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Het bewerkingsproees der groncivormen. 

Samenvatting 

In dit verslag wordt een basis gelegd voor het automatisch genereren van bewerkingsvolgorden 

ten behoeve van het IDM-systeem. 

Ais gevolg van de wensen naar complexe produkten met een hoge kwaliteit vindt er ook een 

automatisering plaats van de micro-werkvoorbereiding. Het gevolg hiervan is een toenemende rol 

van basis objecten. Dit zijn maakbare geometrische vormen. 

Het uitgangspunt van dit verslag wordt gevormd door een tweetal geparametriseerde basis 

objecten. de basisboorvorm en de basisfreesvorm. Voorbeelden van dergeUjke parameters zijn de 

afmetingen. de ruwheid en de tolerantie van de grondvorm. Met behulp van deze parameters is het 

mogelijk om het bewerkingsproces van een grondvorm te beschrijven. Met behulp van deze 

beschrijving, is het mogelijk om een uitspraak te doen over de maakbaarheid van het ontwerp. 

In dit verslag wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten van bewerkingen. de 

boorbewerking en de freesbewerking. De boorbewerking vormt de basis voor de rotatie-symmetri

sche grondvorm en de freesbewerking vormt de basis voor de kamer, de spiebaan en het platte 

vlak. Daarnaast wordt heel in het kort de zaagbewerking, waannee platte vlakken gevormd kunnen 

worden, als voorbewerking besproken. 

De bewerkingsfase waarin deze processen zijn onder te verdelen zijn een ruwe voorbewerkingsfa

se, een fijne voorbewerkingsfase en een nabewerkingsfase. Voor elk van deze fasen kan gebruik 

worden gemaakt van een ander bewerkingspatroon met andere gereedschappen. Om te voorkomen 

dat de gereedschapkosten gigantische vonnen gaan aannemen, is een goede basisgereedschapset 

van zeer groot belang. Daarnaast wordt de gereedschapkeuze vereenvoudigd. 
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Het bewerkingsproces der grondvormen. 

Voorwoord 

Dit verslag vormt de afronding van een onderzoeksopdracht van de vakgroep Produktietechnolo

gie en Automatisering van de Faculteit der Werktuigbouwkunde. 

Oit verslag is gebaseerd op de ervaringen en regels zoals die gelden voor de CTD van de TUE en 
de vakgroep WPA, en op een zeer beperkt aantalliteratuur gegevens. Hierdoor is er een mogelijk

heid aanwezig dat de technologieregels zoals die in de industrie gebruikt worden, enigsZins 

afwijken. 

In dit voorwoord wil ik graag de heren prof. dr. ir. A.C.H. v.d. Wolf, dr. ir. F.L.M. Delbressine, ir. R. 

de Groot, J.W.G. Cauwenberg en G.J.G. v.d. Molengraft bedanken voor hun adviezen en onder

steuning bij het uitvoeren van deze opdracht. Daarnaast wil ik ook de heer ing. H.W.P. v.d. Schoot 

bedanken v~~r de gemaakte opmerkingen. 

Marcel Eenjes, 

Stiphout, december 1991. 
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Het bewerkingsproces der grondvormen. 

1. Inleiding 

De conventionele methode om een produkt te vervaardigen is de volgende. Een vakman krijgt een 
produktietekening overhandigd, leest deze en maakt vervolgens het produkt middels zijn eigen 
tnzicht en ervaring. Hij maakt hierbij gebruik van de handigste oplossing. Elke bewerking en 

instelling wordt door de vakman, voor elk produkt opnieuw, uitgevoerd. 

Door een toenemende complexiteit van het produkt, met grotere nauwkeurigheden, worden de 

instel· en controletijden langer. Bij de invoering van de NC-gestuurde produktiemachines worden de 

nauwkeurigheden afhankelijk van de kwaliteit van de NC-programma's en de nauwkeurigheid van 

de machine. Het gevolg hiervan is dat de produktietijden afnemen. Echter de tijden om een NC· 

programma te schrijven nemen toe. Een oplossing voor dit probleem is de ontwikkeling van een 

aantal NuBe-programmeersystemen. Omdat deze programmeersystemen ook hun beperkingen 

hebben, ontstaat er halverwege de jaren tachtig de wens om NuBe-programmeersystemen en, op 

dat moment sterk opkomende, CAD-systemen aan elkaar te koppelen. Het resultaat hiervan is een 
CAD-CAM-koppeling. 

Op dit moment is er de wens om tijdens het ontwerpen te controleren of het produkt ook 

daadwerkelijk vervaardigd kan worden. Een gevolg is dat de werkvoorbereiding dan ook via een 

computer ondersteunend (CA) systeem moet gebeuren. Er ontstaat dan een ge'integreerd systeem 

van ontwerpen, werkvoorbereiding en fabricage. Op dit moment loopt er een gezamenlijk onder

zoeksproject van de TUE en TNO-IPL wat de ontwikkeling van een dergelijk geintegreerd systeem 

tot doel heeft, het "Integration of Design and Manufacturing" (10M) systeem. 

Om een geintegreerd systeem beter te kunnen begrijpen zal eerst het ontwerpproces behandeld 

worden. Daarna volgen de definities van een aantal begrippen. 

In het ontwerpproces zijn twee fasen te onderscheiden: de conceptuele fase, waarin de vormen 

van het produkt zijn weergegeven in ideeen, en de geometrische fase, waarin de ideeen worden 

vertaald naar een ontwerp. In de conceptuele fase worden voor een gegeven probleem een aantal 

oplossingen gevonden. Na een evaluatie van deze oplossingen wordt een oplossing verder 

uitgewerkt in de geometrische fase. De fysische grootheden, zoals: vorm, tolerantie en stijfheid, 

worden in de deze fase aan het ontwerp toegevoegd. Het hoofddoel van de geometrische fase is 

het genereren van een maakbaar produkt dat volledig aan de gestelde eisen voldoet Wanneer een 

produkt niet maakbaar is, zijn hier een aantal redenen voor te vinden. De meest voorkomende 

redenen zijn: de vorm kan niet gemaakt worden ongeacht de gebruikte technologie; de vorm kan 

niet gemaakt worden met een bepaalde technologie; of de vorm kan niet gemaakt worden met de 

beschikbare machines en/of middelen. Een voorbeeld van de laatste reden is het frezen van een 

scherpe hoek kleiner dan 1800
• 

In/eiding - 5 -



Het bewerkingsproces der grondvormen. 

Afbeelding 1. Problemen bij het frezen van een hoek kleiner 
dan 180°. 

Om deze problem en te voorkomen kan er gebruik gemaakt worden van een aantal ontwerpmetho

den. Een van die methoden is het zogenaamde Constructive Solid Modelling. Bij deze ontwerpme

thode wordt gebruik gemaakt van basis-objecten die bij elkaar worden opgeteld of van elkaar wor

den afgetrokken. Voorbeelden van deze basis-objecten zijn kamers, slots, gebogen vormen en 

samenstellingen. Omdat basis-objecten zijn gedefinieerd als maakbare geometrische vormen, is het 

mogelijk om na elke stap, op een gestructureerde wijze, te controleren is of het produkt nog steeds 

maakbaar is. Als gevolg hiervan bezitten de basis-objecten, naast de afmetingen. een aantal regels 

en parameters die de bewerking, en daarmee de maakbaarheid, beinvloeden. Voorbeelden van 

dergelijke parameters zijn de ruwheid en de tolerantie van het basis-object. 

In dit verslag zal een eerste aanzet worden gegeven tot het opzetten van regels die nodig zijn bij 

de werkvoorbereiding. Om enig overzicht te behouden is niet de gehele werkvoorbereiding 

bekeken. De basis-objecten die behandeld zullen worden, zijn die objecten die op een frees machine 

gegenereerd kunnen worden. Deze basis-objecten worden ook wei grondvormen genoemd (Engels: 

feature). 

Afbeelding 2. Voorbeelden van een aantal grondvormen. 

Aan elke grondvorm zijn een aantal parameters gekoppeld die de maakbaarheid van het produkt 

bepalen. Deze parameters zijn onder te verdelen in een tweetal groepen. De geometrie gebonden 

parameters en de proces gebonden parameters. 
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Onder de geometrie gebonden parameters vallen de afmetingen, de ruwheden en de toleranties 

van de grondvorm. De waarde van een geometrie parameter is van numerieke aard en zal in de 

meeste gevallen door de ontwerper ingegeven moeten worden. (Uitlezing van de CAD-gegevens.) 

De geometrie parameters zijn parameters die slechts gebonden zijn aan een enkele grondvorm. 

Proces gebonden parameters zijn parameters die controleren of het mogelijk is om de grondvorm 
met de gewenste parameters te maken. De proces parameters controleren of de juiste produktie

middelen, gereedschappen en machines, aanwezig zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 

standaard gereedschapset (zie hoofdstuk 3) en het beschikbare machinepark. Om een goede keuze 

te maken voor een machine en gereedschap is het nodig om de materiaaleigenschappen van het te 

bewerken produkt te kennen. Denk bijvoorbeeld aan de materiaalhardheid en de verspaanbaarheid. 

In bijlage III is een eerste aanzet gegeven voor een materiaallijst. De industrietak waarin het 

systeem wordt gebruikt is eveneens van invloed op de proces parameters. De scheepsbouw en de 

fijn mechanica zijn, bijvoorbeeld, industrietakken die hele andere eisen aan hun produkten stellen. 

De proces parameters zijn voor een gedeelte beschrijvend en voor een gedeelte booleaans. De 

beschrijvende parameters hebben betrekking op mogelijkheden van de aanwezige machines en de 

materiaal gegevens. De booleaanse parameters hebben betrekking op de aanwezigheid en 

beschikbaarheid van de machines en gereedschappen. Met behulp van deze parameters wordt een 

keuze gemaakt voor de meest geschikte machine om een gegeven bewerking uit te voeren. 

1.1 Het IDM-systeem 

Het "Integration of Design and Manufactering" (10M) systeem is een software-pakket dat een 

integratie vormt van ontwerp, werkvoorbereiding en fabricage. Het systeem bestaat als het ware uit 

drie met elkaar verweven delen, CAD, CAPP en CAM. Hierbij spelen begrippen als maakbaarheid 
en grondvormen een belangrijke rol. 

Het doel van het IDM-systeem is om te kunnen garanderen dat het op dit systeem ontworpen 

produkt gemaakt kan worden. 

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

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

worden afgetrokken. De ontwerper creeert hiervoor een boomstructuur. Ais basis voor het ontwerp 

(de starn van de boom) wordt een blok uitgangsmateriaal bepaald. Vervolgens worden de 
grondvormen (de bladeren van de boom) een voor een aan het ontwerp toegevoegd. Alvorens een 

grondvorm daadwerkelijk aan de boomstructuur wordt toegevoegd, wordt eerst gecontroleerd of de 

grondvorm, op dat moment en op die locatie (positie en orientatie), gemaakt kan worden. 

Om de maakbaarheid van een grondvorm te kunnen bepalen is het noodzakelijk om te weten of 

er een micro-werkvoorbereiding is op te stellen voor deze grondvorm. Is dit het geval dan is het 

noodzakelijk om te weten hoe de micro-werkvoorbereiding van die grondvorm verloopt. Hiervoor 

moeten de bij de betreffende grondvorm behorende technologieregels bekend zijn en moet er 

bekend zijn welke produktiemiddelen (machines en gereedschappen) er beschikbaar zijn. 

Omdat de op dit moment in het systeem aanwezige technologieregels onvolledig en incompleet 

zijn, wordt in dit verslag een uitbreiding van deze regels gegeven. Met betrekking tot de beschikba-
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re gereedschappen is er in bijlage IV een voorstel tot een basisgereedschapset gedaan. De 
beschikbaarheid van de machines is afhankelijk van het aanwezige machinepark en de bezetting 

ervan. 

Concluderend kan gesteld worden: Om een integratie van ontwerpen, werkvoorbereiding en fabri
cage van produkten op een eenvoudige manier uit te voeren. wordt gebruik gemaakt van basis
objecten, vormen die per definitie maakbaar zijn. Een aantal van deze basis-objecten vormen de 

grondvormen. Dit zijn negatieve verspaningsvolumina die op een freesmachine gegenereerd 
kunnen worden. Aan de basis-objecten, en dus ook aan de grondvormen, hangen een aantal 

parameters. Deze parameters zijn onder te verdelen in een tweetal groepen: de geometrie 
gebonden parameters en de proces parameters. 
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2. De bewerkingsvormen 

De grondvormen die in dit hoofdstuk behandeld zullen worden, kunnen worden onderverdeeld 

naar aanleiding van de wijze waarop ze gerealiseerd worden. De rotatie-symmetrische grondvorm 

als gevolg van het boren; de kamer en het slot als gevolg van het frezen; en het platte vlak als 

gevolg van het frezen of het zagen. Deze bewerkingen zullen achtereenvolgens worden toegelicht. 

In bijlage II zijn de bewerkingen voor het gat, de kamer en het platte vlak weergegeven in een 

structuurdiagram. 

2.1 Soren 

Een boorbewerking wordt gebruikt voor het verkrijgen van een aantal rotatie-symmetrische 

grondvormen. In deze paragraaf zullen een drietal van deze grondvormen worden behandeld, het 

gat als voorbewerking, het gat als eindbewerking en het tapgat. 

Een van de meest gebruikte grondvormen is het gat, de rotatie-symmetrische grondvorm. De 

basis van aile rotatie-symmetrische grondvormen is het blinde gat met een tophoek van 118°, de 

zogenaamde tooltip. Elke andere rotatie-symmetrische grondvorm is een ontaarding van de 

basisboorvorm of. een combinatie van de basisboorvorm en/of een aantal ontaardingen. Voor

beelden van ontaardingen zijn het blinde gat met een vlakke bodem en het doorlopende gat. Een 

derde ontaardingsvorm is het gat met inwendig schroefdraad. Deze ontaarding kan voorkomen bij 

zowel de basisgrondvorm als bij de twee eerder genoemde ontaardingen. 

Afbeelding 3. Een aantal rotatie-symmetrische grondvormen. 
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Hat bewerkingsproces der grondvormen. 

Bij de boorbewerking ziin twee processen te herkennen, de voorbewerking en de nabewerking. Bij 
de voorbewerking wordt er een gat gemaakt dat aan minimale eisen voldoet. Na de nabewerking 

voldoet het gat aan de eisen zoals die door geometrie parameters zijn gedefinieerd. 

Behalve voor het creeren van een rotatie-symmetrische grondvorm, w~rdt de boorbewerking ook 

gebruikt voor voorbewerkingen. Bijvoorbeeld het boren van een gaatje van waaruit een kamer wordt 

gefreesd, het zogenaamde voorboren. Omdat het voorboren bijna gelijk is aan het eerste bewer

kingsgedeelte van een rotatie-symmetrische grondvorm, zullen beide in een keer worden behan

deld. 

Het gat als voorbewerking 

De eerste bewerking die, bij het boren van een gat, dient plaats te vinden is het centreren. Dit is 

nodig om de boorbewerking goed te laten verlopen; met andere woorden geen ongewenste 

instabiliteit en positioneeringsafwijkingen. 

Tijdens het centreren bestaat er tevens de mogelijkheid om het te boren gat reeds af te kanten. 

Dit gebeurt door met een centreerboor zo ver te boren dat het centreergat groter is dan de diameter 

van het gat. Een van de problemen die zich hierbij kan voordoen is dat de uiteindelijke diepte van 

het gat minder is dan de diepte die nodig is om de centreerboor te laten afkanten. Daarnaast is er 

nog hat probleem van de afmeting van de centreerboor, deze heeft een maximale diameter en is 

aileen beschikbaar met een tophoek van 60° (proces parameters). Indien het niet mogelijk is om 

tijdens het centreren af te kanten, wordt er normaal gecentreerd en dient er na het boren te worden 

afgekant. Hiervoor zijn speciale gereedschappen ontwikkeld. 
Hiema kan de boorbewerking plaats vinden. Hierbij hebben de diepte en de diameter van het gat 

niet aileen te maken met de eindafmetingen van het gat, ze hebben ook invloed op het bewerkings

proces. Indien de diepte/diameter-verhouding een zodanig grote waarde aanneemt dan is het niet 

meer mogelijk om een gat te produceren met een redelijke kwaliteit. Een oplossing hiervoor is de 

diameter van het gat vergroten of de diepte ervan verkleinen. 

Bij het voorboren worden de bovenstaande bewerkingen uitgevoerd waarbij de diameter van het 

gat zodanig is dat de frees erin past. 

Het gat als nabewerking 

Omdat het gat zoals het in de voorbewerking tot stand komt, vaak niet aan de gestelde eisen 

voldoet, vindt er in veel gevallen een nabewerking plaats. Voorbeelden van dergelijk nabewerkingen 

zijn ruimen en kotteren. 

De keuze tussen ruimen en kotteren is afhankelijk van de positie nauwkeurigheid van het gat, de 

beschikbare gereedschappen en maximale produktiekosten. Wanneer er een nauwkeurige positie 

gewenst is wordt er gekozen voor kotteren. Met kotteren is er namelijk de mogelijkheid om een 

positie verbetering te verkrijgen, wat bij ruimen nauwelijks mogelijk is. 

De ruwheid van het gat is zowel met ruimen als met kotteren te verkleinen. Hierbij moet wei opge

merkt worden dat er voor elke diameter en nauwkeurigheid (de passing) een aparte ruimer moet 

zijn. Een kotterbaar is in dit opzicht universeler, maar duurder in gebruik. 

De gereedschap afhankelijkheid komt tot uitdrukking in de diepte/diameter-verhouding van de 

kotterbaar. Als deze verhouding een te grote waarde aanneemt wordt het proces instabiel. Bij het 

ruimen komt de gereedschap afhankelijkheid tot uitdrukking in de beschikbare diameters en de 
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lengte van de ruimer. 

Het tapgat 

Een heel ander type nabewerking is het tappen. Hierbij wordt in een bestaand gat schroefdraad 

aangebracht door middel van een tap of door middel van een schroefdraadfrees. Het nadeel van 
een tap Is dat er v~~r elke diameter en elke spoed een andere tapset nodig is. Bij het frezen van 

schroefdraad is dit niet het geval. De enige beperking is dat het gat groter moet zijn dan de 

diameter van de schroefdraadfrees, die weer afhankelijk is van de lengte van de frees. 

De parameters die de geometrie van een gat volledig vastleggen zijn: de diepte, de diameter, de 

hoek van afschuining, de ruwheid en de positie- en diametertolerantie van het gat. Daamaast zijn er 

parameters die aangeven of er al dan niet sprake is van een blind gat met of zonder tooltip, dan 

wei met of zonder schroefdraad. Een extra parameter die aileen van be lang is bij het ruimen, 

kotteren of tappen van een blind gat, is de spaanruimte. Dit is een ruimte onder in het gat waar 

geen van deze bewerkingen mogen worden uitgevoerd omdat deze ruimte is gereserveerd voor de 

spaanafvoer. Voor metrische schroefdraad zijn al deze waarden af te leiden uit een enkele waarde, 

de ISO-waarde voor metrisch schroefdraad, bijvoorbeeld een M6 [Roloff, 87]. 

2.2 Frezen 

Een freesbewerking wordt over het algemeen gebruikt voor verkrijgen van kamer of een plat vlak. 

In deze paragraaf zullen beide grondvormen besproken worden. 

In principe zijn aile freesgrondvormen af te leiden uit een enkele grondvorm, de kamer met een 

afgeronde bodem (de basisfreesvorm). De freesgrondvormen die uit de basisfreesvorm zijn afgeleld 

zijn: de kamer met een haakse overgang van wand naar bodem, de spiebaan (slot), het ronde 

freesgat en het platte vlak. Behalve afgeleide vormen van de basisfreesvorm. bestaan er van elke 

freesgrondvorm, met uitzondering van het platte vlak, een aantal ontaardingen. Een voorbeeld 

hiervan is het open zijn van een of meer zijden van de zogenaamde plancontour, het bovenaanzicht 

van de grondvorm. 

Dwar-sdoor-snede 

Afbeeldlng 4. De basisfreesvorm. 
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Kamerfrezen 

Het bewerkingsproces van de afgeleide vormen van de basisfreesvorm is in grote lijnen hetzelfde 

als het bewerkingsproces van de basisfreesvorm zelf. De verschillen zitten aileen in de voorfreesfa

sen (zie hoofdstuk 3). Bij de basisfreesvorm is er sprake van een getrapt overgang van wand naar 

bodem, terwijl er bij de afgeleide vormen sprake is van een haakse overgang. 
Ook de ontaardingen kunnen van invloed zijn op het uiteindelijk bewerkingsproces van de 

betreffende grondvorm. In het geval van een open plancontour, heeft dit tot gevolg dat de frees het 

te verwijderen volume altijd van een zijkant kan benaderen. Boor procedures zijn dan overbodig. 

Een andere ontaarding is het doorlopend zijn van de grondvorm (geen bodem). Hierbij is het 

bijvoorbeeld mogelijk om het produkt aan twee zijden (met tegengestelde normaalvector) te 

bewerken. Er dient dan wei rekening gehouden te worden met de machinenauwkeurjgheid en de 

problemen die ontstaan bij het omspannen als dit nodig mocht zijn. 

Dwarsdoorsnede 

DW8rsdoorsnede 

o 
Dwarsdoorsnede 

Afbeeldlng 5. Een afgeleide vorm en twee ontaardingen van 
de basisfreesvorm. 

Om een freesgrondvormen te kunnen frezen dienen een aantal geometrie parameters bekend te 

zijn. Dit zijn de afmetingen. ruwheden en de toleranties van de verschillende vlakken van de 

grondvorm. Opgemerkt dient te worden dat deze waarden kunnen verschillen bij de verschillende 

freesfasen, zoals die zijn opgesteld door v.d. Vorst [Vorst, 87]. 

Vlakfrezen 

Het platte vlak is te zien als de meest extreem afgeleide vorm van de basisfreesvorm waarbij de 

hoogte van de wanden en de afronding tot nul zijn gereduceerd. Het enlge wat dan overblijft is de 

bodem, ofwel een plat vlak. 

Het frezen van een plat vlak kan op twee manieren gebeuren. De ene mogelijkheid is om het vlak 

met de kop van de frees te frezen en de andere mogelijkheid is om het vlak met de mantel van de 

frees te frezen. Tussen deze twee bewerkingen is een waarneembaar verschil in het eindresultaat. 

Zo ontstaat er bij het manteifrezen een golving op het oppervlak als gevolg van het ingri,ipen van de 
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tanden. Het gevolg hiervan is dat bij het mantelfrezen de tolerantie groter en de vlakheid kleiner is 

dan bij het kopfrezen. De ruwheid van het kopfrezen is eveneens kleiner dan bij het tegenlopend 

frezen; het verschil met het meelopend frezen is nog groter. 

De geometrie parameters, nodig om het platte vlak te kunnen realiseren, zijn ligging in de ruimte, 

de ruwheid, de tolerantie en de vlakheidsafwijking van het vlak. De positie en de richting van het 

vlak kunnen op een aantal manieren gedefinieerd worden. De eerste manier om een vlak te 

definieren is met behulp van de normaal vector van het uiteindelijke vlak en een punt in dat vlak. 

Een andere mogelijkheid is door een lijn en een punt, waarbij het punt niet op de lijn mag liggen. 
Ais laatste is er dan nog de mogelijkheid om een vlak te definieren door twee elkaar snijdende 

lijnen. In de onderstaande afbeelding is een vlak weergegeven dat wordt bepaald door een normaal 

vector en een punt. 

2.3 Zagen 

Nor-maal 

Afbeelding 6. Definitie van een plat vlak met behulp van een 
normaalvector en een punt. 

De zaagbewerking wordt gebruikt voor het verkrijgen van platte vlakken. In de praktijk betekent dit 

meestal het inkorten van stafmateriaal. 

In dit verslag vormt zagen een afwijkende bewerking. Echter het zagen is vaak een voorbewerking 

die het uitgangsmateriaal genereert. Indien het uitgangsmateriaal voortkomt uit staf- of plaatmateri

aal, wordt meestal een zaagbewerking gebruikt om het materiaal op maat te maken. Het voordeel 

van zagen boven frezen is dat er in verhouding minder materiaal wordt verspaand. Een nadeel van 

zagen is de grotere ruwheid die ontstaat. 

De geometrie parameters, nodig voor het zagen, zijn dezelfde als de geometrie parameters die bij 

het vlakfrezen van belang zijn; de ligging in de ruimte, de ruwheid, de tolerantie en de vlakheidsaf

wijking van he\ vlak. 
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2.4 Proces parameters 

Met behulp van de proces parameters wordt gecontroleerd of het bewerkingsproces uitvoerbaar is. 
Hierbij wordt nagegaan of de benodigde combinaties van gereedschappen en machines aanwezig 

en beschikbaar zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat het systeem op de hoogte is van het 

machinepark en de basisgereedschapset. 

Andere proces parameters zijn de materiaal gegevens. Te den ken valt aan de hardheid, 
verspaanbaarheid en warmteafvoer. De hardheid vormt een beperkende factor voor een aantal 

bewerkingen. De verspaanbaarheid van bijvoorbeeld staal is onder andere afhankelijk van het 
percentage koolstof in het materiaal en de brosheid ervan. Daarnaast is het is denkbaar dat de 

warmteafvoer bepalende is voor de snelheid waarmee verspaand kan worden. 

De invloed van de proces parameters dient nader onderzocht te worden. Ook de opbouw van de 

basisgereedschapset dient onderzocht te worden waarbij de invloed van de bedrijfsomstandigheden 

niet verwaarloosd mogen worden. 

Omdat aan elke rotatie-symmetrische grondvorm en freesgrondvorm een aantal parameters 
hangen, zjjn in bijlage V een aantal tabellen met parameterwaarden opgenomen. Dit om te 

voorkomen dat het hoofdstuk een grote mengeling van parameterwaarden en tabellen wordt. 

De bewerkingsvormen - 14-



Het bewerkingsproces der grondvormen. 

3. De bewerklng 

In dit hoofdstuk zullen het bewerkingsproces zeit en de basisgereedschappen behandeld worden. 

Het bewerkingsproces is onder te verdelen in een drietal fasen. In het tweede gedeelte van dit 

hoofdstuk zal aandacht besteed worden aan de benodigde gereedschappen. 

3.1 De bewerklngsfasen In het verspanlngsproces. 

In veel verspanende processen zijn volgens v.d. Vorst [Vorst, 87] een drietal fasen te onderschei· 

den, namelijk: 

- eerste voorbewerkingsfase 

- tweede voorbewerkingsfase 

- nabewerkingsfase 

Bij de eerste voorbewerkingsfase is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk materiaal per tijdseen· 

heid verwijderd wordt. Dit kan gerealiseerd worden door de frees maximaal te belasten; met andere 

woorden, verspanen met de toelaatbare snedediepte. Deze veronderstelling is echter niet altijd juist. 

Er zijn situaties denkbaar waarbij met een kleinere snedediepte een groter volume wordt verwijderd. 

(Zie afbeelding 7.) In situatie 1 wordt het resultaat weergegeven dat gerealiseerd wordt wanneer 

met de maximale snedediepte gefreesd wordt. In situatie 2 is er sprake van een kleinere snedediep· 

teo Het gevolg hiervan is dat het verwijderde volume groter is dan in situatie 1. Het doel van de 

eerste voorbewerkingsfase wordt in situatie 2 dan ook beter gerealiseerd. 

De bewerking 
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Afbeeldlng 7. Een maximale snedediepte is niet gelijk aan 
een maximaal verspaningsvolume. 
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Het uitgangspunt van de tweede voorbewerkingsfase is een zodanige hoeveelheid materiaal 

verwijderen, dat met de nabewerkingsfase het gewenste resultaat te behalen is. Dit betekent dat er 

na de tweede voorbewerkingsfase een overmaat, op de uiteindelijke vorm, moet zijn die door de 

nabewerkingsfase wordt geeist. Overmaat is een laag materiaal die een dikte heeft, loodrecht op de 

vlakken van de uiteindelijke vorm, waarbij het nabewerkingsproces op een ideale manier verloopt 

(optimale aanzet, snedediepte, en dergeJijke). In afbeelding 8. is de definitie van overmaat 

weergegeven. 

Ovarmaat 

Afbeelding 8. Definitie van overmaat. 

De overmaat wordt zelden aangeduid als een waarde, meestal is er sprake van een minimale en 

een maximale waarde. De minimale waarde heeft tot doel dat de eindgeometrie daadwerkelijk 

gerealiseerd wordt door een gereedschap uit de nabewerkingsfase. Wanneer een voorbewerkend 

gereedschap de eindgeometrie realiseert, is het zeer goed mogelijk dat niet aan de specificaties 

van de grondvorm wordt voldaan. De maximale waarde dient ervoor om te voorkomen dat het 

nabewerkende gereedschap of het werkstuk teveel uitbuigt als gevolg van de te grote verspanings

krachten. Een heel andere reden is dat bij toenemende verspaningskrachten de ruwheid en de 

tolerantie van het bewerkingsvlak toenemen. 

Indien het mogelijk is om de gewenste overmaat in de eerste voorbewerkingsfase te verkrijgen, is 

het niet zinvol om een tweede voorbewerkingsfase te doorlopen. 

De nabewerkingsfase heeft tot doel het realiseren van de eindgeometrie zoals die gedefinieerd is 

door de verschillende parameters. Hierdoor is de nabewerkingsfase bepalend voor de kwaliteit van 

de eindgeometrie. Hoe hoger de eisen voor de verschillende parameters des te hoger zijn de eisen 

aan de gebruikte frezen en bewerkingen. Een niet te verwaarlozen factor hierblj vormen de 

parameters die onafhankelijk zijn van de grondvorm. zoals machinenauwkeurigheid. trillingen enzo

voorts. 

In de afbeelding op de volgende bladzijde worden op grafische wijze de verschillende bewer
kingsfasen nogmaals weergegeven. 

Behalve voor het frezen geldt deze indeling ook voor het boren. Hierbij dient echter opgemerkt te 

worden dat de nabewerkingsfase bij het boren overgeslagen kan worden. Dit gebeurt wanneer er 

na de boorbewerking nog een ruim-, kotter- of tapbewerking voigt. 
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3.2 De basisgereedschappen 

Hat bewerkingsproces der grondvormen. 

Bew. tase 1 Bew. tase2 

Bew. tase 3 

Afbeelding 9. Overzicht van de drie bewerkingsfasen in 
dwarsdoorsnede. 

Om gereedschapkosten te beperken en de gereedschapkeuze te vereenvoudigen is het aanleg

gen van een basisgereedschapset aan te bevelen. Een basisgereedschapset voor de verspanende 

bewerkingen op een freesbank is onder te verdelen in gereedschappen voor boren, frezen, ruimen, 

kotteren en tappen. De verschillende gereedschappen zullen kort beschreven worden. In bijlage IV 

is een voorstel voor een basisgereedschapset opgenomen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 

de samenstelling van de basisgereedschapset voor elke werkplaats anders kan zijn, afhankelijk van 

het machinepark en het soort produkt dat gemaakt wordt. 

3.2.1 Boorgereedschappen 

Boorgereedschappen zijn cilindervormige gereedschappen die een aanzetbeweging hebben in het 

verlengde van de gereedschapsrotatieas. Ze kunnen aileen volumes in het verlengde van de 

gereedschapsrotatieas verwijderen. De twee meest voorkomende boren zijn de spiraalboor en de 
centerboor. 

De spiraalboor heeft twee snijtanden waarvan er een tot over het hart van de boor doorloopt. 

Deze snijtanden staan onder een hoek van 1180
• Het gevolg hiervan is de zogenaamde tooltip. De 

spiraalboor wordt gebruikt voor het genereren van ronde gaten. 

De centerboor is een kort gereedschap met een top hoek van 600
• Het bezit eveneens twee 

snijtanden waarvan er een tot over het hart doorloopt. 
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Een derde type boor is de zogenaamde verzinkboor. Dit is een boor die gebruikt wordt om 

bestaande gaten af te kanten en/of te ontbramen. 

Afbeelding 10. Voorbeeld van een centerboor. 

Afbeeldlng 11. Voorbeeld van een spiraalboor. 

3.2.2 Freesgereedschappen 

Freesgereedschappen zijn cilindervormige gereedschappen die, naar aanleiding van de vorm, 

onder te verdelen zijn in een viertal groepen: 

Vlakfrezen 

Vlakfrezen hebben als doel het frezen van platte oppervlakken waarvan de normaal parallel loopt 

aan de gereedschapsrotatieas. De snijtanden van een vlakfrees zijn aan de rand opgesteld en 

staan onder een hoek van 45 of 75 graden met de rotatieas. Een van de gevolgen hiervan is dat 

het niet mogelijk is om een boorbeweging uit te voeren. Omdat de snijtanden onder een hoek 

staan, staat het zijvlak eveneens onder een hoek. Met een ander type vlakfrees is het wei mogelijk 

om een haakse overgang van wand naar bodem te creeren, de tan den van deze frees staan onder 

een hoek van 90 graden met de rotatieas. 

Vlakfrezen worden hoofdzakelijk gebruikt in de eerste voorbewerkingsfase en dan met narne het 

op maat frezen van het uitgangsmateriaal. De reden hiervaor is dat met een vlakfrees gratere 

hoeveelheden materiaal per tijdseenheid verwijderd kunnen worden in vergeUjking met andere typen 

frezen. Voor de overige bewerkingsfasen is het gebruik van een vlakfrees minder efficient dan 

andere gereedschapstypen. De afmetingen van de frees en het niet kunnen uitvoeren van een 

boorbewerking zijn hier de hoofdoorzaken van. 
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Het bewerkingsproces der grondvormen. 

Afbeelding 12. Voorbeeld van een vlakfrees. 

De frezen die worden aangeduid met cilinderfrezen, zijn cilindervormig en kunnen vlakken 
evenwijdig aan en loodrecht op de gereedschapsrotatieas bewerken. De cilinderfrezen kunnen 
worden onderverdeeld in een aantal groepen naar aanleiding van het aantal snijtanden. Voorbeel
den van cilinderfrezen zijn spiebaanfrezen, vingerfrezen en kopfrezen. Respectievelijk een 

tweesnijder, een drie- of viersnijder en een frees waarbij het aantal tanden afhankelijk is van de 
diameter. 

Sommige cilinderfrezen hebben de mogelijkheid om in axiale voedingsrichting een verspanende 

bewerking uit te voeren. Aileen frezen waarbij een snijkant tot over het hart van de frees doorloopt, 

zijn geschikt om een axiale (borende) bewerking uit te voeren. De frezen die aan deze eisen 

voldoen zijn de spiebaanfrezen en sommige vingerfrezen (de driesnijders). 

Cilinderfrezen worden gebruikt in de voorbewerkingsfasen. De reden hiervoor is dat met een 
cilinderfrees zowel de bodem als de wanden bewerkt kunnen worden. In de nabewerkingsfase 
worden cilinderfrezen hoofdzakelijk gebruikt voor het nabewerken van vlakken loodrecht op of 
evenwijdig aan de gereedschapsrotatieas. Voor de nabewerking van anders georienteerde vlakken 

zijn cilinderfrezen minder efficient dan andere gereedschapstypen. 

---t----------

Afbeeldlng 13. Voorbeeld van een cilinderfrees (tweesnijder). 
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Radius- en bolkopfrezen 
Frezen waarbij de snijkanten van het gereedschapsuiteinde met een radius overlopen in de 

snijkanten langs de schacht, worden radiusfrezen genoemd. Bolkopfrezen zijn radiusfrezen die een 

snijkant aan het gereedschapsuiteinde hebben met een lengte van 0 mm. 

Radius- en bolkopfrezen worden gebruikt voor het nafrezen van een overgangsradius tussen twee 

vlakken, meestal bodem en wand. In het geval dat een van de vlakken evenwijdig ligt aan de 

gereedschapsrotatieas kan deze ook nabewerkt worden (geldt aileen voor de radiusfrees). Een 

andere nabewerking waar radius- en bolkopfrezen voor worden gebruikt, is het nabewerken van 

een vlak dat onder een hoek ex met de gereedschapsrotatieas ligt (0° < ex < 90°). Daarnaast wordt 
de bolkopfrees veel gebruikt om dubbel gekromde oppervlakken te frezen. Vanwege het geringe 

verspaningsvolume en de hogere gereedschapkosten zijn radius- en bolkopfrezen minder geschikt 

voor de voorbewerkingsfasen. 

Afbeelding 14. Voorbeeld van een bolkopfrees. 

Conische frezen 

Conische frezen zijn frezen, waarvan de snijkanten conisch toelopen. De coniciteit Ilgt over het 

algemeen tussen de 0 en 10 graden. Wordt de coniciteit groter dan verloopt het verspaningsproces 

moeilijker en wordt de spaan afvoer slechter. 

De conische frezen worden in de nabewerkingsfase gebruikt voor het nafrezen van vlakken die 

onder een hoek B staan met de gereedschapsrotatieas (0° < B s 10°). De conische frezen worden, 

om dezelfde redenen als bij de radius- en bolkopfrezen, vrijwel uitsluitend gebruikt in de nabewer
kingsfase. 

Afbeeldlng 15. Voorbeeld van een conische frees. 
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3.2.3 Ruimgereedschappen 

Ruimgereedschappen ziin eveneens cilindervormige gereedschappen en worden uitsluitend 

gebruikt in de nabewerkingsfase van ronde gaten. De functie van een ruimer is het creeren van een 

gat met een passing, een kleine oppervlakte ruwheid en/of een beperkte diametertolerantie. Een 

nadeel van het ruimen is dat voor elke passing en elke diameter een andere ruimer vereist is. 

Een ruimer bestaat uit een aantal snijkanten die verdeeld zijn langs de flank van het gereedschap; 

een borende bewerking is uitgesloten. Bij het gebruik van een rulmer In een blind gat moet erop 

gelet worden dat er een spaanruimte aanwezig is. 

--J 

Afbeeldlng 16. Voorbeeld van een ruimer. 

3.2.4 Kottergereedschappen 

Een kottergereedschap (kotterbaar) wordt gebruikt, in de nabewerkingsfase, om ronde gaten te 

voorzien van de gewenste passing, ruwheid, diametertolerantie en/of positietolerantie. In legen· 

stelling tot de andere gereedschappen is een kotterbaar niet cilindervormig. 

Tussen het gebruik van een ruimer en een kotterbaar zijn een aantal verschillen. Ten eerste is 

met een kotterbaar een kleinere oppervlakteruwheid te verkrijgen dan met een ruimer. Een tweede 

verschil is dat met een kotterbaar de positie van het gat, binnen grenzen, veranderd kan worden. 

Een derde verschil is van economische aard. Ruimen is goedkoper dan kotteren en verdient in 

principe de voorkeur. Het vierde verschil Is de instelbaarheid van de kotterbaar. Met een kotterbaar 

is het mogelijk om een range van diameters, met verschillende passingen, ruwheden en diameterto

lerantles, te bewerken. 

3.2.5 Tapgereedschappen 

Een tapgereedschap is een cilindervormig gereedschap dat een bestaand gat voorziet van een 

inwendlge schroefdraad. Oil betekent dat een tapbewerking een van de laatste bewerkingen is in de 

nabewerkingsfase. Voor het uitvoeren van een tapbewerklng zijn twee soorten gereedschappen 

beschikbaar, de tap en de schroefdraadfrees. 

De tap is een negatiefgereedschap dat zijn vorm (positief) In het gat kopleert. Dit betekent dat 

voor elke spoed en elke diameter een andere tap nodig is. De schroefdraadfrees daarentegen is 

aileen gebonden aan een minimale gatdiameter. Bij een schroefdraadfrees wordt de spoed 

Ingesteld met behulp van de bewegingssnelheid in axiale richting die afhankelijk Is van de 

gatdiameter. 

Net als bij het rulmen en kotteren dient, bij blinde gaten, een spaanruimte aanwezlg te zijn om 

een tapgat van de juiste kwaliteit te krijgen. 
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Afbeeldlng 17. Voorbeeld van een tap. 

Het bewerkingsproces bestaat uit twee voorbewerkingsfasen en een nabewerkingsfase. In aile 

fasen is het aan te bevelen om gebruik te maken van een basisgereedschapset. Oit versnelt de 

gereedschapkeuze en levert een besparing op van de gereedschapkosten. 
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gereedschappen wordt een keuze gemaakt uit een van deze twee mogelijkheden. Is er voor beide 

mogelijkheden geen geschikt gereedschap aanwezig dan kan de grondvorm niet gemaakt worden. 

Bij de volgende stap wordt nagegaan of er sprake is van een blind gat. Zo ja, dan wordt er ook 

nagegaan of er sprake is van een tooltip. Is dit niet het geval, er is dus sprake van een blind gat 

met vlakke bodem, dan moet het gat gefreesd worden, zoals in paragraaf 4.3 zal worden bespro

ken. 

Alvorens er geboord kan worden moeten er nog aan twee punten voldaan worden. Ten eerste 

mag de diepte/diameter-verhouding niet groter zi)n dan 8. Oit is een compromis tussen Bralla 

[Bralla, 86] en, v.d. Molengraft en Cauwenberg, waarbij Bralla een maximale waarde van 5 geeft en 

v.d. Molengraft en Cauwenberg, onder bepaalde condities, een waarde van 10 aanhouden. Ten 

tweede moet er worden onderzocht of er een gereedschap aanwezig is dat het gat kan maken. 

Wordt aan beide punten voldaan dan kan het gat geboord worden. Wordt aileen aan de eerste 

voorwaarden voldaan dan is er nog een mogelijkheid dat het gat gefreesd kan worden. 
(Zie bijlage II, p. 37-38) 

4.2 De nabewerklngen van een rotatle-symmetrlsche grondvorm. 

Na afloop van het boren kunnen er op een rotatie-symmetrische grondvorm, indien nodig. een 

aantal nabewerkingen worden uitgevoerd. Voorbeelden van dergelijke bewerkingen zijn ruimen, 

kotteren en tappen. 

4.2.1 Ruimen 

Wanneer voor het gat een ruwheid gewenst is die kleiner is dan 1.6 11m [Bralla. 86], dan is een 

ruimbewerking noodzakelijk. Is echter de gewenste diametertolerantie kleiner dan de grenswaarde 

dan moet er worden gekotterd. Oeze grenswaarde is afhankelijk van de diameter van de rulmer. 

Een tweede reden waarom er kotterbewerking plaats vindt in plaats van een ruimbewerking, is de 

afwezlgheid van een gewenste ruimer. 

Na het ruimen is het niet verstandig om nog een bewerking op het gat uit te voeren. 

(Zie bijlage II, p. 39) 

4.2.2 Kotteren 

Kotteren vindt plaats a1s er sprake is van een kleine positie-, diametertolerantie en/of een kleine 
ruwheid. Oe grenswaarde waarbij de keuze voor het kotteren wordt gemaakt, is afhankelijk van de 

diameter van de boor of ruimer. 

Net a1s bij het boren is er bij het kotteren een maximale waarde voor de diepte/diameter

verhouding. In het geval van kotteren is deze waarde 5 [Bralla, 86]. Wordt aan deze voorwaarde 

voldaan en is er een geschikte kotterbaar aanwezig dan kan de kotterbewerking worden uitgevoerd. 

Ook bij het kotteren is het niet verstandig om nog een bewerking op het gat uit te voeren. Hier zijn 

twee uitzonderingen op. Elm ervan is het tappen van diepe gaten en van gaten waar geen boor 

met een geschikte diameter voor aanwezig is. Een tweede uitzondering is wanneer er diep gat met 
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een nauwkeurige passing en nauwkeurige rechtheid vereist is. Er wordt dan eerst geboord, 

vervolgens gekotterd en als laatste wordt er geruimd. 

(Zie bijlage II, p. 39) 

4.2.3 Tappen 

Tappen, het aanbrengen van inwendig schroefdraad, kan op twee manieren gebeuren. De eerste 

manier is met behulp van een schroefdraadfrees en de tweede manier is met behulp van een tap. 

Een voorwaarde bij beide manieren is dat gat afgekant moet zijn. 

De keuze tussen de beide methoden gebeurt op grond van de diameter van het tapgat en de 

beschikbare taps. Indien de diameter een waarde heeft van meer dan 12 mm' of wanneer er geen 

geschikte tap aanwezig is, wordt er gekozen voor de schroefdraadfrees. Voorwaarde is wei dat de 

diameter van de frees kleiner is dan de diameter van het gat. 

Ook bij het tappen is het niet verstandig om nog een bewerking op het gat uit te voeren. 

(Zie bijlage II, p. 40) 

4.3 De freesbewerklngen van een rotatie-symmetrlsche grondvorm. 

Wanneer er sprake is van een blind gat met vlakke bodem of een gat wat niet gemaakt kan 

worden met een boorbewerking, wordt de mogelijkheid bekeken om het gat te frezen. 

De eerste stap die wordt gezet voor het opstellen van de freesbewerking, is controleren of er in de 

basisgereedschapset een frees aanwezig is die een boorbewerking kan uitvoeren. Bij afwezigheid 

van een dergelijke frees, wordt er eerst een gat voorgeboord. Vervolgens wordt er gecontroleerd, of 

er een geschikte frees aanwezig is om de rotatie-symmetrische grondvorm te kunnen frezen. 

Na afloop van de freesbewerking zijn dezelfde nabewerkingen mogelijk als bij de boorbewerking; 
ruimen, kotteren en tappen. 

Voorboren 

Het voorboren moet gezien worden als een subroutine in een freesbewerking en kan gebruikt 

worden bij het frezen van een gat of een kamer. Het doel ervan is het maken van een gat waarin 

een frees past die de verdere bewerking moet uitvoeren. Oit betekent dat de eisen voor ruwheid en 

tolerantie voor dit gat nauweljjks van belang zijn. 

Na gecontroleerd te hebben of er een centerboor aanwezig is, wordt er een centergat geboord. 

Vervolgens wordt bekeken of er sprake is van een blinde grondvorm (gat of kamer). Is dit het geval 

dan wordt de diepte van het voorboorgat gedefinieerd als de diepte van het uiteindelijke gat of de 

kamer minus de hoogte van de tooltip. 

Op dit moment wordt, net als bij het boren, berekend of de diepte/diameter-verhouding niet groter 

is dan 8 en of er een geschikte boor aanwezig is. Wordt aan aile twee de voorwaarden voldaan dan 

wordt het gat geboord. Als aileen aan de eerste voorwaarde wordt voldaan dan is het mogelijk dat 

1 bron: v.d. Molengraft, Cauwenberg (situatie zoals die geldt binnen WPA). 
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het gat gefreesd kan worden. Er moet dan wei een geschikte frees met boormogelijkheid aanwezig 

zijn. 

Na het boren of frezen van het gat wordt weer teruggegaan naar de plaats waar om het 

voorboren werd gevraagd. 

(Zie bijlage II, p. 41) 

4A De reallsatle van een basisfreesvorm. 

Ook bij het frezen wordt gecontroleerd of de tolerantie en de ruwheid groter zijn dan een minimale 

waarde. De minimale waarde voor de tolerantie is daarbij afhankelijk van de diameter van de frees 

en van de grondvorm. 

Na deze controles wordt nagegaan of er sprake is van een open of een gesloten plancontour. Oit 

is specifiek voor het frezen van een kamer. Wanneer er sprake is van een gesloten plancontour is 

het noodzakelijk dat de frees een boorbewerking kan uitvoeren of dat er voorgeboord wordt. Bij een 

open plancontour hoeft dit niet omdat het te verwijderen volume altijd van een zijkant te benaderen 

is. 

Indien er sprake is van een gesloten contour worden er een drietal criteria gecontroleerd. Er wordt 

gekeken of er een frees met boor mogelijkheid aanwezig is; of er een geschikte frees aanwezig is 
en of er sprake is van een kleine serie produktie. Als aan aile drie de criteria wordt voldaan kan met 

de eerste voorfreesfase worden begonnen, waarbij de frees een borende bewerking uitvoert. In aile 

andere gevallen wordt er voorgeboord. Om eventuele verwarringen te voorkomen zal eerst een 

definitie van een kleine serie worden gegeven zoals die in dit verslag gebruikt zal worden. 

KLEINE SERIE:Er is sprake van een kleine serie wanneer van een produkt een zodanig aantal 

exemplaren gemaakt moet worden dat de volgende uitspraken beide juist zijn. 

• Een andere bewerkingswijze (met meer soorien gereedschappen) leveri een 

verienging op van de produktietijd. 

.. De extra kosten die gemaakt worden, zijn hager dan de kosten die worden 

veroorzaakt door de langere produktietijd. 

Het belang van de seriegrootte is dat het invloed heeft op het verspaningsvolume en daarmee op 

de gereedschapkeuze. Een voorbeeld: de produktietijd van een produkt gemaakt zonder voor te 

boren, duurt 15 seconden langer dan een produkt gemaakt met voorboren. Wanneer er maar 4 

produkten nodig zijn is het de vraag of de extra gereedschapkosten opwegen tegen 1 minuut extra 

produktietijd. Moeten er 100 produkten gemaakt worden dan staan dezelfde gereedschapkosten 

tegenover 25 minuten produktietijd. Er is dus sprake van een afweging tussen extra gereedschap

kostan an axtra produktiatijd. 

Na het voorboren of bij aen open plancontour wordt er nagakeken of er ean geschikte frees 

aanwezig is om de grondvorm te realiseren. Is dit niet het geval dan moeten er een of aen aantal 

afmetingen worden veranderd, zodanig dat de grondvorm wei te realiseren is. Is er wei aen 

. Van grondvorm naar bewerking - 26-



Het bewerkingsproces der grondvormen. 

geschikte frees aanwezig dan kan met de eerste voorfreesfase worden begonnen, waarbij de frees 

geen boorbewerking uitvoert. Vervolgens worden de tweede voorfreesfase en de nafreesfase 

uitgevoerd. 

Ondanks dat in deze paragraaf voornamelijk wordt gesproken over de kamer, geldt dit ook voor 

de afgeleide vormen en de ontaardingen van de basisfreesvorm (zie paragraaf 2.2 en afbeelding 

19). 

4.5 De reallsatie van een plat vlak. 

(Zie bijlage II, p. 43-44) 

Afbeelding 19. De basisfreesvorm, de spiebaan en het ge
freesde rotatie-symmetrische gat. 

Net als bij de rotatie-symmetrische grondvorm en de basisfreesvorm wordt ook bij het platte vlak 

gecontroleerd of de tolerantie en de ruwheid niet kleiner zijn dan een grenswaarde. 

Vervolgens wordt bekeken of de gewenste tolerantie groter is dan de grenswaarde die afhankelijk 

is van het type zaag. Blijkt de tolerantie kleiner te zjjn dan moet er een overmaat op de nominale 

maat worden aangehouden. Deze overmaat kan dan in een later stadium worden weggefreesd. 

Na het zagen wordt dan gecontroleerd of de ruwheid kleiner moet zijn dan de minimale zaagruw

heid en/of de tolerantie kleiner moet zijn dan de minimale zaagtolerantie. Ais van een van beide 

situaties sprake is wordt er nagegaan of er een geschikte frees is om het vlak na te frezen. Waarna 

het vlak wordt nagefreesd. Hierbij moet opgemerkt worden dat het mogelijk is dat er een grotere 

overmaat aanwezig is dan gewenst. In deze situatie wordt er eerst voorgefreesd (aileen de eerste 

voorbewerkingsfase is voldoende). 

(Zie bijlage II, p. 45-46) 

4.6 Een voorbeeld: Een kamer met afgeronde bodem. 

In deze paragraaf zal een voorbeeld behandeld worden hoe uit een gegeven grondvorm een 

bewerkingsproces is af te leiden. Dit gebeurt aan de hand van de structuur-diagrammen zoals die in 

bijlage II (p. 42-46) zijn opgenomen. Gekozen is voor een basisfreesvorm zoals is weergegeven in 

afbeelding 20. Daarnaast zijn in tabel 1 de bijbehorende waarden weergegeven. Behalve de 

gegevens over het produkt zijn ook gegevens nodig over de beschikbare gereedschappen en 

machines. Hiervan is in tabel 2 een overzicht gegeven. 
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4.6.1 De voorbereiding 

Het bewerkingsproces der grondvorrnen. 

Tabel 1. Gegevens behorende bij afbeelding 20. 

Tabel 2. Overzicht van de beschikbare gereedschappen en 
machines. 

'.' BESC~I.KBARE MACHI~ES:. .' ." . ' .• ' .. ' .... .......> ..................................... . 
- cirkel~aa9 .. ' '. ....»< •. ' .' . '. .>.> 
' .. freesmachine ml;ltautqwatische. gereedschapwis~elaar ..•.•. 

BESCHIKBAA~FREZEti: 
-'vI~e~( .••..••.••••••••••. ··}~aQ.mm·. 

" .·2e::~n~~~~ ·····.·.···.>~<~gm~ 
-boll~opft~s/eJlp·mm 

... :;~:~%6dr' ·<·/.~;~m~ 

Om het produkt te kunnen realiseren is een blok uitgangsmateriaal nodig. De afmetingen hiervan 

zijn 130 x 90 x 40 mm. Het uitgangsmateriaal kan afkomstig zijn uit een plaat of van een staat. In 

beide gevaJlen zal een zaagbewerking de voorkeur genieten om het blok te verkrijgen (bijlage II, p. 

45-46). Gekozen wordt voor een cirkelzaag omdat met dit type zaag de kleinste ruwheid te behalen 

vall. Omdat de gewenste tolerantie van de buitenmaten kleiner is dan met zagen te behalen is 

(minimaal = 0.10 mm, bijlage V), wordt de nominale maat van een overmaat voorzien. 

Ondanks het feit dal met zagen de gewenste ruwheid van 3.2 !!m te verkrijgen is, moet er worden 

nagefreesd. Oit omdat er sprake is van een overmaat. Het nafrezen kan gebeuren mel een 

vlakfrees die meleen de uiteindelijke maat verwezenUjkt. 
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4.6.2 De realisatie 

De volgende en belangrijkste stap die genom en moet worden is het frezen van de kamer (bijlage 

II, p. 43-44). Allereerst worden de tolerantie en ruwheid gecontroleerd op de minimale waarden. 

V~~r het frezen van een kamer met een frees van 6.3 tot 12.7 mm diameter, zijn deze waarden :t: 

1.50 mm respectievelijk 0.80 j1f1l (zie bijlage V). Aangezien hieraan voldaan wordt, wordt het 

structuur-diagram verder doorlopen. 

Zoals duidelijk waameembaar Is, heeft het hier beschouwde produkt een gesloten plancontour. Oit 

betekent, dat als er een frees met boormogelijkheid aanwezig is, berekend moet worden of er 

sprake is van een kleine serie. De eenvoudigste manier om de kamer voor te frezen is om gebruik 

te maken van een spiebaanfrees. Een andere mogelijkheid om de kamer voor te frezen met een 

viersnijder. Het voordeel van de viersnijder is dat deze een twee keer groter volume verspaant per 

tijdseenheid dan een spiebaanfrees. Het nadeel ervan is dat een viersnijder geen boorbewerking 

kan uitvoeren. Oil heeft tot gevolg dat er eerst een gat geboord moet worden. Vanuit dit gat zal dan 

de kamer gefreesd gaan worden. 

Om aan de definitie van een kleine serie voor de hierboven beschreven situatie te voldoen moet 

aan de volgende formules voldaan worden. 

tlllersnljdltr +toenterboor +tboor +2twlssel > tspiebalJJ?frees 

toenlerboor*Kcenterboor +tboor *Kboor > (tspiebunfreeS -tviersnijdltr -2t.msseJ *Kmachine 

tJ( : bewerkingstijd van gereedschap x. 
~: kosten van gereedschap x per eenheid van de bewerkingstijd. 

In dit voorbeeld wordt gesteld dat er geen sprake is van een kleine serie. Oit heeft tot gevolg dat 

er voorgeboord gaat worden (bijlage II, p. 42). Na de centerbewerking wordt er gekeken of er 

sprake is van een blinde kamer. Is dit waar dan wordt de diepte van het boorgat gesteld op de 

diepte van de kamer minus de hoogte van de too/tip van de boor. (30 - (%*11)/tan(%*118°) = 30-

3.3 = 26.7 mm => dID < 8.) 

Vanaf dit moment worden achtereenvolgens het gat geboord en de kamer gefreesd. Het 

voorfrezen van de kamer, zowel de eerste als de tweede voorfreesfase, en het nafrezen van de 

bodem en de wand vinden plaats met de viersnijder. De overgang van wand naar bod em en de 

hoeken van de bodem worden nagefreesd met de bolkopfrees. Is· ef sprake van een wand met 

geringe hoogte (wordt bepaald door het gereedschap). dan kan het nafrezen van de wand gedaan 

worden met de bolkopfrees. 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat voor de vervaardiging van de grondvormen, zoals die in het IOM

systeem zijn opgenomen, de dne basisgrondvormen als uitgangspunt worden genomen. Aile 

afgeleide vormen en ontaardingen en de bijbehorende bewerkingen, zijn hier weer uit af te leiden. 

Voor een gedetaileerde uitwerking van dit hoofdstuk wordt naar bijlage II verwezen waar in een 

structuur-diagram de overgangen van de grondvormen naar de bijbehorende bewerkingen is 

weergegeven. Voor de, in dit hoofdstuk vernoemde, (grens)waarden wordt verwezen naar bijlage V. 
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5. Conclusie 

In theorie bUjkt het mogelijk om, aan de hand van een bekend bewerkingsproces, een uitspraak te 

doen over de maakbaarheid van een ontworpen produkt. oit is een van de redenen waarom bij de 

automatisering van de micro-werkvoorbereiding veelvuldig gebruik wordt gemaakt van basis

objecten. oit zijn, per definitie, maakbare geometrische vormen. Om het onderzoek niet te complex 

te maken is er, uit de set van mogelijke basis-objecten, gekozen voor de negatieve verspanings

volumina zoals die in het loM-systeem voorkomen. 

Om het bewerkingsproces van een basis-object te kunnen beschrijven is het noodzakelijk dat een 

aantal parameters bekend zijn. De betrokken parameters kunnen worden onderverdeeld in 

geometrische parameters en proces parameters. De waarden van de geometrische parameters 

worden voor het overgrote deel door de ontwerper ingegeven (via uitlezing van het CAD-systeem). 

De proces parameters bevatten informatie over de beschikbare gereedschappen en machines, en 

over het te bewerken materiaal. Om een goed overzicht te behouden op de proces parameters is 

het aan te raden om de gereedschappen, machines en materialen onder te brengen in geschikte 

tabellen. 

Het bewerkingsproces voor de verschillende grondvormen kan worden onderverdeeld in drie 

groepen, de groep van de rotatie-symmetrische grondvormen, de groep van de kamers en de groep 

van de platte vlakken. Afhankelijk van de groep waarin de betreffende grondvorm thuis hoort, 

dienen er een aantal punten gecontroleerd te worden. Voorbeelden hiervan zijn de beschikbare 

gereedschappen, minimale tolerantie en ruwheid, en of er sprake is van een blinde grondvorm. Na 

aile punten in de juiste volgorde doorlopen te hebben, is het bewerkingsproces voor een enkele 

grondvorm bepaald. 

Om tot een goede geautomatiseerde werkvoorbereiding te komen is het van belang dat er een 

nader onderzoek wordt verricht naar de proces parameters. Met name naar de invloed van het 

materiaal op het bewerkingsproces. Bijvoorbeeld de invloed van de hardheid op de maximale 

aanzet van het gereedschap. De waarde van veel praces parameters is opgenomen in verspanings

en bewerkingshandboeken, bijvoorbeeld in het Machining Data Handbook [Metcut, 80] en het Metal 

Cutting Tool Handbook [USCTI, 89]. 

Daarnaast is het wenselijk dat er op een verantwoorde wijze een basisgereedschapset en een 

materiaallijst wordt samengesteld. 
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Errata 

Hoofdstuk 4 (p. 23-30) 

De paginanummers van de verwijzingen in hoofdstuk 4 naar bijlage II dienen met een verhoogd te 

worden. 

Bljlage II (p. 37) en blJlage V (p. 59) 

Aile paginanummers dienen met een verhoogd te worden. 

Errata 

M.F. Eenjes 

december 1991 
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Bijlagen 

Bijlagen behorende bij het verslag: Het bewerkingsproces der grondvormen. 
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81jlage I: 

De opdracht 
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TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 

Faculteit Werktuigbouwkunde 

Vakgroep Productietechnologie en Automatisering 

Onderzoeksopdracht 

Student 

Afstudeerhoogleraar 

Begeleiders 

23 september 1991 

Onderwerp 

Toelichting: 

: M.F. Eenjes 

: prof. dr. ir. A.C.H. v.d. Wolf 

: dr. ir. F.LM. Delbressine 

ir. R. de Groot 

: Bewerkingsafloop grondvormen 

In de CAD/CAPP-trajecten spelen grondvormen een steeds belangrijkere rol bij de automatisering 

van de micro-werkvoorbereiding. Deze grondvormen kennen interne parameters die de vorm. 

afmetingen. toleranties en ruwheden van de grondvormen bepalen. Een aantal van deze parame

ters bepalen in de micro-werkvoorbereiding ook de bewerkingsafloop (bijvoorbeeld: centeren. boren. 

kotteren). 

Momenteel loopt er een gezamelijk onderzoeksproject van TNO-IPL en de TUE dat tot doel heeft 

een systeem te ontwikkelen dat ontwerp, werkvoorbereiding en fabricage integreert. Maakbaarheid 

van de in dit systeem aanwezige grondvormen wordt, onder andere. gecontroleerd aan de hand 

van technologieregels die de bewerkingsafloop vastleggen. De in het systeem gedefinieerde 

technologieregels zijn echter rudimentair en incompJeet, zij moeten worden aangevuld en gecomple

teerd. 

Opdracht: 

* Onderzoek welke interne parameters de bewerkingsafloop van grondvormen beinvloeden. 

* Doe een (literatuur-) onderzoek naar methoden die aan de hand van relevante parameters 

eenduidig een bewerkingsafloop vastleggen. 

* Formuleer voor de in het systeem aanwezige grondvormen de benodigde technologieregels. 

prof. dr. ir . A.C.H. v.d. Wolf dr. ir. F.LM. Delbressine 
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Bijlage II: 
De structuur van de bewerklngsprocessen. 

In deze bijlage is de structuur weergegeven van het boor-, frees- en zaagbewerkingsproces. 

Indellng van de bljlage: 

Het begin van het boorproces 

Het vervolg van het boorproces 

Het ruim- en kotterproces 

Het tapproces 

Het proces voor het frezen van een gat 

Het voorboorproces 

Het begin van het freesproces 

Het vervolg van het freesproces 

Het begin van het zaagproces 

Het vervolg van het zaagproces 

Opmerkingen bij de structuur van het bewerkingsproces 

37 
(*) 38 
(RU + KO) 39 
(TA) 40 

(GF) 41 
(VB) 42 

43 
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47 

In onderstaande afbeelding is een veel voorkomend gedeelte uit de structuur weergegeven. De 

betekenis hiervan is dat het direkt volgende bewerkingsproces aangeeft welke gereedschappen 

voor die bewerking nodig zijn. 

Schema 1. De invloed van een bewerkingsproces op de 
gereedschapkeuze. 
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Het bewerkingsproces der grondvormen. 
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Schema 3. Het boorproces (vervolg). 
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Schema 4. Het ruim- en kotterproces. 

8ij/age II: de structuur van de bewerkingsprocessen 
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Schema 5. Het tapproces. 
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Schema 6. Het proces veer het frezen van een gat. 
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Schema 8. Het freesproces. 
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Schema 9. Het freesproces (vervolg). 
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Schema 10. Het zaagproces. 
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eq/age II: de structuur van de bewerkingsprocessen 

Het bewerklngsproces der grondvormen. 

a.an geeChlkte ~r ... , 

- 47-



Het bewerkingsproces der grondvormen. 

Opmerklngen bij structuur van het bewerkingsproces. 

Opmerking 1: 

Tolerantie > tol[grens](O) betekent dat de tolerantie groter moet zijn dan een grens waarde 

die afhankelijk is van de diameter van de gat. Is de waarde kleiner dan is de grondvorm 

niet te realiseren. 

Mededeling: Tolerantie is te klein. 

Oplosslngen: Vergroten de tolerantie, zodanig dat: Tolerantie > tolgrens(O). 

Opmerking 2: 

Als de ruwheid een kleinere Ra-waarde heeft dan ruw[grens] dan is deze grondvorm niet via 

een boor bewerking te realiseren. 

Mededellng: Ruwheid is te klein voor boren. 

Oplosslngen: Vergroot de ruwheidswaarde, zodanig dat: Ruwheid > ruwgrens. 

Opmerking 3: 

Het afkanten van een gat kan op twee verschillende tijdstippen in het bewerkingsproces 

gebeuren. Het kan in een bewerking met het centreren worden uitgevoerd. Hierbij worden 

dan een aantal eisen aan de centerboor en aan het gat gesteld. Het afkanten vindt plaats 

voor het boren. Een tweede mogelijkheid is om het gat pas af te kanten als het er al is. Oit 

gebeurt met een speciaal afkantgereedschap. 

Opmerking 4: 

Bij de afwezigheid van een centerboor is het niet mogelijk om op een goede manier een gat 

te boren. 

Mededellng: Geen geschikte centerboor. 

Oplosslngen: Voeg een centerboor toe aan de basisgereedschapset. 

Opmerking 5: 

Het is niet wenselijk dat de diepte/diameter-verhouding van een boor groter is dan 8. Oit 

heeft te maken mat de stabiliteit van het proCes en de maximale lengte van de boor. (OPM: 

de waarde 8 is gekozen op basis van de gegevens van Bralla en de informatie van de 

heren Cauwenberg en van der Molengratt.) Mogelijke oplossingen voor dit probleem zijn de 

keuze van een minder diep gat of een gat met een grotere diameter. 

Mededellng: Oiepte/diameter-verhouding is te groot. 

Oplosslngen: Verminder de diepte of vergroot de diameter van het gat. (dID < 8) 
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Het bewerkingsproces der grondvormen. 

Opmerking 6: 

Bij de afwezigheid van een juist afkantgereedschap is het niet mogelijk om het gat af te 

kanten. De oplossing hiervoor is om de hoek van afkanting zodanig te veranderen dat er 

wei een geschikt gereedschap aanwezig is. De uiterste maatregel is het kiezen van een 

afkant hoek van 0°, ofwel niet afkanten. 

Mededeling: Geen geschikt afkantgereedschap. 

Oplossingen: Verander de hoek van afkanting of voeg een afkantgereedschap toe aan de 

basisgereedschapset. 

Opmerking 7: 

Tolerantie > tol[grens](D,BO) betekent dat de tolerantie groter "moet zijn" dan een grens

waarde die afhankelijk is van de diameter van de boor (gat). De boor bewerking is in deze 

situatie de eindbewerking. 

Opmerking 8: 

Om een gat te kunnen tappen moet het gat afgekant zijn. Wanneer dit niet het geval is 

moet het gat als nog worden afgekant. 

Opmerking 9: 

Tolerantie < tol[grens](D,RU) betekent dat de tolerantie groter "moet zijn" dan een grens

waarde die afhankelijk is van de diameter van de ruimer (gat). 

Opmerking 10: 

Postol > postol[grens] betekent dat de positietolerantie grater "moet zijn" dan een grens

waarde. De grootte van deze grenswaarde en de factoren die de grenswaarde beinvloeden 

bleken niet achterhaalbaar. 

Opmerking 11: 

Bij kotteren is het niet wenselijk dat de diepte/diameter-verhouding van een gat groter is 

dan 5. Dit heeft te maken mat de stabiliteit van het proces en de maximale lengte van de 

kotterbaar. (OPM: de waarde 5 is gekozen op basis van de gegevens van Bralla voor een 

conventionele kotterbaar.) Mogelijke oplossingen voor dit probleem zijn de keuze van een 

minder diep gat of een gat met een grotere diameter. 

Mededellng: Diepte/diameter-verhouding is te groot. 

Oplosslngen: Verminder de diepte of vergroot de diameter van het gat. (dID < 5) 

Opmerking 12: 

In eerste instantie is het meest wenselijke dat de positietolerantie vergroot wordt. Er is dan 

een mogelijkheid dat de gewenste ruwheid wei gehaald wordt. Macht oak dit tot problemen 

leiden dan dient de ruwheidswaarde vergroot te worden. 

Mededellng: Geen geschikte kotterbaar of ruimer. 

Oplosslngen: 1. Vergroot de positietolerantie. 

2. Vergroot de ruwheidswaarde. 

8ij/age II: de structuur van de bewerkingsprocessen - 49-



Het bewerkingsproces der grondvormen. 

Opmerking 13: 

De waarde van 12 mm die hier wordt gegeven voor de maximale diameter van een tap is 

van toe passing op situatie zoals die geldt op de MAHO 700 S van de vakgroep WPA. In 

een andere situatie kan de maximale diameter groter of kleiner zijn. 

Opmerking 14: 

Deze opmerking is het gevolg van de afwezigheid van een geschikte schroefdraadfrees. De 

hoofd oorzaak zijn de afmetingen van het gereedschap. Het vergroten van het tapgat of het 

verminderen van de draaddiepte in het gat zijn de mogelijke oplossingen. Bij kleine gaten 

kan het veranderen van de spoed tot gevolg hebben dat het tapgat maakbaar wordt. 

Mededeling: Geen geschikte schroefdraadfrees. 

Oplossingen: Vergroot de diameter van het tapgat of verminder de draaddiepte in het gat. 

Opmerking 15: 

Mededellng: Geen geschikt frees. 

Oplosslngen: Veranderen de diepte en/of de diameter van het gat. 

Opmerking 16: 

Tolerantie > tol[grens](D.FR) betekent dat de tolerantie groter "moet zijn" dan een grens

waarde die afhankelijk is van de diameter van de frees (gat). De frees bewerking is in deze 

situatie de eindbewerking. 

Opmerking 17: 

Om een gat te kunnen tappen moet het gat afgekant zijn. Bij afwezigheid van een geschikt 

afkantgereedschap is het dan ook niet mogelijk om het gat van inwendig schroefdraad te 

voorzien. 

Mededellng: Geen geschikt afkantgereedschap. 

Oplosslngen: Voeg een afkantgereedschap toe aan de basisgereedschapset. 

Opmerking 18: 

Bij de afwezigheid van een centerboor is het niet mogelijk om op een goede manier een gat 

te boren. 

Mededellng: Geen geschikte centerboor. 

Oplosslngen: Voeg een centerboor toe san de basisgereedschapset. 

Opmerking 19: 

Het is niet wenselijk dat de diepte/diameter-verhouding van een boor groter is dan 8. Dit 

heeft te maken mat de stabiliteit van het proces en de maximale lengte van de boor. (OPM: 

de waarde 8 is gekozen op basis van de gegevens van Sralla en de informatie van de 

heren Cauwenberg en van der Molengraft.) Mogelijke oplossingen voor dit probleem zijn de 

keuze van een minder diep gat of een gat met een grotere diameter. 

Mededellng: Diepte/diameter-verhouding is te groot. 

Oplosslngen: Verminder de diepte of vergroot de diameter van het gat. (dID < 8) 
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Hat bewerkingsproces der grondvormen. 

Opmerking 20: 

Het probleem in dit stadium is dat er een gat gerealiseerd dient te worden. Oit kan met 

behulp van een boor of een frees met een snijkant tot het midden. Van beide is er geen 

exemplaar aanwezig met een geschikte diameter. 

Mededellng: Geen geschikte boor of frees. 

Oplosslngen: Veranderen de diameter van het gat (meestal verkleinen). 

Opmerking 21: 

Tolerantie > tol[grens](O,GV) betekent dat de tolerantie groter moet zijn dan een grens 

waarde die afhankelijk is van de diameter van de frees en de grondvorm. Is de waarde 

kleiner dan is de grondvorm niet te realiseren. 

Mededellng: Tolerantie is te klein. 

Oplosslngen: Vergroten de tolerantie, zodanig dat: Tolerantie > tolgrens(O,grondvorm). 

Opmerking 22: 

Als de ruwheid een kleinere Ra-waarde heeft dan ruw[grens] dan is deze grondvorm niet via 

een frees bewerking te realiseren. 

Mededellng: Ruwheid is te klein voor frezen. 

Oplossingen: Vergroot de ruwheidswaarde, zodanig dat: Ruwheid > ruwgrens• 

Opmerking 23: 

Er is geen geschikte frees aanwezig om het produkt voor te frezen (fase 1 )2. Zie ook 

opmerking 24. 

Mededeling: Geen geschikte frees. (fase 1) 

Oplossingen: Voeg een frees aan de basisgereedschapset toe of verander een van de 

afrnetingen van de kamer. 

Opmerking 24: 

Bij het voorfrezen van een geometrie kan het gebeuren dat de verhouding van het te 

bewerken oppervlak en de kleinste hoekradius groot wordt. In deze situatie kan het zinvol 

zijn om in eerste instantie een frees met een grotere diameter te gebruiken. 

Opmerking 25: 

Er is geen geschikte frees aanwezig om het produkt voor te frezen (fase 2). Zie ook 

opmerking 24. 

Mededeling: Geen geschikte frees. (fase 2) 

Oplosslngen: Voeg een frees aan de basisgereedschapset toe of verander een van de 

afmetingen van de kamer. 

2 Zie v.d. Vorst (Vorst. 87]. 
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Het bewerkingsproces der grondvormen. 

Opmerking 26: 

Er is geen geschikte frees aanwezlg om het produkt na te frezen (1ase 3). 

Mededeling: Geen geschikte frees. (fase 3) 

Oplossingen: Voeg een frees aan de basisgereedschapset toe of verander een afmeting, 

de ruwheid en/of de tolerantie van de kamer. 

Opmerking 27: 

Tolerantie > tol[grens] betekent dat de tolerantie groter moet zijn dan een grens waarde die 

afhankelijk is van de frees. Is de waarde kleiner dan is de grondvorm niet te realiseren. 

Mededellng: Tolerantie is te klein. 

Oplosslngen: Vergroten de tolerantie, zodanig dat: Tolerantie > tolgret'lll' 

Opmerking 28: 

Ais de ruwheid een kleinere Ra-waarde heeft dan ruw[grens] dan is deze grondvorm niet via 

een zaag bewerking te realiseren. 

Mededellng: Ruwheid is te klein voor zagen. 

Oplosslngen: Vergroot de ruwheidswaarde, zodanig dat: Ruwheid > ruwgrens' 

Opmerking 29: 

Tolerantie > tol[grens](TZ) betekent dat de tolerantie groter "moet zijn" dan een grenswaar

de die afhankelijk is van het type zaag dat gebruikt wordt. 

Opmerking 30: 

Wanneer de tolerantie kleiner wordt dan de grenswaarde is het verstandig om te zorgen 

voor een overmaat. Deze overmaat kan dan met een freesbewerking worden verwijdert. 

Opmerking 31: 

Er is geen geschikt zaag aanwezig om het platte vlak te kunnen maken. 

Mededellng: Geen geschikte zaag. 

Oplosslngen: Installeer een geschikte zaagmachine of verander de ruwheid en/of de 

tolerantie van het platte vlak. 

Opmerking 32: 

Ruwheid > ruw[zagen] betekent dat de ruwheid van ruwheid groter "moet zijn" dan de 

ruwheid die met zagen wordt verkregen. 

Opmerking 34: 

Er is geen geschikt frees aanwezig om het platte vlak na te kunnen frezen. 

Mededellng: Geen geschikte frees om het platte vlak te kunnen nabewerken. 

Oplosslngen: Voeg een frees aan de basisgereedschapset toe of verander de ruwheid 

en/of de tolerantie van het platte vlak. 
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Het bewerkingsproces der grondvormen. 

Opmerking 35: 

Indien de ruwheid of de tolerantie een zodig grote waarde hebben dat nafrezen niet in een 

keer mogelijk is, dan is het verstandig om ook voor te frezen (aileen mse 1 is voldoende). 

Aigemene opmerkingen 

Numerieke parameters voor het boren van een gat: 

- Diepte [d]; 

- Diameter 

- Hoek van afkanten 

- Ruwheid 

- Tolerantie 

- Positie 

- Positietolerantie 

[0]; 

[1"]; 

[ruw]; 

~ol]; 

[x,y,z]; 
[postol]. 

Numerieke parameters voor het frezen van een kamer: 

- Lengte 0]; 
- Breedte 

- Oiepte 

- Min. radius plancontour 

- Radius wand-bodem 

- Ruwheid bodem 

- Ruwheid wand 

- Tolerantie 

- Positie 

- Orientatie 

- Positietolerantie 

[b]; 

Cd]; 

[rJ; 
[rwJ; 
[ruw~; 

[ruwwa...J; 

[tolJ; 

[X,y,z]; 
[a]3; 

[postol]. 

X E {Iengte, breedte, diepte, radius} 

Numerieke parameters voor het frezen of zagen van een plat vlak: 

- Ruwheid [ruw]; 

- Positie van een punt [x,y,z]; 

- Normaalvector en]; 
- Positietolerantie [postol]; 

- Orientatietolerantie [ortol] . 

. Booleaanse parameters voor het boren van een gat: 

- Blind gat Oa/nee]; 

- Tooltip 

- Afkanten 

- Tapgat 

Oa/nee]; 

Oa/nee]; 

Oa/nee]. 

Booleaanse parameters voor het frezen van een kamer: 

- Gesloten plancontour Oa/nee]. 

3 De hoek (). Is de hoek tussen de lengte van de kamer en een as (afhankelijk van het bewerkingsvlak). 
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Standaard parameters voor het boren van een gat: 

- Minimale toleranties ~olgrens(D}]; 

[tolgrens(D,BO)]; 

~olgrens(D,RU)]; 

[tolgrens(D.FR)]; 
- Minimale ruwheid [ruwgre..J; 

- Materiaal gegevens uit tabel; 

- Aanwezige gereedschapset; 

- Aanwezig machinepark. 

Het bewerkingsproces der grondvormen. 

Standaard parameters voor het frezen van een kamer of een plat vlak: 

- Minimale toleranties [tolgrens(D)]; 

~olgrens(D,Gv}l; 

- Minimale ruwheid [ruwgre..J; 

- Materiaal gegevens uit tabel; 

- Aanwezige gereedschapset; 

- Aanwezig machinepark. 

Standaard parameters voor het zag en van een plat vlak: 

- Minimale toleranties [tolgr • ..J; 

~olgrel'1lll(TZ)]; 

- Minimale ruwheid [ruwgre..J; 

[ruwzage,,); 

- Materiaal gegevens uit tabel; 

- Aanwezig machinepark. 

OPMERKlNG: 

Niet aile hier genoemde parameters zijn terug te vinden in de structuur van het bewer

kingsproces. De reden hiervoor is dat deze parameters geen invloed hebben op het verloop 

van het bewerkingsproces maar invloed hebben op de bewerkingscondities (aanzet, 

spindeltoerental en dergelijke). 

OPMERKlNG: 

De minimale waarden voor de ruwheden en de toleranties, zoals die nodig zijn voor het 

boren, frezen en zagen, staan vermeld in bijlage V. 
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Het bewerkingsproees der grondvormen. 

Bijlage III: 

Materiaalgegevens. 

De in deze bijlage gegeven tabel is een eerste opzet voor een materiaallijst voor het 10M-project. 

Deze tabel is opgezet naar bewerkingsgroep. Oit betekent dat elk materiaal dat tot een bewerkings

groep behoort op dezelfde manier bewerkt wordt (voeding, aanzet en dergelijke zijn gelijk). De 

indeling is gebaseerd op gegevens van de firma Prototyp-werke GMBH [prototyp, 85]. 
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bew 
grp 

1.1 

1.2 

3 

4 

5 

8.2 

8.3 

8.4 

9.1 

8.1 

Materiaal DIN benaming 
nummer 

1.0035 St 33.2 
1.0038 RSt 37-2 
1.0711 9 S 20 
1.0501 C35 

1.0070 St 70-2 
1.0726 35 S 20 
1.0503 C45 
1.0601 C60 

0.6020 GG-20 
0.6030 GG-30 

0.7040 GGG-4O 

1.4401 X 5 CrNiMo 18 106 

3.3315.26 AIMg 1 
3.3535.26 AIMg 3 
2.2315 AIMgSi 1 

3.3241.01 G-AIMg 3 Si 
3.3292.05 GD-AIMg 9 

3.2381.01 G-AISi 10 Mg 
3.2581.02 GK-AISi 12 
3.5662.01 G-MgAI6 

2.0060.10 E-Cu 57 
2.1522.26 CuSi 2 Mn 
2.0380.10 CuZn 39 Pb 27 

Perspex8 

Ultramid8 

Makrolon8 

Pertinax8 

Novitex8 

Celeron8 

4 Treksterkte in N/mm2. 
$ Hardheid in HB 30 muv: •• HB 2,5/62,5 

." HB 51250 

.' HB 10 

e Oak bekend als: RVS 316. 
7 Oude benaming: Ms 58. 

." ·Shore 0 

e Deze namen zijn merknamen. 

Bij/age III: materiaalgegevens 

Hat bewerkingsproces der grondvormen. 

Trek- Hardheid5 Mat 
sterkte4 grp. 

330 - 500 100 - 140 CS 
350 - 450 105 - 130 CS 
360 - 530 150 - 160 AS 
500 - 700 150 - 210 KS 

700 - 850 200 - 255 CS 
500 - 650 190 - 200 AS 
600 - 800 180 - 240 KS 
700 - 850 200 - 250 KS 

",,200 170 - 210 LG 
",,300 200 - 260 LG 

",,390 NG 

500 - 700 130 - 180 RVS 

145 - 185 .. 47' AK 
240 - 280 ... 73' AK 

> 245 ... 95+ AK 

140 - 190 50 - 60· AGK 
200 - 300 70 - 100· AGK 

170 - 220 50 - 60· AGG 
180 - 240 50 - 60· AGG 
180 - 240 50 - 65- MG 

200 - 250 45 - 70· KL 
330 - 410 ... 95+ KL 

... 360 .. 125+ KZ 

... 75 PMMA 
40 - 80 PA 

... 65 PC 
PF 
PVC 

.. 78 .. 84++ HW 

- 56-



Afkortingen: CS : Constructie Staal 

AS : Automaten Staal 

KS : Kooistofstaal 

LG : Laminair Gietijzer 

NG : Nodulair Gietijzer 

RVS : Roestvast Staal 

AK : Aluminium Kneetlegering (niet uitgehard) 

AGK : Aluminium Gietlegering «10% Si) 

AGG : Aluminium Gietlegering (>10% Si) 

MG : Magnesium Gietlegering 

KL : Koper. laag gelegeerd 

KZ : Koper-Zink legering (Messing) 

PMMA : Polymethylmetacrylaat 

PA : Polyamide (8Nylon) 

PC : Polycarbonaat 

PF : Fenolformaldehyde hars 

PVC : Polyvinylchloride 

Het bewerkingsproces der grondvormen. 

{DIN 7745)9 

{DIN 16773)9 

(DIN 7744)9 

(DIN 7748. DIN 7749)9 

HW : Hardweefsel; linnenweefsel geimpregneerd met fenolhars 

Uit: Protostar Fraswerkzeuge Einsatzwerte (1985) 

Prototyp-Werke GMBH. Fabrik fUr prazisionswerkzeuge 

Zell-Harmersbach (BRD). 

, Kunststoffen algemeen: DIN 7728 
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Het bewerkingsproces der grondvormen. 

BiJlage IV: 
Voorstel voor een gereedschapset: 

Het voorstel voor de gereedschapset betreft aileen de typen gereedschap die wenselijk zijn in een 

CNC-freesmachine. Gegevens over range in afmetingen zijn er niet in verwerkt en dienen verder 

uitgezocht te worden. 

Gereedschap: 

centerboor 

spiraalboor 

verzinkboor 

tweesnijder 

driesnijder 

viersnijder 

bolkopfrees 

radiusfrees 

vlakfrees 

schroefdraadfrees 

conische frees 

T-frees 

afkantfrees 

zaagfrees 

ruimer 

kotterbaar 

tap 

Opmerking: 

tophoek 60° 

top hoek 1180 

tophoek 60°, 90° en 1200 

met snijkant tot hart 

met snijkant tot hart 

met snijkanten onder hoek 45°, 750 en 90° 
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Hat bewerkingsproces der grondvormen. 

Bljlage V: 
Gegevens voor de verschillende bewerkingen. 

In deze bijlage zijn een aantal gegevens ondergebracht die van invloed zijn op het bewerkingspro

ces. Het betreft voornamelijk gegevens over ruwheden en toleranties. Voor aile genoemde waarden 

geldt dat het gemiddelden zijn. De minimale en maximale waarden zijn afhankelijk van een aantal 

externe factoren, bijvoorbeeld de machine, de opspanning of de manier van produceren. 

Tenzij anders vermeld zijn de gegevens afkomstig uit het boek van Bralla: Handbook of Product 

Design for Manufacturing [Bralla. 86]. 

Indellng van de bljlage 

Gegevens voor boren 

Gegevens voor ruimen 

Gegevens voor kotteren 

Gegevens voor frezen 

Gegevens voor zagen 
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Het bewerklngsproces der grondvormen. 

Gegevens voor boren 

Voor de ruwheid van een geboord gat gelden de volgende Rawaarden: 

Fijne bewerking 

Normale bewerking 

Grove bewerking 

: 0.80 - 1.6 Ilm 

: 1.6 - 6.3 J.lm 

: 6.3 - 12.5 !J.ffi 

De diameter-tolerantie van een gat is afhankeUjk van de diameter van het gat, weergegeven in 

onderstaande tabel. 

Diameter (mm) Tolerantie (mm) 

o tot 3 + 0.08 - 0.025 

3 tot 6 + 0.10 - 0.025 

6 tot 13 + 0.15 - 0.025 

13 tot 25 + 0.20 - 0.050 

25 tot 50 +0.25 - 0.080 

50 tot 100 + 0.30 - 0.100 

Een werkstuknulpunt kan op aantal manieren bepaalt worden. Een ervan is een gepositioneerde 

inklemming; het werkstuk wordt tegen een aantal aanslagen gedrukt waarmee is zijn positie wordt 

bepaald. Een andere manier is om elk werkstuk op de machine op te meten waarmee dan het 

nulpunt wordt bepaald. De manier van nulpuntsbepaling heeft invloed op de positie-tolerantie van te 

boren gaten zoals weergegeven in onderstaande tabel. 

Werkstuknulpunt bepaalt door: 

gepositioneerde inklemming 

meting met tastkop 

normaal 

:t 0.20 mm 

:t 0.05 mm 

nauwkeurig 

:i: 0.100 

:i: 0.025 

Bij boren is het gebruikelijk dat de maximale boordiepte gelijk is aan acht maal de diameter van 

de boor. (Bron: com prom is tussen Bralla - maximaal 5 x 0 - en, v.d Molengraft en Cauwenberg -

maximaal10 x D -.) 

De maximale hardheid van het te bewerken materiaal wordt bij een normale boorbewerking 

gesteld op Re30. In bijzondere situaties is een hardheid van Re60 nog mogelijk. 

Ruwheden : Bralla tabel 1.4-1 
Diameter-tolerantle : Bralla tabe14.5-1 
Positie-tolerantie : Bralla tabeI4.5-4 
Boordlepte : Bralla p.4-47 
Hardheid : Bralla p. 4-47 
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Het bewerkingsproces der grondvormen. 

Gegevens voor rulmen 

Voor de ruwheid van een geruimd gat gelden de volgende Ra-waarden: 

Fijne bewerking 

Normale bewerking 

Grove bewerking 

: 0.40 - 0.80 Ilm 

: 0.80 - 3.2 Ilm 

: 3.2 - 6.3 Ilm 

De diameter-tolerantie van een geruimd gat is afhankelijk van de diameter van het gat, weergege

ven in onderstaande tabel. 

Opmerkingen: 

Diameter (mm) 

o tot 13 

13 tot 25 

25 tot 50 

50 tot 100 

Tolerantie (mm) 

: 0.013 tot: 0.025 

: 0.025 
:0.050 
:0.080 

* Positie verbetering verkrijgen met behulp van ruimen is aileen mogelijk wanneer er sprake 

is van kleine afwijkingen. 

* Ter voorkoming van ongewenste braamvorming is het niet gewenst om twee snijdende 

gaten te ruimen. (Zie figuur 1.) 

* Houdt bij blinde gaten rekening met de gewenste spaanruimte. (Minimaal 1.40) 

Flguur 1. Het snijden van twee gaten. 

Ruwheden : Bralla tabel 1.4-1 
Diameter-tolerantie : Bralla tabel 4.5-2 
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Het bewerkingsproces der grondvormen. 

Gegevens voor kotteren 

Voor de ruwheid van een gekotterd gat gelden de vOlgende R.-waarden: 

Fijne bewerking 

Normale bewerking 

Grove bewerking 

: 0.05 - 0.40 11m 

: 0.40 - 6.3 11m 

: 6.3 - 25 11m 

De diameter-tolerantie van een gat is afhankelijk van de diameter van het gat en van de manier 

van bewerken. De tolerantie, in mm, is weergegeven in onderstaande tabel. 

Diameter (mm) normaal I nauwkeurig 

o tot 19 :t: 0.025 :t:0.005 

19 tot 25 :t:0.040 :t: 0.005 

25 tot 50 :t: 0.050 :t: 0.010 

50 tot 100 :t: 0.080 :t: 0.020 

100 tot 150 :t: 0.100 :1:0.025 

150 tot 300 :t: 0.130 :t:0.050 

Bij kotteren is het niet verstandig om de maximale diepte van het te kotteren gedeelte groter te 

maken dan vijf maal de diameter van het gat. Oit in verband met de stijfheid van het gereedschap. 

De hardheid van het materiaal dat gekotterd moet worden mag niet groter zijn dan Re60. 

Opmerkingen: 

* Gaten met onderbroken wanden dienen vermeden te worden. Oit geeft aanleiding tot een 

instabiel verspaningsproces. (Zie figuur 2.) 

* Net als bij het ruimen moet bij het kotteren van een blind gat rekening worden gehouden 

met de spaanruimte. (Minimaal Y40) 

* Kotteren is duurder dan ruimen. Kotter pas als een andere methode niet mogelijk is. 

1-
Flguur 2. Een gat met onderbroken wand. 

Ruwheden : Bralla tabel 1.4-1 
Diameter-tolerantie : Bralla tabel 4.5-3 
Boordiepte : Bralla p. 4-47 
Hardheid : Bralla p. 4-47 
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Het bewerkingsproces der gronclvormen. 

Gegevens voor frezen 

Voor de ruwheid bij een freesbewerking gelden de volgende Ra-waarden: 

Fijne bewerking 

Normale bewerking 

Grove bewerking 

: 0.20 - 0.80 Ilm 

: 0.80 - 6.3 IJ.ffi 

: 6.3 - 25 Ilm 

De toleranties van een grondvorm (breedte, lengte, diepte, radii) zijn afhankelijk van de diameter 

en de snijlengte van de frees en van het type bewerking. De tolerantie, in mm, is weergegeven in 

onderstaande tabel. 

Diameter (mm) 

o tot 6.3 

6.3 tot 12.7 

12.7 tot 19 

19 tot 25 

25 tot 50 

50 tot 100 

bew. 1: kamerfrezen 

bew. 2: slotfrezen met spiebaanfrees 

bew. 3: vlakfrezen 

bew.1 

:I: 1.50 

:I: 2.00 

:I: 2.50 

bew.2 bew.3 

:1:0.05 :1:0.05 

:I: 0.06 :1:0.05 

:I: 0.06 :1:0.05 

:I: 0.06 :I: 0.05 

:1:0.05 

:t 0.05 

Voor het frezen van platte oppervlakken gelden naast de bovenstaande parameters nog een 

aantal andere. De onderstaande waarden gelden voor een oppervlak met een maximale afmeting 

van 1 x 4 meter. 

Vlakheidsafwijking 

Ruwheid 

: 0.4 mm/m 

: 0.8 - 6.3 Ilm 

Het is wenselijk dat de oppervlakte/freesdiameter-verhouding binnen bepaalde grenzen ligt. De 

minimale waarde is die waarde waarbij de tijdsduur voor een gereedschapwissel gelijk is aan de 

extra tijd die nodig bij gebruik van de -kleineH frees. (Bron: v.d. lVIolengratt.) 

De maximale diepte voor een freesbewerking is afhankelijk van het gereedschap. De maximale 

diepte wordt bepaald door de lengte van de snijkanten aan de zijkant van de frees. 

Zowel ferro als non-ferro materialen zijn geschikt om een freesbewerking op uit te voeren. Echter 

zachte material en en materialen met een hardheid van meer dan Rc45 zijn duurder in produktie. 
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Het bewerkingsproces der grondvormen. 

Opmerkingen: 

* De diepte van een slot in een laag koolstofstaal (0.05% - 0.25% C) mag niet meer zijn 

dan de freesdiameter. 

* Maak zoveel mogelijk gebruik van standaard frezen en de bijbeborende afmetingen. 

* Bij het frezen van een vlak wordt de vlakheid, van dat vlak, na bewerking beinvloed door 

spanningen in het materiaal voor de bewerking. 

* Bij het frezen van een vlak geeft kopfrezen het beste resultaat met betrekking tot ruwheid, 
tolerantie en vlakheid. 

* De invloed van vlak-orientatie op de ruwheid en tolerantie is niet bekend. 

Ruwheden (alg.) : Bralla tabel1.4-1 
Tolerantie : Bralla tabel 4.6-3 
Vlakheid : Bralla tabel 1.4-4 
Ruwheid (plat vlak) : Bralla tabel 1.4-4 
Hardheid : Bralla p. 4-63 
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Het bewerkingsproces der grondllormen. 

Gegevens voor zagen 

Zowel de ruwheid als de tolerantie zijn bij zagen afhankelijk van het type zaag dat gebruikt wordt. 

Allereerst voigt er een tabel met ruwheidswaarden. Daarna een tabel met tolerantiewaarden voor de 

lengte en haaksheidafwijking. 

type zaag normaal nauwkeurig 

bandzaag 5.0 - 7.5 11m 2.5 - 5.0 11m 

bladzaag 5.0 - 7.5 11m 2.5 - 5.0 Ilffi 
cirkelzaag 3.2 11m 1.6 11m 

type zaag normaal nauwkeurig haaksh.afw. 

bandzaag ± 0.25 mm ::t: 0.13 mm ::t:O.2% 

bladzaag ± 0.25 mm ::t: 0.13 mm ::t:O.2% 

cirkelzaag ::t: 0.20 mm ::t: 0.10 mm :t 0.2% 

De materialen die geschikt zijn om te zagen zijn aUe bewerkbare material en met een hardheid die 

minder is dan Rc45. 

Opmerkingen: 

* Bij de keuze van de bandzaag of de bladzaag zijn er een tweetal keuze criteria. De 

bandzaag is sneller, maar de bladzaag, zowel machine als zaagblad, is goedkoper. 

'* De invloed van de vlak-orientatie op de ruwheid en tolerantie is niet bekend. 

Ruwheden 
Tolerantie 
Harheid 

: Bralla tabel 4.2-2 
: Bralla tabel 4.2-2 
: Bralla tabeI4.2-1 
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