en kennis van, de relaties tussen de mens en 

het technisch systeem volstrekt wordt erkend, als een der voorwaar

den tot bereiken van menselijk welzijn in een industrieel bestel. 

Enerzijds is het uiteindelijk doel van de produktietechnol'o'gie het 

processysteem door analyse kwantitatief in zijn gedrag te beschrij

ven, de stuurgrootheden op te sporen, en te voorspellen op welke 

wijze ingrepen in dat systeem op de uitgang ervan uitwerken. Aldus 

is het feitelijke doel van de produktietechnologie de mens ruiddelen 

te bieden tot procesbeheersing. 

Anderzijds is het een opgave aan de produktietechnologie uit het 

arsenaal van de natuurwetenschappen te putten tot het ontwikkelen 

van nieuwe technologieen onder het motto dat het genereren van vol

doende energiedichtheid 6p moleculaire dan weI makroskopische schaal 

tot dergelijke nieuwe processen aanleiding kan geven. 

Binnen de produktietechnologie kan nu allereerst het dee1g~bied van 

de mechanische technologie worden onderscheiden, in de zin van een 

kombinatie tussen een bewerkingsmateriaalkunde en een bewcrkings

mechanika, leidend tot kennis van de grootheden die signifikant 

zijn voor vervorming of vormgeving van materialen, en tot kennis 

van hun onderlinge samenhang in bewerkingstheorieen. 
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In het bewerkingssysteem vult de mechanische technologie de "black 

box" op tussen de vereiste vormverandering van het werkstuk en de 

daartoe benodigde machanisch/thermische belasting door het gereed

schap uit te oefenen. Aan de uitkomsten van het werk in dit deel

gebied dienen aldus de specifikaties voor het ontwerE van optimale 

gereedschappen ontleend te kunnen worden. 

Een logisch vervolg hierop is, dat de mechanische technologie zich 

ook verdiept in de materiaalkundige interaktie tussen materiaal en 

gereedschap, in termen van slijtage en gebruiksduur omdat juist 

hier in het algemeen een van de ekonomische begrenzingen van een 

bewerkingsproces ligt. De vrijheid van keuze in proceskondities 

vindt hier een van zijn wezenlijke beperkingen. 

Veelis reeds gedurende een reeks van jaren in vele laboratoria ge

daan voor de verspanende processen - zij het dan ook op vaelal feno

menologische wijze. Een grote hoeveelheid informatie staat evenwel 

ter beschikking en het ziet er naar uit dat het bereiken van een 

bruikbaar gebruiksduurmodel niet ver meer buiten bereik ligt, naast 

en in kombinatie met die van Taylor, Kronenberg, Cook en Colding. 

Deze konstatering nu houdt in dat het mogelijk moet zijn het ver

spaningsproces, en hier in het bijzonder het draaiproces als een 

processysteem te beschouwen. 

Fig.t. geeft hiervan een tentatief voorbeeld, waarin terwille van de 

duidelijkheid de dynamische aspekten niet voorkomen. Karakteristiek 

is, dat het systeem opgebouwd is uit modellen die kwantificering en 

verifikatie (door onderzoek) mogelijk maken. Kwantitatieve kennis 

van dit processysteem nu maakt het mogelijk -bijv. door implemente

ren op een rekenmachine- het draaiproces door bijstelling van de 

externe grootheden naar bepaalde criteria te optimaliseren. In zorn 

geval is er sprake van volledige procesbeheersing. 

De betekenis van fig.l voor het onderwijs, gezien in het licht van de 

doelstelling van de vakgroep in deze, mag duidelijk geacht worden. 
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<!l 
.,..; 

.01) 
<!l 
~ Het ~s dan ook de mening van de werkgroep, dat het streven moet 
C\I 

~ zijn ieder proces dat in studie is op deze wijze te representeren 
~ d" 1 h d ., k ~ - en ~t n~et a1 een ten behoeve van et on erw~Js, maar 00 ter 

~ bevordering van de konsistentie in het onderzoek. Deze werkwijze 
"0 5 kan worden geinterpreteerd als een onderzoekstrategie. 

Ervaringen met deze werkwijze hebben ertoe geleid, dat de vakgroep 

P.T. van mening is dat de waarde van dit strategisch hulpmidde1 

niet beperkt is tot de verspaningstechniek en zelfs niet tot het 

werkgebied van de vakgroep P.T. 

De werkgroep beveelt als nabij1iggend doel aan, ten behoeve van het 

ooa1gemeen werktuigkundig basisonderwijs, aIle verspanende processen 

~ op deze wijze als processystemen te beschrijven, als "visitekaartje" 

~ van de vakgroep in dat onderwijs en in overeenstemming met het alge
..0 
~ meen streven tot "systeemanalyse" te komen in het werktuigkundig 
C\I •• 
onderw~Js. 

Tot het processysteem behoort als subsysteem het werktuig dat middels 

het gereedschap gekoppeld is met het bewerkingsproces. Van oudsher 

is hieraan in beperkte mate in statisch opzicht aandacht gegeven, 

in verband met de vraag naar vervorming van de werktuigen onder de 

invloed van de proceskrachten. Veel meer heeft men zich echter beperkt 

tot de nauwkeurigheid van de funktionele bewegingen van het werktuig, 

dus in feite tot de werktuigkwaliteit in relatie tot de bewerkings

kwaliteit van zijn eigen onderdelen, infeite uitlopend in de normen 

van Schlesinger en die van Salmon. 

Wezenlijker zijn echter de eerder genoemde problematiek van de sta

tische deformatie, maar vooral oak die van het dynamisch gedrag van 

het werktuig en tens10tte die van het thermisch gedrag. 

Het gaat hier am beheersing van de nauwkeurigheid van bewerking en 

van de stabiliteit van het processysteem, in samenhang met de kon

struktie van het werktuig. 

In de vakgroep is en wordt met toepassing van numerieke rekenwijzen 

in de methode van de eindige elementen werk op dit gebied gedaan, 

dat uitmondt in het kunnen geven van aanwijzingen tot meer doelmatige 

konstruktie van de werktuigen, dan weI tot hun ontwikke1ing en aanpas

sing, in het algemeen optimalisatie. 
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De vakgroep is van mening, dat zij hier moet streven naar het 

instellen van een werk~roep met de technische mechanica en de 

algemeen werktuigkundige konstruktieleer. Mogelijk is het nuttig 

ook de numerieke wis.kunde hierin te betrekken. 

De eerstgenoemde partner kan een bijdrage leveren tot vervolmaking 

van de modelvorming en de toepassing van mechanische principes in 

de numerieke methoden; de tweede kan werk verrichten in het syste

matisch beschrijven van het funktionele gedrag van werktuigonderde

len op grond van de uitkomsten van de numerieke analyse. Met dit 

laatste wordt in feite de vertaalfunktie naar de werktuigkundige 

konstrukteur bedoeld: het in concreto operatioheel maken van de 

uitkomsten van numerieke analyse. 

De relatie met het onderwijs ziet de werkgroep als analoog met het 

eerder besprokene: de werktuigen kunnen abstrakt als subsysteem 

van het processysteem worden beschreven, waarbij het niveau van ab

straktie vanzelfsprekend samenhangt met de bij de student aanwezige 

fundamentele kennis. 

Evenwel reeds in het basisonderwijs kan een poging worden gedaan 

tot abstraktie in funktionele schema's, ondersteund door praktika 

in de werkplaats. De werkgroep merkt hier tenslotte op dat binnen 

de vakgroep tot dusverre weinig gedaan is aan de thermische beheer

sing van werktuigen in relatie tot bewerkingsnauwkeurigheid. Gezien 

wat in deze op internationaal niveau gaande is, lijkt het noodzake

lijk aan dit aspekt van het processysteem grot ere aandacht te geven. 

Ook hier kunnen numerieke method en als mid del tot analyse van grote 

waarde blijken. 

4.3. DE VERVORMINGSPROCESSEN 

In het gebied van de niet-verspanende bewerkingen is het probleem 

van de interaktie tussen proces, gereedschap en werktuig nog nauwe

lijks op kwantitatieve wijze aangevat. 

Daarvoor zijn een aantal redenen aan te voeren: 

1. de plastisch-mechanische analyse van het vervormingsproces wordt 

moeilijk geacht en is nog niet algemeen tot de praktijk van het 

bedrijfsleven doorgedrongen. 
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2. De bestaande analysen geven in het algemeen inforrnatie over 

de totaal ta verwachten belasting op gereedschap en werktuig, 

doch leren weinig inzake belastings(spannings)verdelingen. 

3. Er is nog weinig inzicht in het karakter van de intermetallische 

wrijving, terwijl dit verschijnsel vrijwel steeds een dominant 

karakter in het proces heeft. 

4. De gereedschappen.zijn ingewikkelde konstrukties, waarop de ana

lytische mechanika niet eenvoudig van toepassing is tot het be

reiken van uitspraken inzake vervorrningen onder invloed van de 

procesbelasting. A fortiori geldt dit voor de werktuigen en voor 

de kombinatie van werktuig en gereedschap. 

5. Een aantal relevante materiaaleigenschappen is niet op numerieke 

wijze bekend, zoals de invloed van de deforrnatiesnelheid en van de 

temperatuur op de specifieke spanning enop het verstevigingsge

drag. Ook naar andere aspekten zijn er nog grote hiaten in de in 

feite materiaalkundige basiskennis, en ook in de theoretische 

plasticiteitsmechanika. 

Het is demening van de vakgroep dat het niet op haar weg ligt te pogen 

al deze lakunes door systematische arbeid op te vullew, zelfs niet 

indien de vakgroep over voldoende middelen en personeel daartoe zou 

kunnen beschikken. Zij ziet hier een werkterrein voor werkgroepen 

met technische mechanica en materiaalkunde. 

ekonstateerd wardt dat de problematiek vande koudvervormingsindus

rie niet in hoofdzaak ligt in het ontbreken van kennis van de plas

ische processen als zodanig. maar veel meer in de juiste konstruktie 

an de gereedschappen in samenhang met het toe te passen werktuig 

n in de keuze van de juiste proceskondities. 

e relatie tussen de genoemde zaken is evident, doch de overtuiging 

dat in de vakgroep voldoende operationele kennis van de processen 

anwezig is voor de start van een systematische ontwikkeling van 

ichtlijnen voor het on twerp van gereedschappen. 

e strategie die aanbevolen wordt is allereerst een klassifikatie te 

ken van de primaire koudvervorrningsprocessen, om daarna deze klassen 

monografieen) op technisch voldoende wijze te analyseren 

n de uitkomsten van die analyse neer te leggen in data-sheets, gra

ieken en nomogramrnen.Erkend wordt dat zelfs tot dit doel nog inci

enteel stukken fundamenteel materiaalkundig, dan weI plaatisch-mecha

isch werk gedaan zullen moeten worden (werkterrein Van bijv. bovenge

oemde werkgroepen). 
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Voorts wordt in overweging gegeven een werkgroep te formeren in 

samenwerking met het bedrijfsleven, bijv. door participatie in 

de bestaande nationale groepering voor warm- en koud vervormen. 

Langs deze weg wordt informatie verkregen inzake reele bedrijfs

problematiek, en tevens direkte toepassing van het werk van de 

vakgroep in de industrie mogelijk gemaakt. 

Teneinde deze samenwerking te richten op de gereedschapproblema

tiek zal de vakgroep allereerst de beschikking moeten hebben over 

een aantal programma's voor de methode van de eindige elementen 

in het elastische gebied. Ook hier, zoals 1n het gebied van de 

werktuiganalyse, zal een strategie dienen te worden vastgesteld 

van wat zelf ontwikkeld wordt en wat door aankoop kan wor~en ver

kregen. 

De opgave aan de vakgroep is uiteindelijk de uitkomsten van de 

numerieke analyse te transformeren in konkrete gegevens over het 

mechanisch gedrag van de gereedschappen. 

Dit houdt in dat een klassifikatie (typologie) van die gereed

schappen gemaakt moet worden en meer in het bijzonder van de funk

tionele komponenten daarvan. 

Ret ware fraai indien aan de hand van geometrische kentallen het 

mechanisch gedrag van de komponenten , en in samenstelling, dat 

van het komplete gereedschap zou kunnen worden beschreven. 

Ret is de mening van de vakgroep dat ook het derde basisproces, 

en hiervan primair de kunststofverwerking in studie zal moeten 

worden genomen. Ook hier gaat het niet direkt om de massaproduk

tie van kunststof produkten, maar om de analyse van werktuig en ge

reedschap: dus van persen, extruders en matrijzen. 

Deze mening is gebaseerd enerzijds op het feit dat de problematiek 

omvangrijk is (cyclustijden), anderzijds op de huidige economisch 

belangrijke omvang van de kunststofverwerking. 

De problematiek 1S hier slechts ten dele van geometrische en mecha

nische aard: de warmtehuishouding in het gereedschap, de rheologie 

van het materiaal en beheersing van tijd-temperatuur-druk relaties 

spelen een overwegende rol. 
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Aanbevolen wordt te streven naar het instellen van een werkgroep 

.~ met de scheikundige technologie enerzijds en de fabrikanten van 
.-I 

~ uitgangsmateriaal en de verwerkende industrie anderzijds. 

~ Ook moet in deze gedacht worden aan het TNO-instituut dat op dit 
~ 
~ gebied werkzaam is. 

Naar de mening van de werkgroep kunnen analoge overwegingen gel

den voor de giettechniek met zijn verbijzonderingen, zoals het 

metaalspuitgieten met de bijbehorende werktuigen en gereedschap

pen. Tenslotte kunnen in deze opsomming nag de sintertechnieken 

vermeld worden. 

4.5. OVERZICHT ---------
Van het totaal van de bewerkingsprocessen zijn er tot dusverre 

een aantal nader bezien: de verspanende processen, omdat zij 

typisch tot de sfeer van de machinefabriek behoren; de niet-verspa

nende (ver)vormingsprocessen omdat de gereedschapfabrikage tot 

die sfeer gerekend moet worden. Bovendien betreft het basispro

cessen. 

Fig.2 geeft een overzicht van de bewerkingsprocessen (typologie 

van processen), dat voor de vakgroep een leidraad kan zijn tot 

keuze van onderzoekgebieden en tot het stellen van prioriteiten 

daarin. 

00k kan dit overzicht indiceren tot het samenstellen van mono

grafieen ten behoeve van het onderwijs in de vakgroep. 
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5. PROCESBEHEERSING 

Procesbeheersing, in de zin van beheersing van het processysteem, 

is in het voorgaande op diverse plaatsen genoemd. De doelstelling 

van procesbeheersing als uitgangspunt, levert de argumenten voor 

procesonderzoek: immers de kennis van de procesparameters leidt 

tot procesbeheersing. 

De volgende, noodzakelijk te zetten stap, ~s de materialisering 

van deprocesbeheersing; het ontwikkelen van de technische uit

voering in een processysteem. 

Deze faae kan omschreven worden ala het werktuig(bouw)kundig doel, 

hetgeen rechtvaardigt dat de vakgroep mede de afdeling van de 

werktuigbouwkunde konstitueert. 

In deze materialisering of konkretisering spelen vier aspekten een 

rol: 

1. - de bewerkingsbeheersing 

2. - de maat- en vormbeheersing 

3. - de kwaliteitsbeheersing 

4. - de kostprijsbeheersing. 

Veelal komt de bewerkingsbeheersing, in de z~n van "de juiste keuze 

van de proceskondities", tot stand door instellen van de regelor

ganen van de werktuigen op grond van "bewerkingsvoorschriftenlt
, 

Deze voorschriften, tabellen, grafieken en nomogrammen kunnen uit 

een kombinatie van systematisch onderzoek enempirie verkregen zijn. 

Zij vinden tenslotte hun numerieke neerslag in de werkvoorberei

ding- en werkuitvoering-voorschriften. In deze gang van zaken is 

aldus de mens op vele plaatsen een schakel in het processysteem. 

In eerste instantie ligt het nu voor de hand de beschikbare infor

matie middels geprogrammeerde regelingen, in kombinatie met numerieke 

besturing in het systeem in te voeren. 

Het ~~BE-systeem verwerkt dan naast maat- en vorminformatie ook de 

noodzakelijke technologische informatie. 

Deze wijze van doen is reeds op vele plaatsen van toepassing, en 

het ligt in de rede dat ook binnen de vakgroep in het onderwijs 

deze gang ~an zaken in het licht wordt gesteld, bijv. op basis van 

fig. l. 
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Evenwel, met het toenemen van de kennis van relevante stuurgroot

heden van een proces, lijkt het aangewezen in onderzoek en ont

wikkeling aan de automatisch regelende optimaliserende systemen, 

met als hoogste verfijning de automatisch lerende regelende en 

optimaliserende systemen ("adaptive control"), aandacht te geven. 

~ De vakgroep is van mening dat hier in concreto de uiteindelijke 
Q) 

o ,., 
OJ) 

,!oI 
('!j 

doelstellingen van de vakgroep - in onderzoek en onderwijs -

verwezenlijkt kunnen worden: het optimaliserend funktioneren van 
> 
OJ) een automatisch regelend en lerend systeem op basis van gekozen 
s:: 
~ uitwendige kriteria - zoals bijv. minimale kostprijs per produkt -
,.....j 

3 is te beschouwen als de hoogste graad ~an systematische bewerkings
(0 

,.....j 

Q) 

o 
"0 

beheersing, waarvan in fig.3 een zeer vereenvoudigde voorstelling 

wordt gegeven. 

De verwerkelijking van deze doelstelling verschilt uiteraard voor 

de verschillende groepen van basisprocessen. 

Een nevenoverweging hierbij is dat zoln systeem een zeer effektief 

instrument in het technologisch onderzoek is, waarmee ir. korte tijd 

een grote hoeveelheid informatie over bewerkbaarheid kan worden 

verkregen. 

De vakgroep dient zich er op te bezinnen of het leveren van direkt 

voor de praktijk bruikbare informatie -bijv. numerieke gegevens in 

een databank - tot het werkgebied wordt geacht te behoren. In het 

onderwijs is enerzijds slechts een beperkte hoeveelheid numerieke 

informatie noodzakelijk, namelijk aIleen ter illustratie/ondersteu

ning van de onderwezen systematiek. Anderzijds is de vraag hoe de 

know-how aan de industrie te brengen een bekend kernprobleem. Men 

heeft daar vaak weinig ervaring in het hanteren van modellen of het 

toepassen van elders ontwikkelde processen. De overbrugging van de 

gesignaleerde kloof is van belang voor de industrie maar evenzeer 

voor de vakgroep. 

In dit verband kan gedacht worden aan: 

- het inzetten van stagiaires 

- het oprichten van een instituut 

- het uitgeven van voorlichtingsbladen en datasheets (bijv. 

zoals gebeurt door D.F.B.D. in Duitsland) 

- samenwerkingsverbanden met T.N.D., F.M.E. etc. 
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fig. 3. Principe van een automatisch optimaliserend systeem. 
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Zoals vroeger reeds uitvoerig betoogd,is het doel van een bewer

kingsproces het geven van een gedefinieerde vorm aan de materie; 

een vorm die afgeleid is uit, of samenhangt met de funktie van 

het te vervaardigen produkt. 

In vele gevallen is de vorm op eenvoudige VJ'ijze geometrisch be

schrijfbaar, aangepast aan de besturingsmogelijkheden van universele 

gereedschapswerktuigen (omwentelingslichamen, platte vlakken, gaten, 

~n- en uitwendige schroefdraad) en de produkten zijn op grcnd hier

van en naar kriteria van afmetingen in groepen te klassificeren 

(groepentechnologie, "Familienfertigung", werkstukklassifikatie). 

Ten behoeve van het onderwijs dient hieraan aandacht te worden ge

schonken in het algemene kader van "funktionele vormdefinitie", 

teneinde kontinu~teit te geven aan hetgeen thans in feite in het 

le jaar in het praktikum wordt beoefend, doch ook om de student 

inzicht te geven in een methode waardoor machinefabriekachtige akti

viteiten volgens een systeem te ordenen zijn, in wisselwerking tus

sen het produktontwerp en gegeven mogelijkheden en beperkingen van 

de "stnndnardmachinefabriek". 

In dit verbnnd moet worden gewezen op het belang van ideeen als de 

"kerstboom" van Bj!6rke. Dit is een algebraische topologie, die wordt 

toegepast als verdere operationele abstraktie van de groepentechno

logie. 

De hoogste vorm van abstraktie in het aanbieden van geometrische 

informatie, is de numerieke besturing, met zijn veelheid van subdis

ciplines. 

Hier zijn een aantaldeelgebieden van onderzoek en ontwikkeling te 

onderscheiden: 

- informatie-verwerkingssystemen 

- machinetalen 

- werktuig- en besturingssystemen. 

Het komt de vakgroep voor dat voorlopig in geen van deze drie gebieden 

als zodanig zwaartepunten van onderzoek moeten liggen. Het lijkt 

vooralsnog zinvoller applikatie van deze zaken te verwezenlijken op 

de ter beschikking staande out lage; dus het NUBE-gebied integraal 

te blijven beschouwen. Dit impliceert vanzelfsprekend dat toch een 

grondige kennis van ieder van de genoemde deelgebieden verworven 

dient te worden, en zelfs dat incidenteel eigen ontwikkeling in de 

applikatie van node zal blijken te zijn. 
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Aanbevolen wordt de weg tussen de produktontwerper en de fabrikage 

van het produkt in het Iicht van de NUBE-discipline aan studie te 

onderwerpen, en te zoeken naar methoden waardoor de informatie op 

doelmatige wijze kan worden overgedragen aan het informatie'lerwer

kingssysteem. In dit verband zou gewerkt kunnen worden aan het ont

wikkelen van een methode van mathematische vormbeschrijving ener

zijds, en aan het "inbouwen" van de mogelijkheden en beperkingen 

van het NUBE-systeem in het produktontwerp anderzijds. 

De vraag is hier in feite: moet ook in de toekomst ieder ontwerp 

nog volledig uitgetekend blijven worden, of zouden delen ervan in 

koderingen die voldoende informatie voor NUBE bevatten kunnen wor

den gepresenteerd? 

De werkgroep meent dat de vakgroep hier een wezenIijk koordinerende 

bijdrage kan leveren tot het werktuigkundig onderwijs. 

De vraag moet onder ogen worden gezien of de NUBE in de toekomst in 

de vakgroep uitgebreid kan worden tot toepassing voor ingewikkelde 

geometrieen, dus tot contourfrezen met meerassige werktuigen. Het 

kriterium hier is of de daartoe benodigde grote investeringen tot 

nieuwe informatie'in het onderwijs bijdragen. De werkgroep staat 

voorlopig het alternatief voor op dit gebied, zodra voldoende 

eigen kennis is verkregen en een zeker aanzien is verworven, samen

werking met hetbedrijfsleven, dan weI met andere instituten of 

instellingen te zoeken. 

Tenslotte wordt verwezen naar hetgeen in de vorige paragraaf gesteid 

is over het invoeren van technologische informatie tesamen met de 

geometrische informatie in het NUBE-systeem; en over de samenhang 

van NUBE met AC. 

Het kwaliteitsbegrip wordt in deze nota - hoewel in tweeledige bete

kenis gebruikt - toch op beperkte wijze gedefinieerd. 

In de eerste betekenis gaat het om de hoedanigheden van een 1n een 

produktiesysteem naar gegeven specifikaties vervaardigd produkt, zon

der dat de vraag gesteld wordt naar de funktionele merites van dat 

produkt. In engere zin zijn aldus de fabrikagetoleranties op maat, 

vorm, ruwheid enopperviakteintegriteit aan de orde, naast die op de 

materiaaleigenschappen van het produkt. 
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In de tweede betekenis wordt devraag gesteld naar de kwaliteit 

van het produktiesysteem als zodanig, beoordeeld naar algemene 

kriteria van beheersbaarheid, dus naar die van produktieuitval, 

karakteristieke statistische verdelingen, storingskansen en op

timaliseringsmogelijkheden. 

Het eerste gebied is van oudsher dat van de "kwaliteitsdienst", 

die zich bemoeit met materiaalinkoop en het routinematig materiaal

kundig onderzoek enerzijds, en met de werkplaats meet- en kontrole

techniek anderzijds. 

De vakgroep meent dat deze zaken in het onderwijs in de vakgroep 

ruime aandacht moeten blijven krijgen, waar mogelijk geintegreerd 

met een fabrikagepraktikum. 

Aanbevolen wordt in samenwerking met de wiskundige afdeling sterke 

nadruk te leggen op de statistische benadering van de kwaliteits-

~ problematiek en op systematische wijze de relat te etaleren tus-
-.-I 

~ sen fabrikage-spreiding en de technologische invloedsfaktoren. Ook 
<U 
~ hier ligt immers een ingang tot systeembeheersing, tot het bereiken 
~ 
~ waarvan mogelijk nag een veelheid van deelonderzoek verricht zal 

tnoeten worden. 

A fortiori is dit het geval voor de problematiek van het "in-proces" 

meten van maat, vorm en ruwheid, met het doel tot A.C.-vormgeving te 

kamen, mogelijk in kombinatie met NUBE. 

De vakgroep stelt dat bewerken van dit gebied in het kader van de 

procesbeheersing duidelijke prioriteit dient te verkrijgen. 

De vakgroep is van mening, dat de lengtemeettechnieken, dan weI een 

specifiek deel daarvan, zoals de werkplaats.meet - en kontroletech

niek, een integrerend deel van de produktietechnologie geacht wordt 

te zijn. 

Deze uitspraak impliceert dan tevens noodzakelijkerwijze een priori

teitstelling tussen het in het voorgaande beschrevene, en he~ funda

mentele werk op het gebied van de lengtemeting waarin de "meetkamer" 

een specialisme heeft ontwikkeld. 

Samenspraak tussen de overige secties ~n P.T. en de "meetkamers" 

m.b.t. in de toekomst te entameren nieuwe onderwerpen van onderzoek 

en onderwijs wordt -gezien het bijzonder karakter van de lengteme

ting- van grote betekenis geacht. Dit onverminderd de eigen verant

woordelijkheid van de sectie lengtemeting in deze. Zie ook: 

J. Koning: "Over het funktioneren van de sectie lengtemeting in de 

vakgroep", jan. 1973. (Appendix II). 
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Het tweede genoemde gebied, dat van de kwaliteit van het produktie

systeem, is voor de werkgroep op dit ogenblik moeilijk te overzien. 

Daarom kan hieraan thans geen uitwerking worden gegeven, doch wel

licht kan de vakgroep hierover te zijner tijd een studiegroep, 

misschien in samenwerking met de bedrijfskundigen, instellen. 

De doelmatigheid, als dee I van de kwaliteit van een produktiesysteem, 

wordt veelal afgemeten naar de kostprijs van het vervaardigde pro

dukt. Als zodanig is de kostprijs zelfs een uitwendig optimaliserings

kriterium, zoals aangeduid in fig.l. 

De vakgroep meent dat zij daarom kostprijs-modellen in de technolo

gische systemen moet opnemen, doch stelt daarbij tevens dat de vak

groep deze modellen zelf niet kan ontwikkelen. Daarom wordt voorge

steid in deze een werkgroep te vormen met de bedrijfskundige afdeling 

e.a. zowel ten behoeve van het onderwijs als van het onderzoek. 

Het gevoelen is, dat een dergeIijke samenwerking ook betrekking kan 

hebben op andere aspekten van het produktieproces, zoals de organisa

tietechnieken, de bedrijfssignalering, de financiering en de algemene 

operations research. 
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6. ENIGE OVERWEGINGEN OVER HET ONDERWIJS. 

In de voorgaande hoofdstukken is het onderwijs op verschillende plaatsen 

op impliciete en expliciete wijze ter sprake gekomen in samenhang met 

het onderzoek, terwijl in hoofdstuk 3 een aanzet is gemaakt voor een 

meer algemene beschouwing. In het nu volgende worden enige kanttekeningen 

gemaakt m.b.t. het operationeel maken van deze visie in het onderwijs. 

Hierbij beperken we ons tot de eerste vier studiejaren, d.i. de voorbe

reiding op de eindstudie. Te zijner tijd moet de vakgroep voor de aanvul-

m ling zorgen • . ~ 
.~ 

~ De samenvattende mening is, dat niet gestreefd moet worden naar onderwijs 
~ 

g betrekking hebbend op nauwe specialisaties, doch dat daarentegen het 
~ 
~ 

> 
~ 
H 

onderwijs ingericht dient te zijn tot het overdragen van inzicht, kennis 

en vaardigheid in het kritisch/creatief gebruik van algemeen werkzame 

~ method en voor het oplossen van specifieke problemen. 

In feite gaat het dus om het onderwijzen en leren van een tot 
------~-

oplossing van problematiek in de technische wetenschappen in het algemeen, 

en in de produktietechnologie in het bijzonder. 

In deze context is opgemerkt, dat desondanks in het onderwijs voorZLen 

dient te worden in de toevoer van relevant feitelijk materiaal, teneinde 

de methode of de strategie een realistisch karakter te kunnen geven en 

evenzeer om tot praktisch bruikbare uitkomsten te kunnen geraken. 

Naar de mening van de vakgroep dient zij zich ook in het algemene basis

onderwiJs op bedoelde wijze te presenteren. 

Het wezenskenmerk van de omschreven te onderwijzen methode is dat de 

fysische of werktuigkundige realiteit geabstraheerd wordt in modellen, als 

basis voor kwantitatieve analyse van het fysisch of werktuigkundig gebeu

ren. nit is de algemene wetenschappelijke methode om afstand te nemen van 

details en de samenhangen zichtbaar te maken. 

Voortgaand in deze gedachtengang gaat het slechts in eerste aanlag om het 

abstraheren in modellen. Het uiteindelijke en verderliggend doel is door 

analyse van het model de stuurgrootheden te achterhalen die dat systeem 

in zijn gedrag causaal beschrijven en dus de mogelijkheid tot systeembe

heersing -dan weI tot prognose van het systeemgedrag- bieden. 
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De vakgroep merkt op dat abstraktie aanwezigheid van kennis vooronder

stelt, verkregen door ervaring en waarneming, dan wel door studie en 

kombinatie van gegevens. 

Kenmerkend voor het verwerven van inzicht is het ermede verbonden rij

pingsproces; d.i. het coherent worden van kenniselementen: "de dingen 

komen op een rijtje te staan". 

De aanvaarding van de causaliteitsprincipes voor het met elkaar in ver

band brengen van de dingen is een gevolg van het mediterrane en westelijk 

denken. Alleen deze wijze van denken is niet aIleen overdraagbaar maar 

bovendien bruikbaar gebleken met betrekking tot het bedrijven van fysica 

en technologie. Deze coherente of causale verwerking van kenniselementen 

is een noodzakelijke voorwaarde voor het operationeel maken van kennis 

m.b.t .• een voortgaande ontwikkeling van de techniek. 

Zo verkrijgt de student in het eerste jaar in kolleges, oefeningen en 

praktika een diversiteit van informatie inzake werktuigen en gereedschap

werktuigen. De kennis wordt ten dele opgedaan tijdens de bediening van 

gereedschapwerktuigen, met een zekere mate van handvaardigheid. 

Er is dan echter nog nauwelijks sprake van abstraktie van de funktie 

van die werktuigen in modellen. 

Ret niveau van abstraktie en analyse kan hierbij met de voortgang van 

de studie toenemen, in afhankelijkheid van de aard en de mate van opera

tionaliteit van de verworven voorkennis. 

Met klem wordt aanbevolen een werkgroep "onderwijs" in te stellen binnen 

~ de vakgroep, die tot taak heeft zich te bezinnen op de uitwerking van een s:: 
-.-I 
~ onderwijsstruktuur. Hierbij dient te worden uitgegaan van de bovenstaande 
Q) 

> 
Q) grondgedachten en van het gewenst te bereiken eindniveau. Voorts dient te 
~ 
~ worden gedefinieerd welke eisen gesteld worden aan het onderwijs dat door 
~ 

derden moet worden ingebracht. 

Onder meer wordt hierbij gedacht aan pakketten wiskunde, natuur~unde, 

maatschappijwetenschap etc. 

Ten aanzien van de uitwerking van de structuur van de onderwijspakketten 

verdienen de volgende overwegingen aandacht: 

- Een voor het onderwijs belangrijk nevenkenmerk van de aangegeven methode 

is, dat de abstractie op verschillende niveauts kan worden bedreven. 
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- Abstraheren mag niet ontaarden tot een soort spel ten behoeve van 

het elitair (in ongunstige zin) houden van de wetenschap, maar dient 

uitdrukkelijk te worden gepresenteerd als funktioneel en noodzake

lijk middel om te kunnen generaliseren, hetgeen het enige wezenlijke 

middel is om de technische ontwikkeling voortgang te doen vinden. 

Enerzijds is een onderwijs, dat begint met een hoog abstraktieniveau 

om vervolgens van hieruit af te dalen naar specifieke toepassingen 

mogelijk efficient m.b.t. de beschikbare tijd. Anderzijds is een 

kritisch-creatieve (in tegenstelling tot dogmatische) ins telling ten 

opzichte van een abstract inzicht, essentii;~el voor het_ op iuiste wijze 

opereren ermee, echter aIleen mogelijk indien men actief betrokken 

was bij de ontwikkeling van die abstractie. Een reproduktie van de 

gehele wordingsgeschiedenis is in het onderwijs niet haalbaar met de 

tijd noch relevant. De gulden middenweg is hierin gelegen dat de docent 

een historisch perspektief inbrengt aan de hand van een beperkt aantal 

zorgvuldig gekozen representatieve hoogtepunten uit die wordingsgeschie

denis. 

- In dit verband wordt gewezen op het bestaan (elders) van colleges 

"algemene strategie", waarin men zich bezig houdt met de methodologie 

van het abstraheren. 

Enige voorbeelden: logica, dimensieanalyse, leer der analogieen etc. 

- De vakgroep stelt voor dat de onderwijspakketten struktureel bepaald 

worden door de sequentie: 

probleemstelling - abstraheren - modelleren - analyseren - konkluderen -

realiseren. 

In aansluiting op het. bovenstaande is aan deze nota een proeve van struk

tuurpakketten toegevoegd (appendix 1), die aan de gestelde voorwaarden 

zou kunnen voldoen. De genoemde onderwijsgroep heeft tot taak, deze 

"trefwoordenlijst" nader uit te werken en te operationaliseren. I:ierbij 

wordt opgemerkt, dat hierin aileen is opgesomd welke kenniselementen 

zoal zinvol worden geacht in het kader van een studie produktietechnologie. 

Niet alle~elementen zullen door de vakgroep zelf verzorgd kunnen worden. 

Voorts behoort het tot de taak van de werkgroep prioriteiten te stellen 

afhankelijk van mogelijkheden. Opgemerkt wordt verder dat schijnbare ver

dubbelingen in deze schets in feite verschillende doorsnijdingen van het

zelfde kenniselement zijn. 
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~ De vakgroep is van mening, dat uit een naast elkaar leggen van de 
.,.,j 

~ structuurschetsen per vakgroep, de algemene basis van de onderwijs
"'d 
"H 
~ structuur van de afdeling dient voort te komen. 

Tenslotte wil de vakgroep enkele opmerkingen maken inzake de samen

hangen binnen het totaal van het tertiair technisch onderwijs. 

Gesteld wordt dat in globale formulering de doelstellingen van de 

vakgroep en die van het HTS-onderwijs identiek kunnen schijnen~ doch 

dat zij in wezen zodariig verschillend zijn dat ze komplementair ge

noemd kunnen worden: zij z~Jn operationeel verschillend. 

De vakgroep wenst strategieen te ontwikkelen en te onderwijzen tot het 

oplossen van problemen binnen produktiesystemen; de HTS heeft tot taak 

daaruit af te leiden, op wetenschappelijke systematiek gefundeerde, 

werkwijzen te onderwijzen. Dit is een onderscheid in abstraktieniveau. 

Daarom lijkt het de vakgroep niet zinvol te diskussieren over inte

gratie van het onderwijs, maar weI over samenwerking daarin en koordina

tie daarvan. 

In het bijzonder geldt dit voor de P-fase van het onderwijs, in het 

licht van de "overstapmogelijkheden" kort na de aanvang van de studie, 

zowel naar de ene, als naar de andere zijde. 
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7. ONDERZOEK BINNEN DE VAKGROEP PRODUKTIETECHNOLOGIE. 

In de voorgaande hoofdstukken is het onderzoek reeds versehillende 

malen ter sprake geweest. Evenals voor het onderwijs dient een strue

tuurschets van het wetenschappelijk onderzoek te worden opgesteld. 

Deze zal moeten dienen voor het afwegen van prioriteiten en financt~le 

konsekwenties enerzijds en voor de afstemming op het onderwijs anderzijds. 

Aangezien de sectiestructuur in wezen een onderzoekstructuur is, ligt, 

in tegenstelling tot de situatie m.b.t. het onderwijs, hier een be

langrijke taak voor de sectie zelf. Immers, het kan niet worden ont

kend, dat elke sectie bij uitstek verantwoordelijk is voor doelstel

lingenonderzoek en afweging van prioriteiten binnen haar eigen deel

discipline, zulks in samenspraak met de vakgroep als geheel. 

Indien we stellen, dat wetenschappelijk onderwijs - niet aIleen m.b.t. 

de overdrachtmethodiek maar in niet mindere mate ook m.b.t. de inhoud -

voortdurend in ontwikkeling dient te zijn, is het duidelijk dat een 

actieve voeding van dat onderwijs absoluut noodzakelijk is. Dit nu 

gesehiedt vanuit het wetenschappelijk onderzoek. Hieruit voIgt de 

logische eonclusie, dat de prioriteitenstelling binnen de onderzoek

seeties de behoeften van het onderwijs moet weerspiegelen. 

Daarnaast is een zekere omvang van vrij speurwerk zeker wenselijk, bijv. 

oefenmateriaal m.b.t. de niveau-bepaling van de doeenten afzonderlijk 

en de seeties en de vakgroep als geheel. 

De vakgroep stelt zich voor aan het hier gestelde t.z.t. in een aparte 

nota uitwerking te geven. 
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APPENDIX I 

Schets vanuit het basisniveau. 

extrapoleerbare struktuurpakketten produktietechnologie 

Basisniveau 

- 1. Funktionele analyse van 

gereedschapwerktuigen. 

- klassifikatie van funkties 

- hoofdfunkties 

- nevenfunkties 

- hulpfunkties 

- schematisering {blokschema's} 

van funkties en mechanismen 

- ;schematisering(flow charts} van 

funkties en mechanismen 

de modellering van funkties in 

fysische begrippen 

- de overdrachtfunktie van een 

funktionele black box 

- detail analyse/ van mechanis

men op krnematische'grondslag 

- schematisering van gereedschap

werktuigen, gereedschappen en 

spanmiddelen 

werkkollege in laboratorium 

- monografien en handleidingen 

zie ook -6 

- 2. Vormgeven door verspanen 

- fenomenologische analyse van de 

processen, werktuigen en gereed

schappen op basls van 1. 

vormelementen en vormgeving 

- princip~s van werkstukanalyse 

en bewerkingsanalyse 

- technologische basisbegrippen 

- proces parameters 

- procesbegrenzingen 

- technologisch' 
- geometrisch 

z;e handleiding praktikum I 
" .., 

Voortzetting 

- 1.1. Analyse van werktuigen 

- mode 11 er i ng 

- richtlijnen konstruktie 

- numerieke analyse 

- statisch gedrag 

- dynamisch gedrag 

z i e ook 5. 1, 6. 1, 6,3, 6.4 

- 1.2. Het dynamisch gedrag van 

besturings- en regelmecha

nismen 

copiersystemen 

- meetbesturingen 

-analogontheorien en fysische 

model len 

- kwantitatieve analyse en proces

faktoren (parameters) 

- konstruktieve konsekwenties 

- zie ook 7.2 

- 2. Werkstukklassifkatie 

- vormdefinitie 

- werkstuksystematiek 

- groepentechnologie 

- fami! ienfertigung 

- toepassingen en konsekwenties 

- produktontwerp 

- arbeidsvoorbereiding 

- organisatie van de fabriek 
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- 3. Principes van de fabrikage 

- taakverdeling en verantwoorde-

1 i j kheden 

- produktanalyse 

- werkvoorbereiding 

- planning 

- volgorde 

- materialen/halffabrikaten 

- machines 

- gereedschappen 

- spanmiddelen 

- hulpmiddelen 

- t ijd 

- taaktoewijzing 

- het vervaardigen 

- het monteren 

- het kontroleren 

- zie ook 7 

- Instruktie en begeleiding 

- groepspraktikum(=de fabriek) 

- handleidingen 

-3. De machinefabriek 

- produkttypologie 

- outil1age en instal1aties 

- werkmethoden 

- struktuur en organisatie 

- taaktoewijzing aan funktionele 

afdel ingen 

- werkvoorbereidng 

- planningmethoden, bedrijfsigna-

lering en voortg.ngskontrole 

- kalkulatiemethoden 

- financieel/ekonomische relaties 

- arbeidsverhoudingen 

- verslaglegging 

- revisie en onderhoud 

- ko II ege (Bdk) 

- exkursies 

- simulaties (bedrijfsspelen van allerlei aard). 

- 4.1. Het draaiproces als systeem 

- opbouw flow-chart draaiproces 

- procesparameters 

- gereedschapgeometrie 

- optimalisering 

- 4.2. Het draaiproces als fysisch 

model., 

- het verspaningsmodel 

- inleiding verspaningsmechanika 

- proces parameters 

- kwantificering van het proces-

systeem = invuilen black 

boxes van 4.1. 

- ko lIege 

- praktikum en instruktie 

- monografien 

4.1. Het geprogrammeerd draaipro-

ces - bijv. Miturn 

4.2. Het A.C. draaiproces 

4.3. De NUBE-systematiek 

4.4. Verspanings mechanica' 

- statica 

- dynamische aspekten 

4.5. Voortgezette analyse van de 

verspanende processen 

- de technologien en analogie 

met het draaiproces 

- procesparameters 

- systeem flow-charts 

- procesbeheersing 

- stabiliteitsproblematiek 

- optimalisering 

- gereedschappen 



- 5. Verbindings- en 

montage technologie 

- fenomenologie van de ver

bindingen 

- produktontwerp, fabrikage, 

montage en demontage 

- monografien 

- literatuur 
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- 6. Niet verspanende bewerkingen 

- fenomenologie van de gietpro-

cessen 

- ontwerpen en konstrueren in 

gietwerk 

- fenomenodogie van de kunststof

technologie 

- fenomenologie van de koud- en 

warm vervormingsprocessen 

- funktione1e analyse van de 

werktuigen 

- zle ook - 1. 

- monografien 

- 1 i teratuur 

- demonstraties en praktikum 

- instruktie 

-5 Funktionele analyse van 

verbindingen 

- sterkte en stijfheid 

- dynamisch gedrag 

- vermoeiings gedrag 

- betrouwbaarheid 

- reproduceerbaarheid 

- 6.1. Analyse van gietkonstruk

ties 

- mode II eri ng 

sterkte en stijfheid 

- dynamisch gedrag 

i .h.b. machinefreems 

- 6.2. De plastische processen 

- plasticiteitsleer 

analyse van processen 

- procesmechanika 

- procesparameters 

- 6.3. Analyse van werktuigen 

zie - 1.1. 

-.6.4. Gereedschaptechnologie 

- model1ering 

- sterkte en stijfheid 

- dynamisch gedrag 

- warmtehuishouding ~) 
- richtlijnen konstruktie 

- 6.5. De fysische- er. chemische 

bewerkingen 

- modellering 

- analyse van processen 

- procesparameters 

- procesbeheersing 

X)i.h.b. kunststofgereedschap 
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- 7. Principes van de werkplaats 

meet- en kontroletechniek 

- filosofie van het meten 

- begrippen, definities 

- funktionele analyse van de 

werking van meetinstrumenten 

- konstruktieve principes 

- vrljheidsgraden analyse 

- kinematische konstrukties 

- fouten- en nauwkeurigheids-

analyse 

- strategie van het meten 

- kollege 

- instruktie en praktikum 

(zie ook 2 en 3) 

- 7.1. Werktuigkundige lengte-

meettechniek 

- de fysika van de lengtemeting 

- meetkamerdiscipline 

- 7.2. ZelfregeJende systemen 

- A.C. Meetbesturingen 

- in proces meettechnieken 

- opnemers (sensors) 

- dynamisch gedrag 

- nauwkeurigheid 

zie ook - 1.2 

- 7.3. Statistische kwaliteits

kontrole 

- analyse van oorzaken 

- kostprijsaspekten 

- 8. Fijnmechanischetechniek 

- technologien voor de miniaturi-

- ser ng 

- de instrumentmakerij 

- de gereedschapmakerij 

- 9. Oppervlaktebehandelingen 

-10. Capita selecta 



APPENDIX II - 37 -

OVER HET FUNCTIONEREN VAN DE SECTIE LENGTEMETING IN DE VAKGROE~. 

gesehreven n.a.v. de nota "visie", januari 1973 

De relatie van de seetie met de vakgroep 

Als we de zaak zgn. zwart-wit willen formuleren is het evident, dat 

lengtemeting voor W-studenten geen aantrekkelijk onderwerp is; als 

eindstudie-onderwerp is het nauwelijks een realiteit. Daartegenover 

staat, dat lengtemeting op vele plaatsen en manieren een rol kan 

spelen bij werktuigkundig afstudeerwerk en onderzoek. Het gevolg 

van het laatste is, dat de funetie als instrumenteel centrum een re

aliteit is en dat de daaraan verbonden werkzaamheden gestaag toenemen. 

Het voorgaande betekent, dat - afgezien van jarenlange persoonlijke 

bindingen van de leden van de seetie en van een zekere gelijkgerieht

heid in denken en werken - er geen directe relatie is tussen de see

tie lengtemeting en de groep produetieteehnologie in engere zin. 

Als dit laatste ongewenst geaeht wordt - onder meer vanuitde stelling 

dat de lengtemeting de basis en ruggegraat is van de kwaliteitszorg~ 

die uit de praktijk van de metaalbewerking niet weg te denken is -

dan kan men zich afvragen wat daarvan de oorzaak is. 

De direete oorzaak - weer zwart-wit geformuleerd - is naar mijn mening 

dat binnen de vakgroep geen onderzoek gedaan wordt, waarbij het berei

ken van een hoge kwaliteit van maat, vorm en ruwheid, het hoofddoel is. 

Het maehinepark van de groep, ook dat van de seetie numerieke besturing, 

is daarvoor sleehts ten dele gesehikt. 

De seetie is steeds bereid en in staat medewerking te verlenen - en 

heeft dat in het verleden herhaaldelijk gedaan - door het ontwikkelen 

van geavaneeerde instrumentatie voor teehnologiseh onderzoek. Het is 

echter pas relevant instrumentatie te ontwikkelen als daaraan behoefte 

is gebleken. In een mini-werkgroep kan dan het probleem geanalyseerd, 

eisen gespeeificeerd Em een taakverdelingien tijdsehema_voor de reali

satie vastgesteld wonden. In deze gedaehtengang dient het initiatief 

van de technologisehe gesprekspartner te komen, de seetie lengtemeting 
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is in eerste instantie dienstverlenend in de zin van instrumenteel cen

trum en fungeert voorts als gesprekspartner. Ook in de industriele rea

liteit is de kwaliteitsdienst dienstverlenend. 

Het redelijke van dit standpunt kan nog toegelieht worden door de tegen

gestelde werkwijze te overwegen : de seetie lengtemeting kan op eigen 

initiatief instrumentatie ontwikkelen - zowel in de zin van instrumenten 

als van methoden - maar zou dan technologische proeven moeten (laten) 

verrichten om het gedrag van die instrumenten in de praktijk te bepalen. 

Naar mijn mening kan dit alleen overwogen worden en tot resultaten lei

den voor die fabricageprocessen, die door aard of toepassing tot de in

strumentenbouw gerekend kunnen worden (preeisiegeleidingen, extreem 

nauwkeurige producten, etc.). 

Nieuwe onderwerpen van onderzoek. 

Uit voorgaande overwegingen voIgt nu, dat het onderzoek naar de relatie 

tussen de eigensehappen van het fabrieageproees en de fabricagespreiding, 

evenmin als de ontwikkeling van instrumentatie voor "in process" meten, 

door de seetie ter hand genomen kunnen worden, zonder dat in de t;echnolo

gische seeties van de groep hierop gericht werk overwogen wordt. 

Een stellen van prioriteiten, waarin aIleen de seetie lengtemeting be

trokken wordt, dient dus aehterwege te blijven. 

De groep kan overwegen een uitspraak te doen over de wenselijkheid, dan 

weI noodzakelijkheid van onderzoek op de genoemde gebieden; een dergelijke 

uitspraak moet dan betrekking hebben op de vakgroep als geheel. Is de 

wenselijkheid of noodzaak vastgesteld, dan kan bepaald worden wat de om

vang van dat onderzoek dient te zijn binnen het kader van personele en 

materiele middelen en welke teehnologieen daarin betrokken zullen worden. 

Pas in dit stadium komt de seetie lengtemeting in het geding; het zal dan 

blijken dat deze seetie zeker tot medewerking bereid is. Prioriteiten kun

nen vastgesteld worden, ze hebben eehter betrekking op atle partners in 

dit onderzoek. 

Tussenopmerking over adaptive control. 

Verstaat men hieronder het regelen van het productieproces door variatie 

van parameters van de produetiemaehine, gestuurd door tijdens het proees 

gemeten grootheden, dan is het evident dat hiervoor alleen die produkt-
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en gereedschapseigenschappen in aanmerking komen, die tijdens het proces 

beinvloed kunnen worden, derhalve in ons vakgebied alleen maat en beitel

temperatuur, misschien later ook ruwheid, maar geen vormafwijkingen. Ret 

zal de aandachtige toehoorders niet zijn ontgaan, dat Bassiere (War schau 

1971) dienaangaande enkele elementaire denkfouten heeft gemaakt. 

Het onderzoek in de seetie 

In de seetie lengtemeting is naast een veelzijdig instrumentarium ook de 

kennis en ervaring aanwezig om met deze instrumenten doeltreffend te ope

reren. Daarnaast is het ontstaan van een eigen speeialisme onmiskenbaar 

gerieht op zeer nauwkeurige meting van standaarden en op de ontwikkeling 

van daartoe gesehikte instrumenten en de bijbehorende fijnmechanisehe 

teehnieken. Daarbij kan opgemerkt worden,dat 

a. de lengtemeting, zoals die in de praktijk nodig is, niet denkbaar is 

zonder dat "op de aehtergrond" de extreem nauwkeurige meetteehniek in 

de metrologisehe laboratoria funetioneert en 

b. dat de ontwikkelde apparatuur en de verkregen ervaring in Nederland 

verder niet aanwezig zijn. Men kan een uitspraak overwegen of facili

teiten van deze aard binnen Nederland weI nodig zijn (EEG-gedaehte). 

In een aantal gevallen kan de ontwikkeling van extreem nauwkeurige instru

men'tatie (bovenbedoeld) gezien worden als een dienstverlening van de sec

tie aan de sectie zelf, waarbij een zekere esealatie niet valt te ontken

nen. Dit wordt mede veroorzaakt, doordat verzoeken om medewerking of aan

melding van behoeften uit de vakgroep uitblijven. 

Binnen de seetie is belangsteIIing aanwezig voor onderzoek naar (a) het 

thermiseh gedrag van gereedsehapsmaehines in relatie tot maat- en vorm

afwijkingen; deze belangstelling is mede gegrond op een zekere overeen

komst met het thermiseh gedrag van lengtemeetinstrumenten, dat een punt 

van aanhoudende zorg uitmaakt. De sect ziet eehter geen mogelijkheid 

om onderzoek op dit gebied te starten, indien zieh geen studenten voor 

medewerking aanmeiden. 

Met het onderzoek naar (b) de opperviakteruwheid is sinds kort, mede door 

de belangstelling van Prakash, een aanvang gemaakt. Op dit ogenblik vor

dert dat onderzoek veeibelovend, contaeten met Twente en Leuven worden 

onderhouden. Ook ditmaal is het initiatief voor het onderzoek van de 

sectie zelf uitgegaan. 
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Onderwijs in de lengtemeting. 

Het onderwijs in de lengtemeting op hoger niveau dan K-2 bestaat uit 

een keuzecollege in semester 8, dat weinig belangstelling heeft (de 

toehoorders komen meestal uit de sectie "Erkelens"). Het onderwerp 

wordt meestal vastgesteld in over leg met de toehoorders en sluit dus 

vaak aan op het afstudeeronderwerp. 

Het verdient zeker overweging de student, die in de groep afstudeert, 

meer dan thans gebeurt met lengtemeting te confronteren. Een goede 

oplossing kan gevonden worden door effectuering van de stelling, dat 

een student in de vakgroep afstudeert door het invoeren van stages, 

zoals die in de afdeling N goed functioneren. 

Daarbij zou de student dan, v66r het eigenlijke afstudeerwerk begint, 

enkele stages in de "overige lt secties van de vakgroep moeten uitvoeren. 

Wat de lengtemeting betreft kan men stellen, dat in minimaal 2 weken 

(= 20 halve dagen in de N-telling) en maximaal 4 weken een geschikt 

experiment gedaan zou kunnen worden, uitgevoerd onder verantwoordelijk

heid van de sectie lengtemeting, waarvan het onderwerp mede bepaald 

zou kunnen worden door de "afstudeersectie". 

Stellingname 

I. Het werk van de sectie op het gebied van de lengtestandaard kan 

niet op korte termijn beeindigd worden; minimaal dient de verkre

gen instrumentatie geconsolideerd te worden, zodat overdracht, 

bijv. aan de dienst van het ijkwezen, mogelijk wordt. 

II. Een prioriteitenvaststelling is niet zinvol als niet een reale 

behoefte aan instrumentatie, voortvloeiend uit technologisch werk 

waarbij de maat (etc.) een grote rol speelt, is ontstaan. Een der

gelijke prioriteitenvaststelling dient zich in dat geval uit te 

strekken over het gehele onderzoek dienaangaande. 

III. De daadwerkelijke integratie in de groep kan gemotiveerd worden 

met het belang van lengtemeting in de werkplaatspraktijk en gerea

li8eerd worden door (vrijwel) iedere stu,dent, die in de vakgroep 

afstudeert een stage in de sectie te laten doorlopen. 

1973-02-01. J. Koning 
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