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In de meeste gevallen zal hout in zijn toepassing door schaven,
frezen en boren bewerkt zijn tot een bepaald profiel. Het wordt
dan bijvoorbeeld geleverd als ‘rondom geschaafd’ of ‘met messing
en veer’. Dit in tegenstelling tot hout dat als ‘gekantrechte platen’
of ‘fijnbezaagd’ wordt geleverd.
Dit artikel gaat in op het machinaal schaven, boren en frezen
van hout, metaal en andere materialen. Tevens zal kort iets over
de verschillende soorten machines geschreven worden. Na de
inleiding volgende in de tweede paragraaf termen en definities
en in de derde paragraaf worden enkele basisprincipes uitgelegd
van het begrip verspaning. De vierde en vijfde paragraaf gaan
over schaven respectievelijk frezen en boren. De zesde paragraaf
beschrijft de afvoer van (hout)spanen en -krullen; als laatste kort
wordt ingegaan op veiligheidsaspecten. In bijlage 1 is een lijst
met veelgebruikte houtsoorten opgenomen inclusief de mate van
afstomping op snijgereedschap. Deze lijst is opgesteld op basis
van literatuur en praktijkervaringen. Bijlage 2 beschrijft diverse
houtbewerkingen en in bijlage 3 worden verschillende frees- en
schaafmachines gekarakteriseerd.

Inleiding
Profielen in hout

Bewerking vindt plaats na zagen

Machinaal bewerken tegenover handmatig
bewerken
Bescherming van bediener

H O U T D O C U M E N T A T I E

Voorafgaand aan de bewerking van hout die tot het gewenste profiel leidt,
volgt steeds op het zagen van hout uit een boomstam tot platen en balken en
het aansluitende kantrechten. Het vlakken, vandikteschaven en haaks maken
zijn de eerste bewerkingen in het kader van de verspaning. Verspaning is een
verzamelterm voor schaven, frezen en boren. Hoewel we ook bij hout- en
metaaldraaien van verspaning spreken, komt deze bewerking in de bouw- en
timmerindustrie weinig voor. Het draaien wordt hier dan ook niet behandeld.
Bekende voorbeelden van typische profielen zijn geschaafde rabatdelen,
vlonderplanken, boeidelen en houten kozijnen. Er bestaat een breed scala
aan daarin aangebrachte sponningen, groeven en profilering.
Na het zagen en eventueel drogen van hout zijn er nog tal van bewerkingen
mogelijk. De belangrijkste houtbewerkingen die in de professionele sfeer
voorkomen, zijn schaven, boren en frezen. Hoewel het schaven, boren en
frezen ook door de hobbyist worden beoefend en hiervoor soms elektrisch
aangedreven gereedschappen worden gebruikt, vallen deze gereedschappen
niet onder ‘industriële werktuigen’; ze worden in dit artikel slechts terloops
behandeld.
Momenteel zijn er tal van verschillende machinale schaven, boormachines
en frezen in gebruik, voor zowel zeer algemeen als uiterst specialistisch
gebruik. In verband met de bescherming van de bediener en daarop
aansluitende wet- en regelgeving is bediening van deze apparatuur werk
geworden waarvoor een gedegen opleiding en vakmanschap zijn vereist.
Industriële schaaf-, frees- en boormachines beschikken (in tegenstelling
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Bewerken

Veiligheidskap wegklappen = stroom
onderbreken, apparaat werkt niet

Combinatiemachines

tot de meeste werktuigen voor de hobbyist) over veiligheidsvoorzieningen
die, als zij niet zijn ingeschakeld, veelal de stroomtoevoer onderbreken
waardoor het apparaat niet kan worden gebruikt. Ook zijn er in het kader
van industriële houtbewerking arboregels, waaraan de hobbyist niet verplicht is te voldoen.
Het gebruik van combinatiemachines (kleine schaafbanken in combinatie
met zaagtafel en spilfrees) heeft inmiddels een hoge vlucht genomen. Deze
machines zijn populair bij het midden- en kleinbedrijf omdat hun lage
gewicht een eenvoudige verplaatsing naar de werkplek toelaat en doordat
ze anderzijds robuust zijn en een lange levensduur kennen. Deze apparaten
zijn relatief eenvoudiger te bedienen, waardoor ze ook voor de hobbyist met
(ruime) ervaring geschikt zijn. Hun hoofddoel is echter industrieel, dus
worden ze in dit artikel behandeld.

Afbeelding 1. Frezen die in een bovenfreesmachine worden gezet met behulp van
een morseconus opname. Hierbij past de licht conisch geslepen achterzijde van het
bit in een corresponderende holte. De tapsheid is zeer gering waardoor een goede
vatting verkregen wordt. Van klein naar groot kent men morseconus 1, 2, 3, 4, 5
enzovoort

Termen en
definities
Snijranden
Messenrol

Snijranden aan buitenzijde verspanen
materiaal

Snijranden aan kopse zijde verspanen materiaal
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Schaven
Schaven is een bewerking waarbij materiaal in de lengterichting van een
werkstuk wordt weggenomen door middel van snijranden die zich bevinden aan de buitenzijde van een roterende cilinder (de messenrol). Deze
bewerking leidt tot een dunner/smaller werkstuk, dat maatvast en glad is en
eventueel voorzien is van een bepaalde profilering. Schaven is een techniek
die (vrijwel) uitsluitend bij hout wordt gebruikt.
Frezen
Frezen is een bewerking waarbij een roterend gereedschap (de frees) materiaal verwijdert uit het werkstuk dat langs de frees, of daar onderdoor, wordt
gevoerd. Frezen leidt tot bijvoorbeeld een richel, sponning of gleuf. Het
werkstuk kan hout zijn, maar dergelijke technieken worden ook voor metaal
en kunststof toegepast.
De snijranden aan de buitenzijde van de cilindrische frees dienen om (veel)
materiaal te verspanen. Het frezen kan zowel bij hout, bij kunststof als metaal worden gebruikt.
Boren
Boren is het in het werkstuk voeren van een roterend gereedschap met snijranden op zowel het kopse vlak als de langsvlakken. Het lijkt sterk op frezen,
met het verschil dat het werkstuk stationair is. Het resultaat van boren is een
cilindrisch gat.
De werking van de snijranden aan de buitenzijde van de boor is niet gericht
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op het verspanen van (veel) materiaal, maar op het glad maken/houden van
het geboorde gat. Boren kan in tal van materialen, waaronder hout, kunststof en metaal plaatsvinden.

Wat van invloed is op standtijd

Stellen is vakwerk

Verspanen tegenover schuren

Standtijd
Standtijd betreft de tijdsduur waarbij de snijranden van het gereedschap
scherp genoeg blijven (dus hun werking correct uitvoeren) zonder tussentijds slijpen. De standtijd is afhankelijk van diverse factoren. De belangrijkste
zijn:
–– de aard van de snijtanden (hardheid, taaiheid, enzovoort);
–– de (metaal)legering gebruikt voor het gereedschap;
–– de houtsoort;
–– de koeling van het gereedschap voor zover aanwezig;
–– de snijhoek;
–– de hoeveelheid spaan die per gang wordt afgenomen;
–– het type bewerking.
Steltijd
Steltijd betreft de tijd, benodigd voor het anders/opnieuw instellen van
een machine, dat na afloop van een serie profielen en voorafgaand aan de
volgende serie moet gebeuren, wanneer de profielen van beide series verschillen. Hoewel het stellen veelal tot op zekere hoogte is geautomatiseerd,
is hiervoor vakkennis vereist en worden er, voorafgaand aan de productie,
enkele proefstukken gemaakt die in orde moeten worden bevonden voordat de serieloop gestart wordt. Het is van groot belang de steltijd zo veel
mogelijk te bekorten; gedurende deze tijd is de dure machine immers niet
productief.
Verspanen
Verspanen is een bewerkingstechniek waarbij met behulp van gereedschap
via afschuiving/afschrapen materiaal verwijderd wordt uit een werkstuk. Het
afgenomen materiaal komt vrij als kleine brokjes of spaantjes; vandaar de
naam verspanen. Frezen, boren, machinaal schaven evenals metaal- en houtdraaien zijn vormen van verspaning.
Een veelgebruikte techniek om materiaal van een oppervlakte af te nemen
waarbij niet verspaand wordt, is schuren: hier komt het afgenomen materiaal
vrij als een poeder.

Verspaning

Verspanen is eigenlijk afschrapen

Vergelijking met houtdraaien

Vergelijking met metaaldraaien

H O U T D O C U M E N T A T I E

Schaven, boren en frezen worden tot de verspaningstechnieken gerekend.
Verspaning wil zeggen dat er met behulp van gereedschap via een vorm van
afschraping materiaal verwijderd wordt uit het werkstuk. Als gevolg daarvan
ontstaan spanen of krullen. Er kan een vergelijking gemaakt worden met het
schrapen (afschuiven) van een mes over harde roomboter, met ‘boterkrullen’ als gevolg.
Een vergelijking met houtdraaien gaat gedeeltelijk mank. Daarbij kan
namelijk wel degelijk geschraapt (= verspaand) worden, maar idealiter is
hierbij meer sprake van het afsnijden/doorsnijden van de houtvezels. Ook
het handmatig schrapen van hout (met schraapstaal) rekenen we niet tot de
verspaning.
Typerend bij machinale verspaning door schaven, boren en frezen is dat
er roterend gereedschap voor wordt gebruikt. De vergelijking met metaaldraaien gaat daarom beter op dan die met houtdraaien (hoewel hier het
werkstuk, en niet het gereedschap roteert).
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Uit een stuk bestaande snijmessen of bits

Opgelaste en aangeschroefde snijranden

Vorm van snijranden

Hoek waaronder snijrand materiaal treft, is
instelbaar
Afvoer van spaan

Eigenschappen van
boren, frezen en
schaafmessen
Bot worden als gevolg van slijtage
Plaatselijke beschadiging door harde pitten
enzovoort

Standtijd, definitie en
praktijk

Sommige materialen doen snijranden snel
slijten, andere niet

Verbeteren van standtijd
door handelwijze
Koeling met koelmiddel
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De as waaromheen de draaiende beweging gemaakt wordt, is bij schaven en
frezen cruciaal en komt in de respectievelijke paragrafen hierna uitvoerig
aan de orde.
Er zijn twee typen gereedschap te onderscheiden bij schaven, boren en frezen:
1 gereedschap met snijmessen respectievelijk snijrichels, gemaakt uit één
stuk metaal en
2 gereedschap waarbij de snijrand van een ander materiaal is gemaakt en
opgelast, aangeschroefd of anderszins gekoppeld is.
Hetzelfde onderscheid vinden we ook bij het metaaldraaien waar snijbeitels ‘uit één stuk’ voorkomen naast ‘houders waarop een snijbit geschroefd wordt’. Afhankelijk van het materiaal dat wordt bewerkt hebben
de snijranden zelf ook een verschillende vorm: een hoek van tot bijna 90°
ten opzichte van het werkstuk (relatief stomp) tot een hoek van rond 30°
(scherpe hoek).
Door afstellen van de machines is de hoek waaronder de snijrand het materiaal treft, in te stellen. Dit hangt nauw samen met de hoeveelheid spaan
(verspaningsdiepte) die wordt afgenomen.
De snijrand (messen/beitels) zorgt ervoor dat de spanen/krullen verwijderd
worden uit het werkstuk. Om de vrijgekomen spanen en krullen kwijt te
raken, moet er wel voldoende ruimte zijn tussen de messen/snijranden: dit
wordt (veelal) opgelost door een holte of gleuf te maken waardoor de spaanafvoer mogelijk is.

De scherpte van de snijrand bepaalt in grote mate de kwaliteit van de
bewerking. Door het gebruik treedt, vroeger of later, slijtage op waardoor
de snijrand geleidelijk aan bot wordt. Bovendien kunnen (vooral bij het
schaven) harde pitten in hout een plaatselijke beschadiging van de messen
veroorzaken waardoor zij geen glad oppervlak meer schaven. In verband
hiermee is het tijdig en correct wisselen van messen en bits evenzeer van
belang.

De weerstand van de messen tegen slijtage wordt uitgedrukt in hun standtijd: de tijdsduur dat men het gereedschap (voor een bepaalde hout- of
metaalsoort) kan gebruiken op voorwaarde dat het resultaat aan de eisen
voldoet. Het materiaal waaruit de messen zijn gemaakt heeft invloed op de
standtijd. Vooral de hardheid en brosheid van de snijrand zijn van invloed
op de standtijd.
Daarnaast is van groot belang welk soort hout of metaal bewerkt wordt. Er
bestaan grote verschillen tussen hout- en metaalsoorten onderling (zie ook
bijlage 1). Houtsoorten kunnen behalve door hun hardheid en kruisdraad
de gereedschappen ook door kiezelkristallen afstompen. Deze kiezelkristallen bevinden zich in de cellen en zijn uiterst klein. Ze veroorzaken dan ook
geen plaatselijke beschadigingen van de messen, maar eerder een algemeen
bot worden. Zie voor houtsoorten die gereedschap snel afstompen, bijlage
1 Houtvademecum [lit. 4] en Houtdocumentatie, rubriek B1-250 Inhoudsstoffen
van hout [lit. 1].

De wijze van omgaan met de te bewerken delen en hun aard heeft grote invloed op de standtijd. Koeling met een koelmiddel, respectievelijk de pauze
tussen twee opeenvolgende bewerkingen kan een serie werkstukken maken
of, soms letterlijk, breken. Koeling aan de lucht vindt plaats doordat een
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Rechtstreekse koeling van schaafas

Juiste spaanafvoer

Warmtegeleiding, plaatselijk verbranden van
werkstuk

Let op kiezelinhoud

Gebruik van jointers

deel van de zaag, schaaf of frees geen contact maakt met het werkstuk en zijn
warmte aan de lucht kan afgeven. Anders dan bij metaalbewerking wordt bij
houtbewerking geen koelvloeistof gebruikt. Voor metaalbewerking bestaat
deze uit een emulsie van water en olie. Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid de schaafas/messenrol rechtstreeks te koelen. Via geleiding worden ook
de messen gekoeld wat de slijtage daaraan vermindert.
Een correcte afvoer van spaan is ook belangrijk: wanneer het spaan zich
ophoopt, moeten de gereedschappen niet alleen het werkstuk, maar ook
het spaan bewerken; dit levert altijd wrijvingswarmte, rendementsverlies en
kans op breuk (bijvoorbeeld door vastlopen) op. Een van de remedies tegen
ophoping van spaan is het in meerdere etappes bewerken van het werkstuk.
Daarnaast is van belang in welke mate het materiaal warmte geleidt: goedgeleidende materialen geven de plaatselijke wrijvingswarmte snel door aan de rest
van het werkstuk, waardoor het bewerkte gedeelte minder (snel) heet wordt. Bij
hout, dat warmte slecht geleidt, kan plaatselijk verbranding optreden.
Ook kiezelinhoud zal, door afstomping, uiteindelijk extra wrijvingswarmte
veroorzaken doordat het gereedschap soms onverwacht snel afstompt en
minder goede eigenschappen krijgt. Houtsoorten die (veel) kiezel bevatten,
moeten daarom steeds met veel aandacht/zorg worden bewerkt, waarbij zowel goede koeling als voldoende spaanafvoer moeten worden verzekerd. Bij
nat hout verkeert de kiezelinhoud in een soort geltoestand, waardoor deze
veel minder bezwaren oplevert. Bij gedroogd hout is de gel in veel hardere
kristallen omgezet.
Om de frequentie van het vervangen van gereedschap te verlagen, wordt er
tijdens het schaven gebruikgemaakt van jointers. Deze stompen de snijhoek
enigszins af en herstellen het snijoppervlak en de rondloop. Dit werkt goed
wanneer de uitgebroken stukjes uit het snijmes niet te groot zijn.

Verbeteren van standtijd
door eigenschappen van
gereedschap
Werkwijzen bij vervaardiging van
snijgereedschappen

Ideale configuratie en samenstelling van
snijgereedschap
Gebruik van type snijgereedschap wordt
bepaald door materiaal

Invloed van de snijsnelheid

Wisselen, afstellen en
steltijd

Materiaal afstellen en snijbits wisselen is
vakwerk
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Men kan de oppervlaktelaag van het snijgereedschap (zoals een freeskop)
harden, waarna door ontlaten (dompelen van het gereedschap in een
koelbad, gevolgd door hernieuwde verwarming) de spanning kan worden
gereduceerd. Ook kunnen dunne laagjes van een zeer hard materiaal (titaniumnitride ofwel TiN, wolframcarbide ofwel stelliet enzovoort) op het gehele
oppervlak van het gereedschap worden gebracht. Hierna wordt dan zeer fijn
gehoond wat een uiterst scherpe, harde rand oplevert.
Doel van dit alles is gereedschap met relatief soepel, matig zacht metaal
aan de binnenkant en een zeer harde (en dus brossere) buitenzijde met
snijkant(en); door deze combinatie zal breuk minder snel optreden.
Juist gebruik (doelmatige belasting) van de freesbits en –koppen en schaafmessen zal leiden tot een effectieve productie en geringe slijtage. Het loont
altijd om voor verschillende materialen speciaal daarvoor geschikte gereedschappen te gebruiken.
Het toerental van de as bepaalt natuurlijk de snijsnelheid en deze parameter
is voor de bewerker van groot belang om tot een optimaal resultaat te komen
van goede kwaliteit.

Wanneer gereedschap zodanig is afgestompt dat het vervangen moet worden, wil men dit zo effectief en snel mogelijk doen. Machines die stilstaan
betekenen verlies, dus hoe eenvoudiger en sneller het wisselen van bits en
messen en het afstellen van de machine verloopt, hoe beter. Bij grote bewerkingsmachines wordt dit werk door gespecialiseerde vakmensen uitgevoerd
om snel en veilig werken te bevorderen. Natuurlijk is de standtijd (ongeoktober 2012
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veer) bekend en kan aan de hand van de vervaardigde werkstukken worden
ingepland wanneer er gewisseld moet worden. Natuurlijk moet de machine,
als men een andere serie werkstukken gaat maken, ook opnieuw worden
afgesteld.

Schaven

Schaven is lineair

Cilindrische metalen houder: messenrol
Toerentalbereik

Machinaal schaven kan worden gedefinieerd als een bewerking waarbij materiaal in de lengterichting van een werkstuk wordt weggenomen door middel
van een roterend gereedschap (bij handmatig schaven is er eerder sprake
van snijden; dat komt dan ook meer overeen met houtdraaien). Schaven is
een lineaire bewerking. Dat geeft enerzijds de kracht aan van deze bewerking
en anderzijds meteen ook de beperking.
Alle profielen van hout die de vorm van de doorsnede bepalen, kunnen theoretisch met behulp van schaaftechnieken geproduceerd worden. Eenmaal
juist ingesteld, kan een machine een grote hoeveelheid produceren met
dezelfde instelling.
Bij het machinale schaven is sprake van een door een motor aangedreven
cilindrische metalen houder, waarin een aantal schaafmessen geklemd zijn.
De rotatie vindt plaats rondom een as die evenwijdig loopt aan het bewerkte
oppervlak en haaks op de lineaire beweging van het werkstuk. Het toerental
van de cilinder ligt vaak tussen de 2000 en 7500, afhankelijk van de schaafbreedte en -diepte en het te bewerken materiaal. De cilinder heeft een
diameter die ligt tussen de ongeveer 60 en 150 mm. Bij kleinere diameters
worden tegenwoordig ook veel hogere toerentallen, tot wel 12.000 toegepast.
Voordeel daarvan is dat er minder profielmessen nodig zijn en de doorvoersnelheid omhoog kan terwijl de oppervlaktekwaliteit hoogwaardig blijft.

Afbeelding 2. Schema van de vandiktebank. Hierbij is blauw het deel van het
werkstuk dat zal resteren en rood het gedeelte van het werkstuk dat wordt verspaand. Het werkstuk wordt over de glijplaat gevoerd, die met behulp van een zuil
met schroefdraad in hoogte verstelbaar is; hierdoor wordt de spaanafname geregeld.
De doorvoer geschiedt altijd door de geribbelde drukrol met machinale aandrijving,
nooit met de hand, hoewel werkstukken wel handmatig op de glijplaat kunnen worden gelegd tot de geribbelde drukrol ze ‘pakt’. In grotere vandiktebanken zijn ook
aan de onderzijde doorvoerrollen aanwezig (kader in figuur). Geel gekleurd zijn de
los hangende keermessen die voorkomen dat een werkstuk terugslaat, wat door de
zeer grote krachten anders een risico zou zijn. Boven de messenrol bevindt zich een
gecombineerde afzuig- en beschermkap
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Toerental en diameter messenrol bepalen samen
snijsnelheid en krachtkoppel

Gebruikelijke verspaningsdiepte

Deze maat is zeer belangrijk omdat de diameter (dus omtrek) samen met het
toerental de snijsnelheid bepaalt. Ook hangt van de diameter het krachtkoppel af waaraan de cilinder en vooral het daarin geklemde snijmes bloot staat.
Schaven nemen doorgaans enkele tienden van een millimeter tot verschillende millimeters materiaal weg. Uiteraard speelt hierin de houtsoort een sterke
rol: in zachte houtsoorten kan, vergeleken met harde en zware tropische
houtsoorten, in één schaafgang meer afgenomen worden.

Afbeelding 3. Messenrol met schaafmessen. De messen steken slechts zeer weinig
buiten de rol uit

Alles draait om de as

Sleuven in messenrol stellen hoge eisen aan
sterkte en starheid van materiaal

Assen vervaardigd uit speciale staalsoorten
Uitzetting van materiaal door
temperatuurstijging moet beperkt zijn

Beperking van wrijvingswarmte en
krachtverlies
Effect op procesverloop en kwaliteit van product

Scherp gereedschap belast motor minder

Afstellen schaafdiepte

Aantal assen

H O U T D O C U M E N T A T I E

De centrale as van de cilinder (messenrol) is van het grootste belang in
verband met een juiste passing en voldoende starheid, voldoende weerstand
tegen breuk en tegen metaalmoeheid. De messenrol vertoont op meerdere
plaatsen een diepe sleuf. In deze sleuven worden de messen geplaatst die
uiteindelijk tot het gewenste profiel moeten leiden. Ondanks de sleuven
en uithollingen moeten de assen sterk en star genoeg zijn, zonder gevaar
voor breuk of vervorming. Dit stelt zeer hoge eisen aan de voor deze assen
gebruikte materialen en afmetingen.
De assen zijn vervaardigd uit speciale staalsoorten die een hoge weerstand
tegen vervorming combineren met een hoge weerstand tegen breuk en
geringe uitzetting bij warmte; omdat bij het schaven altijd enige wrijving ontstaat, worden ook aan het uitzetten van de messenrol zware eisen gesteld.
De messenrol zelf mag in gebruik niet noemenswaard in diameter toenemen aangezien de bewerkte delen dan niet constant van afmeting zouden
zijn. Veel serieproductie vereist een minimale tolerantie ten opzichte van de
gevraagde maatvoering van het werkstuk.
Hoe scherper de messen, des te minder wrijving en warmte er ontstaan en des
te meer van de geleverde energie aan de feitelijke bewerking ten goede komt.
Daarom is geregeld slijpen van de messen niet alleen een voorwaarde voor een
goed procesverloop, maar ook een voorwaarde voor een constant product.
Bij schaven betekent een zeer scherpe snijrand een reductie van de warmteontwikkeling en van de wrijvingsweerstand. Daardoor zal een schaaf of
frees met scherpe messen de motor minder belasten en een beter werkstuk
leveren. Ook de as wordt minder belast en vertoont minder slijtage en beter
vormbehoud.
De schaafdiepte kan worden ingesteld door de hoogte van de aanvoertafel
af te stellen. Hoe meer men deze laat zakken, des te meer materiaal wordt
afgenomen. De afvoertafel en de snijrand van de schaafmessen staan op
identieke hoogte.
Het aantal assen van een schaafmachine bepaalt de mogelijkheden die in
een schaafgang benut kunnen worden. De grootste schaafmachines hebben
tot wel 8 à 9 assen beschikbaar (zie bijlage 2 en de bijbehorende foto’s).
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Profielen vervaardigen

Op voorwaarde dat het werkstuk goed is gekantrecht en dat de zijden haaks
zijn, kan in een schaafgang eerst de onderzijde gevlakt en vervolgens de drie
andere zijden geschaafd worden. Bij vloerdelen gebruikt men voor messing
en veer profielschaven aan weerskanten; een eventuele vellingkant kan ook
in dezelfde schaafgang worden aangebracht.

Afbeelding 4. Het slijpen van het profielmes voor vlonderplanken (tijdens de foto
niet in bedrijf). Dit profielmes wordt gebruikt voor vlonderdelen die te zien zijn in
afbeelding 5 en 6. Foto: Houtindustrie Schijndel

Afbeelding 5: Sucupira amarela wordt hier tot vlonderdeel geschaafd. Foto: Houtindustrie Schijndel
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Afbeelding 6: Geschaafde Sucupira amarela vlonderplank met bijbehorende profieltekening. Foto: Houtindustrie Schijndel

Frezen en boren
Onderfrezen ofwel spilfrezen van hout tegenover
bovenfrezen

Frezen van metaal
Kruistafel met langs- en dwarsvoering

Grote variatie aan profielen is beschikbaar

Langgatboren

Er bestaat een principieel onderscheid tussen bovenfrezen en onderfrezen. Onderfrezen (ook: spilfrezen) van hout is een bewerking waarbij een
roterend gereedschap (de frees) dat wordt gemonteerd op een as (de spil)
die van onderaf uit een geleidetafel steekt, materiaal verwijdert uit het
werkstuk dat langs de frees of daar onderdoor wordt bewogen. Merk op dat
bij het handmatig frezen van hout met hobbygereedschap altijd van bovenaf
gewerkt wordt.
Het frezen van metaal gebeurt doorgaans ook van bovenaf, maar de beweging van het werkstuk geschiedt hier mechanisch met behulp van een
opspantafel (kruistafel) met langs- en dwarsvoering. Het werkstuk wordt met
speciaal daarvoor gemaakte klemmen onwrikbaar vastgezet op de kruistafel
alvorens deze langs de frees heen en weer wordt bewogen. Frezen leidt tot
een vellingkant of gleuf. Het werkstuk kan bestaan uit hout, maar dergelijke
technieken worden ook voor metaal en kunststof toegepast. Afhankelijk van
de gebruikte freesbits kunnen ingewikkelde profielen in een kéér, maatvast,
worden vervaardigd.
Bij het boren, dat meest van bovenaf of van opzij gebeurt, dringt het gereedschap op een plaats in het werkstuk waarin (of waar doorheen) een gat wordt
geboord. Het zogeheten langgatboren is niets anders dan een speciale vorm
van frezen (doorgaans in hout).

Afbeelding 7. Dwarsdoorsnede van diverse profielen. Met een onderfrees is het
mogelijk de gearceerde delen van de werkstukken weg te nemen waardoor gecompliceerde profielen kunnen worden gemaakt
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Bovenfrezen

Waarop men bij bovenfrezen moet letten bij
inspannen en lossen
Gebruik van spantang

Bij bovenfrezen wordt de frees van onderaf in de houder gezet. Soms wordt
een spantang gebruikt om de freesbits in de machine te klemmen. Het
gebruik hiervan heeft als voordeel dat de bits gemakkelijk in te zetten en te
lossen zijn. Het uitnemen kan problematisch zijn wanneer door het bewerken veel warmte wordt ontwikkeld en bovendien een zekere mate van druk
tussen frees en werkstuk optreedt. Hierdoor kan de frees muurvast in de
houder worden geklemd. Door een spantang als ‘tussenhouder’ te gebruiken, is de frees dan toch gemakkelijk te lossen.

Onderfrezen

Onderfreeshouder heeft grote diameter

Overeenkomsten tussen onderfrees en
machineschaaf
Verschil in mogelijkheden tussen onderfrezen en
bovenfrezen

Een andere mogelijkheid geeft de losse, cilindrische freeskop met freesmessen en keermessen, die gemonteerd wordt op een doorgaans dikke, korte as
(ofwel spil) die vanaf de onderzijde aangedreven wordt en boven een werktafel uitsteekt: de onderfrees. De diameter van de freeskop bedraagt 80-200
(en meer) mm. De rotatie vindt plaats rondom een as die evenwijdig loopt
aan het bewerkte oppervlak, zodat – in tegenstelling tot het dagelijks spraakgebruik – hier feitelijk sprake is van schaven. De werkstukken worden vanaf
hun zijkant, dus op het verticaal staande vlak, niet zoals bij de bovenfrees op
het bovenvlak (horizontaal) bewerkt.
Het soort bewerkingen van de onderfrees en bovenfrees wijken ook verder
principieel van elkaar af: de onderfrees is (nauwkeurig beschouwd) een schaaf
met grote messenrol en geringe lengte, die om een verticaal staande as roteert.
Met een onderfrees kunnen bijvoorbeeld de messingen en groeven in vloerdelen heel gemakkelijk worden vervaardigd, iets dat met een bovenfrees weliswaar
in theorie mogelijk is, maar in de praktijk onbegonnen werk zou zijn.

Werkingsprincipe
Afstellen van de snijsnelheid door regelen
toerental
Wijze van bevestiging van snijgereedschap

Vorm van snijrand hoeft niet recht te zijn
; deze kan profiel in één keer frezen, mits
verspaningsdiepte niet te groot is

Frezen in stapjes

Overeenkomst tussen kops frezen en boren
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Omdat de diameter van de kop of bit samen met het toerental de snijsnelheid bepalen, wordt met bits (met name kotters) van een grotere diameter
veelal een lager toerental ingesteld om toch de voor het bewerkte materiaal
geschikte snijsnelheid te kiezen.
Bij het frezen is sprake van een door een motor aangedreven, draaiende as.
Daarop of daarin plaatst men de houder waarin een metalen pen (bij het
bovenfrezen) of de cilindrische freeskop met snij- en keermessen (bij het
onderfrezen) wordt geklemd of geschroefd. Bij de bovenfrees kunnen de
randen van de pen evenwijdig lopen aan de middenas van de pen, of daar als
een zwak gebogen spiraal omheen lopen. De snijrand van een snijplaat (die
veelal twee aan twee of per vier worden gebruikt) kunnen rechte, gebogen of
onregelmatige vormen hebben; in het laatste geval dienen ze om sierprofielen te frezen.
Frezen nemen doorgaans per freesgang enkele honderdsten van millimeters
tot enkele millimeters materiaal weg. Dit is afhankelijk van het toerental, het
bewerkte materiaal en de aard van de frees. Men herhaalt deze bewerking tot
de uiteindelijke configuratie van het werkstuk is bereikt.
Voor het profielfrezen worden vaak diverse frezen achter elkaar opgesteld
die elk wat van het werkstuk afnemen tot de laatste ten slotte de gewenste
vorm uitfreest.
Bij het bovenfrezen is de breedte van de bewerkte sleuf in theorie gelijk aan
de diameter tussen de verst uitstekende snijranden. De rotatie vindt plaats
rondom een as die loodrecht staat op het bewerkte oppervlak. Deze manier
van hout frezen is analoog aan die voor het metaal frezen. ‘Kops’ frezen
komt daarom sterk overeen met boren. Natuurlijk kan de hoeveelheid materiaal die na de bewerking in totaal is afgenomen, op sommige delen van het
werkstuk tot vele centimeters bedragen.
Hoewel dit bij het frezen van hout nauwelijks voorkomt, wordt bij het frezen
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Koeling

in metaal altijd een koelende, smerende emulsie gebruikt om enerzijds de
warmteafvoer te verbeteren en het rondvliegen van spaan tegen te gaan, en
anderzijds het optreden van wrijving wat te reduceren.

Boren

Koelvloeistof

Houteigenschappen
en houtbewerking

Het verschil tussen boren en frezen is dat het werkstuk niet langs het gereedschap wordt gevoerd, maar het gereedschap in het werkstuk. Anders dan bij
het frezen is steeds (vrijwel) hetzelfde deel van het werkstuk in contact met
het gereedschap. Dit laatste zal aan relatief meer wrijvingswarmte bloot staan
en bij het boren met minder scherp gereedschap staat dit, en het werkstuk
zelf, bloot aan het risico van verbranding. Hiertegen wordt soms een koelvloeistof (snijolie) gebruikt; vaak wordt het boren in meerdere stappen verricht waardoor tussentijds gereedschap en werkstuk kunnen afkoelen. Voor
het overige (eigenschappen van boorbits, snijranden, spaanafvoer, wijze van
inspannen) is machinaal boren zeer sterk met machinaal frezen te vergelijken en men kan veel hoogwaardige freesmachines dan ook uitstekend
gebruiken om te boren.

Het te bewerken materiaal is een belangrijke parameter die de manier van
bewerken en het uiteindelijke resultaat sterk bepaalt. Hierna volgen enkele
typische houteigenschappen en bewerkingsaspecten die veelvuldig voorkomen bij houtbewerking.

Afbeelding 8. Links de vorm van een mes met normale schaafhoek (circa 25°),
rechts die van een mes met gereduceerde schaafhoek (circa 10°)

Anisotropie

Hout heeft in principe neiging tot splinteren

Hout is een anisotroop materiaal: dat wil zeggen dat het in de diverse richtingen (radiaal = kwartiers, tangentiaal = dosse en kops = dwars) verschillende eigenschappen heeft1. Zo gedraagt het radiale vlak zich bij het schaven
anders dan het tangentiale vlak. Kops bewerken (bijvoorbeeld om messing
en groef aan de uiteinden van een voor parket bestemd deel te frezen) is
extra lastig, omdat hier het risico van splinteren relatief groot is.

Kwasten

Effect van beschadiging van de snijmessen

Kwasten, met name in naaldhout voorkomend, kunnen soms zo hard zijn,
dat de rand van schaafmessen bij het bewerken daarvan plaatselijk afbreekt
of een inkeping of braam gaat vertonen. Uiteraard kan met dit mes vervolgens niet goed glad meer worden gesneden en op de daarmee gesneden
werkstukken zien we een ribbel uitsteken. Gezien het hoge toerental van de
messenrol zullen alle messen doorgaans op dezelfde plaats worden beschadigd, waardoor het ene mes niet goed kan maken wat het andere mes
verzuimt weg te snijden.

1 Zie hiervoor: Wiselius, pagina 632 e.v.
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Kruisdraad

Effecten van het tegendraads snijden

Gereduceerde snijhoek

Inspringsel
Reduceren van de kans op inspringsel

Kruisdraad, met name in tropische loofhoutsoorten voorkomend, geeft weer
eigen specifieke problemen. Kruisdraad is een vergroeiing van de houtdraad,
waarbij er een vorm van draaigroei opgetreden is. De kruisdraadbanen zijn
het beste zichtbaar op het radiale vlak. Bij zowel frezen als schaven zal er
plaatselijk ‘tegendraads’ worden gesneden met grote kans op uitrukken van
houtvezels. Dat leidt tot ruwe(re) plekken. Bij een hoog toerental en weinig snijdiepte zal nog een redelijke oppervlakte kunnen worden verkregen,
vooral als de houtsoort niet te hard is. Scherpe messen kunnen ook helpen
om acceptabel resultaat te verkrijgen.
Bij harde houtsoorten is voorschaven met een gereduceerde snijhoek,
gevolgd door grondig schuren, een goede mogelijkheid om een goed glad
oppervlak te vervaardigen. Kruisdraad kan zelfs zo zwaar zijn dat voor verkrijging van een goed oppervlak zo fijn mogelijk bezagen, direct gevolgd
door schuren, is aangewezen. Wanneer kruisdradig hout wordt geschaafd of
gefreesd, kunnen, door hun onregelmatig verloop, vezels uit het oppervlak
worden gerukt, er ontstaat dan inspringsel. Uiteraard wordt het oppervlak
hierdoor minder fraai en minder maatvast. Door zeer weinig spaan af te
nemen, scherp gereedschap te gebruiken en de schaafhoek te reduceren kan
inspringsel tot op een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht. Vervolgens is dat oppervlak door licht schuren nog te verbeteren.

Afbeelding 9. Meetstation om de axiale en radiale maten van een profielmes te
bepalen (op de as is nu geen profielkop gemonteerd). Deze gegevens worden per
schaafas rechtstreeks via de computer naar de betreffende schaafmachine verzonden. Foto: Houtindustrie Schijndel

Afbeelding 10. Voorgrond: verschillende messen- of beitelblokken die om de assen
van een schaafmachine worden geschoven. Achtergrond: slijpmachine om profielmessen te scherpen. Foto: Houtindustrie Schijndel
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Afbeelding 11. Profielfrees (= een ‘profielmes’ dat met het schaafblok één geheel
vormt) staat klaar om geslepen te worden. Foto: Mevo Houtindustrie

Afbeelding 12. Detailopname van het slijpen van een profielfrees. Foto: Mevo Houtindustrie

Afbeelding 13. Werk aan messen- en beitelblokken in de slijperij. Foto: Mevo Houtindustrie
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Snijhoek

Advies voor bewerking harde en kruisdradige
houtsoorten

Samenhang verspaningsdiepte en snijhoek

Voor het verkrijgen van een perfect glad oppervlak zijn een flinke dosis vakkennis en ervaring vereist, hoewel het met de moderne, geautomatiseerde
machines wel veel gemakkelijker is om die kennis en ervaring op te doen.
Hoe groter de snijhoek (de afwijking van de stand van het mes ten opzichte
van het oppervlak van de messenrol), hoe meer materiaal per snijgang wordt
weggenomen, hoe groter de weerstand en des te groter de kans op een nietgeheel vlak oppervlak. Bij zachte en gemakkelijk bewerkbare houtsoorten
(zoals abachi en vuren) is een snijhoek tot wel 25° toelaatbaar.
Voor harde houtsoorten of kruisdradige soorten moet de snijhoek gereduceerd worden tot 10 à 15°. Bij het gebruik van een onjuiste snijhoek kan afgezien van een minder glad resultaat ook machineslag ontstaan. Dit zijn fijne
ribbeltjes dwars op de lengterichting. Vooral na opbrengen van een dunne
afwerklaag kan machineslag soms hinderlijk zichtbaar worden. De snijhoek
hangt ook samen met de verspaningsdiepte: bij een gereduceerde snijhoek
zal de verspaningsdiepte altijd kleiner zijn dan bij een grotere snijhoek.

Afbeelding 14. Schema van de vlakbank. Hierbij is blauw het deel van het werkstuk
dat zal resteren en rood het gedeelte van het werkstuk dat wordt verspaand. Merk
op dat werkstukken zowel met de hand als machinaal (met drukrollen) over de vlakbank gevoerd kunnen worden

Afvoer van spaan
en zaagsel
Afzuiging

Procesmatige verwerking van zaagsel en spaan

Persen van pellets
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Natuurlijk ontstaat bij frezen, boren en schaven restmateriaal dat via de
afzuiging kan worden verwijderd. Dit kan in het geval van kleinschalige bewerking (combinatiemachines) worden opgevangen in kleine zakken, veelal
met een hoogte van circa 1 m en een diameter van 60 cm.
Bij kleinbedrijven en particulieren zal veelal afvoer volgen naar gemeentelijke stortplaats, of naar maneges en dergelijke die zaagsel, mits schoon, graag
accepteren. Ook houders van onder meer knaagdieren, die op een ondergrond leven die regelmatig ververst wordt, zijn vaak blij met ‘krullen’.
Komt er gedurende langere tijd structureel veel zaagsel vrij, dan zal dit
veelal procesmatig worden behandeld. Zoals al aangegeven is het vanuit
milieuoogpunt gunstig wanneer zaagsel en spaan zo veel mogelijk op één
plaats vrijkomen; dit maakt een procesmatige vervolgverwerking bovendien
gemakkelijker en goedkoper. Zie ook Houtdocumentatie, rubriek G1-700
Milieuaspecten van houtimport, houtverwerking en houtgebruik [lit. 2]. Een
van de mogelijkheden voor verdere verwerking is er pellets van te persen, die
voor verbranding in industriële ovens geschikt zijn en een bijdrage leveren
aan de opwekking van energie. Voordeel van deze verwerkingswijze is dat
het hiervoor gebruikte materiaal niet erg homogeen hoeft te zijn. In sommige Europese landen (onder andere Duitsland) is het gebruik van pellets
door particulieren in energieopwekkinginstallaties sterk groeiend. Dat komt
de markt van houtafval ten goede [lit. 2]. Bij de verwerking van schaafafval
speelt mee of het houtafval zuiver ‘witte houtmot’ is of zuiver ‘bruine houtmot’ verwijzend naar respectievelijk naaldhoutschaafafval of hardhoutschaafafval.
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Er zijn ook houtbewerkingsbedrijven die hun eigen schaafafval via een installatie omwerken tot warmte en elektriciteit. De warmte wordt dan gebruikt voor
houtdrogen en de elektriciteit voor de houtbewerking. Een goed voorbeeld
hiervan is te vinden bij Houtindustrie Schijndel: www.hisbv.biz.

Bio-energiecentrale
Duurzame houtbewerking door biocentrale
Houtbewerking vraagt energie en levert houtresten op (houtmot). Hoe zit
dat dan met de duurzaamheid van het proces? Dit vraagstuk heeft Peter
van Roy, directeur-eigenaar van Houtindustrie Schijndel (HIS), geïnspireerd om de eerste bio-energiecentrale van Nederland te laten bouwen.
Het bedrijf gebruikte altijd al houtresten voor het genereren van warmte,
maar de bouw van de bio-energiecentrale voorziet nu ook in de elektriciteitsbehoefte. Met de ingebruikname in 1997 had HIS de primeur. Later
zijn enkele andere bedrijven gevolgd.
De essentie wordt door Peter van Roy kernachtig samengevat: ‘Wij hanteren de eenvoudige filosofie: houtbewerking genereert houtvezel voor de
verbrandingsketel en hiermee wordt warmte en elektriciteit opgewekt voor
de productieprocessen.’ Daarmee plaatst Van Roy de houtbewerking in
een breder perspectief. Hoe staat de energiebehoefte voor houtbewerking
(en houtdrogen) in verhouding tot het product? Door het hergebruik van
houtresten voor energie en warmte is het proces ‘zelfvoorzienend’ en blijft
er bijvoorbeeld ook energie en warmte over om aan circa 3500 huishoudens in de omgeving af te staan.
Jaarlijks is ongeveer 14.000 ton biomassa (houtafval) nodig. Circa 10.000
ton levert HIS aan vanuit de eigen schaverij en circa 4000 ton wordt extern
ingekocht. De economische haalbaarheid is sterk afhankelijk van enkele
externe factoren. De inkoopprijzen van biomassa zijn sterk gestegen door
een toegenomen vraag, terwijl de elektriciteitsprijzen geen evenredige stijging laten zien. Dat maakt dat het economisch rendement teleurstelt. Desondanks zet HIS door, omdat zij geloven in de filosofie. Bovendien bieden
zij hun klanten hiermee een gegarandeerd ‘duurzaam’ bewerkt product.
Enkele feiten:
Vermogen
Productiegegevens
Opbrengst warmte
In bedrijf
Eindtoepassing

In bedrijf
Investeringskosten
Exploitatiekosten

7,4 MWth en 1400 kWe
Productie elektriciteit: 8,4 GWh per jaar
13.500 GJ per jaar
8000 uur per jaar (91%)
Elektriciteit en warmte voor eigen productie, voor
levering aan lokale energieaanbieder en warmte
voor woningen en bedrijfshallen in de nabije omgeving
Sinds 1997
€ 4,8 miljoen
€ 100.000 per jaar exclusief aanschaf biomassa

Bron: Leaflet Agentschap NL en mondelinge informatie Houtindustrie Schijndel
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Afbeelding 15. Schema van de bio-energiecentrale van HIS. Foto: Houtindustrie
Schijndel

Afbeelding 16. De bio-energiecentrale in Schijndel. Foto: Houtindustrie Schijndel
Spaan als grondstof

Spaan voor dierenwinkels

Een andere mogelijkheid is houtspaan als grondstof te leveren aan producenten van plaatmaterialen zoals MDF en spaanplaat [lit. 3]. Hiervoor is juist
wel gewenst dat het geleverde materiaal homogeen is; dit zal bij industrie die
vrijwel steeds hetzelfde materiaal verwerkt, vaak het geval zijn. Bij productie
van MDF en spaanplaat is de afmeting van de spaandeeltjes van groot belang.
Mits de spaan binnen het verwerkingsbereik valt (de optimale grootte ligt
rond de 20 mm) kan dit een haalbare optie zijn2.
Dierenwinkels, waarvan er circa 1500 in Nederland zijn, nemen via hun
groothandel pakketten met geperst zaagsel/strooisel af. Dit materiaal zou uit
schoon zaagsel/schaafsel geproduceerd kunnen worden. Een aanvullende
eis hierbij is dat het materiaal geen irriterende bestanddelen (bijvoorbeeld
hars) bevat. Zie bijvoorbeeld www.plosplan.nl voor deze benutting van zaagsel. Zie ook Houtdocumentatie, rubriek G1-700 Milieuaspecten van houtimport, houtverwerking en houtgebruik.

Veiligheidsaspecten
Inperking van de kans op letsel

Machines met sneldraaiende scherpe onderdelen vormen een risico voor de
gebruiker. Letsel als gevolg van het werken met deze houtbewerkingsmachines
komt helaas voor. In een industriële omgeving geldt wet- en regelgeving, waarop
door de bedrijven zelf (en door de Arbeidsinspectie) streng toegezien wordt.
2 Zie onder meer Kickken, Vademecum Plaatmaterialen.
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Knoeien aan veiligheidsvoorzieningen is
tegenwoordig vrijwel onmogelijk

Meervoudige beveiligingen
Situatie bij hobbyisten is minder gunstig

Veiligheid van zelfstandigen zonder personeel
in principe goed geregeld
Arboregelgeving voor zzp’ers

Risico’s door vrijkomende spaan

H O U T D O C U M E N T A T I E

Ongelukken werden in het verleden soms veroorzaakt, doordat aan de
machines aanwezige veiligheidsvoorzieningen gemakkelijk konden worden
uitgeschakeld of verwijderd. Bij moderne industriële apparatuur wordt dit
de gebruiker vrijwel onmogelijk gemaakt. Grote schaaf- en freeslijnen zijn
voorzien van meervoudige beveiligingen, waarbij de bediener met beide
handen de machine moet bedienen om deze te laten werken (ergonomische
veiligheidsdwang). Helaas ligt het bij het kleinbedrijf en de amateurs gecompliceerder. Zeker wanneer zij de houtbewerking niet in loondienst uitvoeren
(en er geen gezagsverhouding is) gelden sommige arboregels voor hen niet
(bijvoorbeeld een risico-inventarisatie en -evaluatie). Bovendien werken
zij vaak zelfstandig en is er geen ander die komt controleren hoe veilig zij
werken.
Veel van de arboregels gelden echter voor zzp’ers wel om de volgende
redenen:
a omdat er geen concurrentie mag zijn op de arbeidsomstandigheden; goedkoper werken omdat men niet in veiligheidsmaatregelen heeft geïnvesteerd is dus verboden;
b omdat iedereen een gelijk beschermingsniveau moet hebben;
c omdat onveilig werken door zzp’ers ook anderen in gevaar kan brengen.
Zie voor meer informatie hierover www.inspectieszw.nl/images/zelfstandigen. Uiteraard is het goed bestuderen van de arboregels en hun ontstaan en
het navolgen ervan voor elke weldenkende ondernemer en serieuze hobbyist
sterk aan te raden!
Naast de risico’s van de machine zelf kunnen ook de vrijkomende spaan,
zaagsel en stof gevaar opleveren, zeker wanneer stofafzuiging ontbreekt.
Zaagsel en spaan kunnen zowel bij inademing als door contact met de huid
ontstekingen en allergische reacties veroorzaken. Zie hierover Houtdocumentatie, rubriek B1-250, Inhoudsstoffen van hout.
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Bijlage 1
Lijst van
veelgebruikte
loofhoutsoorten uit
de tropen en de
gematigde streken
met relevante
eigenschappen
betreffende
schaven, boren en
frezen
Houtsoort

Botanische naam

Silica (kiezel)

Volumieke massa bij Kruisdraad

Hardheid langsvlak

12% vochtgehalte

aanwezig

[Janka] (N/mm2)

(kg/m3)
Aldina (Angelim da

Aldina spec. div.

Nee

850-910

Beperkt

10.000 N*

Andira spec div

Nee

850

Beperkt

7.500 N

Hymenolobium spec. div.

Nee (wel enigszins

750

Frequent

7.500 N

Campina)
Andira (Sucupira
vermelho)
Angelim pedra
(Sapupira)

afstompend effect)

Angelim vermelho

Dinizia excelsa

Nee

1.000

Frequent

13.500 N

Azobé

Lophira alata

Nee (wel afstompend

1.060

Frequent

17.000 N

Bangkirai

Shorea spec. div.

Nee

930

Frequent

7.500 N

Bilinga

Nauclea diderrichii

Nee (droog hout wel

750

Frequent

7.000 N

Cumaru

Dipteryx odorata, D. alata Nee

1.050

Frequent

15.500 N

Eiken, Europees

Quercus robur, Q. petraea Nee

670-760

Nee

4.000 N – 6.500 N

effect)

afstompend effect)

Garapa

Apuleia leiocarpa

Ja

750-900

Beperkt

8.500 N

Guariuba

Clarisia racemosa

Ja

690-770

Frequent

6.000 N

Ipe (Lapacho)

Tabebuia

Nee (wel afstompend

1.050

Beperkt

14.000 – 16.000 N

spec. div.

effect)

Milicia excelsa, M. regia

Nee (kalkinsluitsels

630-670

Frequent

5.500 N

850

Nee

6.000 N

Iroko

hebben afstompend
effect)
Itauba (Louro itauba) Mezilaurus spec. div.

Ja (droog hout
afstompend effect door
kiezel)

Jatoba

Hymenea spec. div.

Nee

900

Beperkt

10.500 – 14.500 N

Kopie (Cupiuba)

Goupia glabra

Nee

850

Frequent

7.500 – 9.500 N

Louro preto

Ocotea spec. div.

Nee

720

Nee

5.000 N

Mandioqueira

Qualea spec. div.

Ja

700-800

Beperkt

8.000 N

(Sucupira amarela)
Massaranduba

Manilkara spec. div.

Nee

1.050

Nee

14.000 N

Meranti, rode

Shorea spec. div.

Nee

450-750**

Beperkt

4.000 N

Merbau

Intsia spec. div.

Nee

730-830

Beperkt

7.000 – 9.000 N

Okan

Cylicodiscus gabunensis

Nee (wel afstompend

850-960

Frequent

12.500 N

Piquia

Caryocar villosum

Nee (wel afstompend

800

Frequent

8.000 N

effect)
effect)
Robinia

Robinia pseudoacacia

Nee

720-800

Nee

7.500 N

Sapeli

Entandophragma

Nee

640-700

Frequent

7.000 N

Sipo

Entandophragma utile

Nee

590-660

Frequent

5.500 N

cylindricum
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Teak

Tectona grandis

Ja (kalk en kiezel

650-680

Nee

4.500 N

600-650

Beperkt

3.000 N

hebben afstompend
effect)
Wane (Louro gamela) Sextonia rubra (syn.

Nee

Nectandra rubra, Ocotea
rubra)
Bron: Houtvademecum
*	Volgens Precious Woods Europe op www.houtselector.nl
**	Volgens SKH-publicatie 99-05
Legenda:
Houtsoort: naamgeving Houtvademecum (met tussen haakjes eventuele andere gebruikte handelsnamen)
Silica: aanwezigheid van silica (kiezel) leidt tot sneller bot worden van gereedschap
Volumieke massa: relevante indicatie voor schaafwerk
Kruisdraad: frequent, beperkt of nee. Kruisdraad maakt het moeilijker om glad te schaven. Veelal is dan een aangepast snijhoek noodzakelijk.
Hardheid: relevante indicatie voor schaafwerk, gemiddelde en afgeronde waarde

Bijlage 2
Bewerkingen met
frezen en schaven

Vlakken, haaks maken en
van dikte schaven

Eerst een van zijden geheel vlak maken

Haaks maken en vlakschaven van zijden
Van dikte schaven

Voordeel van aan bovenzijde verspanen

Gemechaniseerde doorvoer van werkstuk

Invloed eigenschappen glijtafel, aan- en
afvoertafels
Eisen: zeer glad, zeer star

H O U T D O C U M E N T A T I E

Voorafgaand aan een verdere bewerking moet aan vrijwel elk deel, bestemd
voor een constructie of houten gebruiksvoorwerp, een exact rechthoekige of
vierkante doorsnede gegeven worden.
Allereerst zal een van de zijden, veelal de onder- of bovenzijde van een ‘plat liggend’ deel, geheel vlak worden geschaafd op een vlakbank. Hierbij wordt van het
nog iets onregelmatige deel eenmalig of herhaaldelijk een geringe hoeveelheid
afgenomen, tot de onderzijde geheel vlak is. Daarna volgt het exact haaks daarop
maken van de zijden. Bij gekantrechte delen zal dit in het algemeen ook gebeuren,
al zijn daar de zijden in theorie al haaks (maar ruw bezaagd).
Haaks maken en gladschaven van de smalle zijden wordt vrijwel altijd gecombineerd.
Tenslotte zal het deel door een vandiktebank worden geleid, zodat tegelijk
onder- en bovenzijde precies evenwijdig worden, maar ook de bovenzijde
geheel vlak wordt. Na het haaks maken en vandikteschaven verkrijgt men
een deel met exact rechthoekige doorsnede. Waar de vlakbank het ondervlak
van een deel bewerkt, verspaant een vandiktebank juist de bovenzijde van een
deel, wat het omkeren van de delen uitspaart.
Een van de belangrijkste voordelen van het aan de bovenzijde verspanen is
de gemakkelijke afvoer (afzuiging) van spaan, ook wanneer relatief veel diepte tegelijk weggenomen wordt. Zowel voor het vlakschaven als het vandikteschaven is een goede afzuiging van de (grove) spaan noodzakelijk, aangezien
spaan tussen werkstuk en glijvlakken het resultaat (of minstens de nauwkeurigheid daarvan) kan bederven.
De doorvoer door een vandiktebank is altijd, die over een vlakbank soms ook
gemechaniseerd. Een draaiende rol met scherpe richels (soms zijn er meerdere, een aan boven- en een aan onderzijde) dwingt het deel over of door de
bank te bewegen. Door plaatsing van deze rol vlak voor de messenrol worden
de kerven die de rol in het hout drukt, vrijwel meteen daarna weer verwijderd, doordat ze worden weggeschaafd.
Van grote invloed op zowel het resultaat als de voor het schaven benodigde
energie zijn de eigenschappen van de aan- en afvoertafels (bij de vlakbank),
respectievelijk de glijtafel (bij de vandiktebank). Deze horen van onberispelijk glad geslepen materiaal te zijn dat bovendien star is en blijft. Veelal
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wordt een blad van gietijzer gekozen met een dikte van één tot enkele centimers, verstevigd met ribben en lijsten aan de onderzijde ter bevordering
van de starheid. Om de glijweerstand te verminderen worden de glijvlakken
veelal behandeld met een was, een siliconenproduct of grafiet (Silbergleit
e.d.). Hierdoor gaat vrijwel geen energie verloren met het schuiven en blijft
het vermogen vrijwel geheel voor het verspanen zelf beschikbaar.

Profielschaven en
-frezen
Voorwaarde voor profielschaven/-frezen

Weggenomen oppervlakte
en snijdiepte
Vervaardigen van sierlijsten en sponningen

Serieopstelling

Bijlage 3
Verschillende
soorten
houtbewerkingsmachines
Automatisering

Nadeel bij kleine series, voordeel bij grote series
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Voor het afronden van hoeken, maken van vellingkanten en sierprofielen
is de voorbewerking tot exact rechthoekig deel een noodzakelijke voorwaarde (in elk geval bij serieproductie). De voorbewerkte delen kunnen nu
met relatief hoge snelheid door een meerassige schaaf- of freesmachine (of
combinatie hiervan) worden geleid waarbij meerdere zijden tegelijk kunnen
worden bewerkt. Naast een bediening door minder personen is een bijkomend voordeel dat veel spaan op dezelfde plaats vrijkomt waardoor de afvoer
eenvoudiger en effectiever kan zijn en de milieubelasting lager is. Zie Houtdocumentatie, rubriek G1-700 Milieuaspecten van houtimport, houtverwerking
en houtgebruik.

Bij machinale bewerking in grote series moet vaak de gehele af te nemen
oppervlakte van een deel in één keer worden weggenomen. Vooral bij het
snijden van sierlijsten en sponningen met behulp van speciaal hiervoor vervaardigde freesbits kan deze oppervlakte relatief groot zijn. Om per snijgang
niet te veel materiaal weg te nemen leidt dit automatisch tot een zeer hoog
toerental. Zou het toerental laag zijn, dan zou ook de doorvoersnelheid van
de delen laag zijn (en er zou, althans in het werkstuk, meer warmte ontwikkeld worden). Bij het CNC-gestuurd frezen zijn de mogelijkheden om in
eenmaal veel spaan af te nemen duidelijk groter; zo kan hier een sponning
van 30 × 30 mm in een bewerking worden afgenomen. Dit is afhankelijk van
de hardheid van het hout en haar structuur (is het warrig, zitten er kwasten
in, hoeveel beitels gebruikt men, hoe verloopt de spaanafvoer en (vooral)
hoe zwaar is de machine). Deels wordt de oplossing hiervoor gevonden door
het in serie opstellen van frezen, die naarmate het werkstuk door de machine
wordt gevoerd, achtereenvolgens wat materiaal wegnemen tot de laatste het
definitieve profiel freest.
Omdat de van een werkstuk weg te nemen delen niet gelijk zijn en de ene
insnijding meer energie vraagt (en weerstand en warmte veroorzaakt) dan de
andere, hoeven de freeskoppen niet alle met hetzelfde toerental te werken.
Dit kan veelal per freeskop fijn geregeld worden zodat een in alle opzichten
homogeen en voldoende afgewerkt oppervlak op alle vlakken ontstaat.

Omdat in de professionele sfeer vaak serieproducties gemaakt worden, is
automatisering in de houtbranche al jaren gewoongoed. De voordelen zijn
groot, wanneer grote hoeveelheden in een keer geproduceerd dienen te
worden. Nadat de machine is ingesteld, kan er lang worden geschaafd en zal
de standtijd van het gereedschap het volgende instelmoment bepalen.
Het nadeel is dat bij kleinere hoeveelheden er relatief veel tijd nodig is voor
het instellen van de machine. Dat beperkt dus in sterke mate het efficiënt
schaven. Tegenwoordig is op de moderne machines het instellen wel sneller
uitvoerbaar, maar het effect blijft nog steeds van kracht.
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CNC-machines

Mogelijkheden van CNC-frezen

Snelle doorvoer, toch weinig machineslag

Eisen aan voorbewerking van werkstuk

Bij computergestuurde bewerking is er niet zo veel verschil tussen boren en
frezen: de machine kan het allebei. In de interieurbouw word veel gewerkt
met plaatmateriaal waarin bijvoorbeeld een rijboring wordt aangebracht
ten behoeve van schapdragers of scharniergaten. Men kan hier ook een
groef voor een achterwand of ladebodem mee frezen. Het ruwe onderdeel
wordt de tunnel in geleid en het werkstuk komt er aan de andere zijde als
halfgereed of geheel gereed product weer uit. Vaak worden de gerede delen
ook automatisch uit de baan van de machine geschoven (zo nodig op een
oplatmachine), zo nodig afgekort en in bundels of stapels verpakt. Voor het
bewerken van massief hout op CNC-machines worden veelal zeer zwaar uitgevoerde machines gekozen; het hoge gewicht daarvan betekent een goede
stabiliteit. Een dergelijk zware machine kan uiteraard per gang meer spaan
afnemen dan een lichte machine.
Afhankelijk van het gewenste product zal het ingevoerde deel aan een of
meer zijden geschaafd of gefreesd worden. Vaak kan een computerprogramma gekoppeld worden aan de machine die dan een CNC-gestuurde
freesmachine wordt. Deze volledig geautomatiseerde freesmachines kunnen
een doorvoersnelheid hebben van wel 25 m per minuut, de freeskoppen
ervan hebben toerentallen in de orde van 15.000 tot 20.000 per minuut. De
machineslag op het bewerkte deel is dus 5 tot 8 snijmoetjes per strekkende
centimeter. In een industrieel proces worden veelal meerdere, soms alle vier
de vlakken van een werkstuk tegelijk geschaafd of gefreesd (of beide). Dit
werkt natuurlijk alleen wanneer alle ingevoerde delen dezelfde kopmaat
en vorm van doorsnede hebben. Om deze reden zijn voor bewerking in dit
soort machines alleen voorbewerkte delen met standaard maten geschikt;
deze moeten door herzagen, vlakken en vandikteschaven worden vervaardigd. Zeer zware werkstukken kunnen met dergelijke machines (die dan ook
grote maten kunnen hebben) worden bewerkt.

Afbeelding 17. Cilinder, gesneden door een drie-assige freesmachine (links) en een
vijf-assige freesmachine (rechts). De oneffenheden kunnen bij nauwkeurig werken
met de drie-assige frees vrij klein worden gemaakt, maar dit kost veel tijd, dus geld

Drieassige frees- en
schaafmachines
Simultaan bewerken aan meerdere vlakken

Vervaardigen van complexe vormen

Meerassige machines werken soms als meervoudige vandiktebanken of langgatboren, soms met het verschil dat er druk- en doorvoerrollen aan meerdere vlakken aangrijpen. Zo kunnen onderdelen exact gelijk van vorm worden
vervaardigd, door ze aan vier zijden tegelijk te frezen of te schaven. In veel
gevallen wordt zelfs eerst voorgefreesd, waarna een tweede, op hetzelfde vlak
werkende freeskop het oppervlak nog fijn nabewerkt. Bij drieassige freesmachines kan de oplegtafel (glij- of roltafel) zowel in twee horizontale als
een verticale richting bewegen, waardoor complexe vormen in een werkstuk
kunnen worden uitgesneden. Het werkstuk wordt vaak op de tafel gehouden door middel van onderdruk (zuigkracht) die aan de onderzijde van het
werkstuk wordt uitgeoefend. De drie assen zijn de gebruikelijke x-, y- en z-as
van een ruimtelijk stelsel.

Meerassige machines
Oriëntatie van as verandert tijdens frezen

H O U T D O C U M E N T A T I E

Ook zijn er vijfassige machines, waarbij de orientatie van een freesas tijdens
het frezen kan worden veranderd; hierdoor kunnen gekromde oppervlakken
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Wiskundig zuiver oppervlak is mogelijk

Niet in trapjes bewerken maar volgens ideale
curve snijden

worden gemaakt. Hiermee kunnen zeer ingewikkelde vormen snel en nauwkeurig worden gefabriceerd (een kleine versie hiervan wordt bijvoorbeeld
gebruikt door tandtechnici om gebitsprothesen mee te vervaardigen). Vijfassige freesmachines kunnen ook worden gebruikt om, zonder het werkstuk
uit te hoeven spannen, meerdere malen achtereen drie-assig te frezen, met
verschillende oriëntatie van het assenstelsel.
Wiskundig zuivere holle en bolle oppervlakken (bijvoorbeeld een sigaarvorm) kunnen alleen met vijfassige freesmachines worden vervaardigd.
Omdat alle assen tegelijk bestuurd moeten kunnen worden, kunnen deze
machines uitsluitend computergestuurd worden gebruikt. De vijf assen zijn
de drie van het drie-assig x-, y- en z-stelsel plus de twee assen die de rotatie-as
van de frees wijzigen.
De vijfassige freesmachine heeft twee hoofdzakelijke voordelen:
–– elk regelmatig gekromd oppervlak is in principe fabriceerbaar
–– bij gelijke ruwheid van het oppervlak zijn met een 5-assige freesmachine
minder bewerkingen (freesgangen) vereist dan met een 3-assige freesmachine.
Dit laatste is als volgt toe te lichten. Waar een drie-assige freesmachine een
cilinder snijdt door in vele, zeer smalle ‘trapjes’ de vorm trapvormig te vervaardigen, kan de vijfassige machine een werkelijke cilinder snijden.

Afbeelding 18. Een combinatiemachine waarmee men kan vlakken, vandikteschaven,
frezen en zagen is voor veel houtbewerkers met beperkte ruimte de ideale oplossing

Combinatiemachines
Licht van gewicht, veel mogelijkheden

Capaciteit is vergeleken met ‘vaste’ machines
geringer
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Dit zijn doorgaans kleine machines met een afmeting van circa 1 × 1 × 1 m
en een gewicht tot 1000 kg. Ze bevatten vaak aparte motoren voor de diverse
bewerkingen die ermee kunnen worden uitgevoerd. Door hun relatief bescheiden maat en gewicht zijn ze eenvoudig, bijvoorbeeld op een pallet, van
A naar B te verplaatsen wat hun inzetbaarheid ten opzichte van vast geplaatste machines sterk vergroot. Uiteraard is hun bewerkingscapaciteit aanzienlijk
lager dan die van grotere vaste machines. Het gebruik van combinatiemachines komt vaak voort uit de volgende overwegingen:
–– ruimtebesparing;
–– voldoende kracht voor bewerking van kleine werkstukken;
–– geen speciale industriële voorzieningen noodzakelijk;
–– machine is op een pallet gemakkelijk te vervoeren naar de plaats van
gebruik;
–– de investering is bescheiden;
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–– het gebruik valt niet binnen een gezagsverhouding, waardoor de gebruiker niet gebonden is aan de uitgebreide wet- en regelgeving die voor de
houtindustrie geldt.

Afbeelding 19. Onderfrees van een combinatiemachine. De snij- en keermessen worden in de metalen ringhouder geklemd, die vervolgens op de freesas van de machine
wordt bevestigd

Relatief goede bedrijfszekerheid en lage kosten

Spaanafzuiging vaak goed mogelijk; altijd
wenselijk

Doordat de onderdelen van combinatiemachines relatief eenvoudig door de
bezitter te vervangen zijn, doordat hun bedrijfszekerheid relatief hoog is en
de kosten bescheiden, hebben deze machines een grote populariteit verworven. Ze worden vooral gebruikt door kleinbedrijf (meubelmakers en keukenbouwers) en de serieuze amateurhoutbewerker.
Een voordeel van het gebruik van combinatiemachines is dat zij veelal samen
met stof- en spaanafzuiging (moeten) worden gebruikt wat zowel de werkstukken ten goede komt als het reduceren van afvalstromen bevordert (zie
boven).

Afbeelding 20. Door het gebruik van verschillende freesmessen in combinatie met
de houder kunnen diverse profielen worden gefreesd

Motorschaven voor
handbediening

H O U T D O C U M E N T A T I E

Als overbrugging tussen klein handmatig werk en kleine serieproductie zijn
in de hand gehouden motorschaven, veelal met een gewicht van slechts enkele kilogrammen (de lichtste wegen zelfs geen kilo) in gebruik. Zij volgen
het principe van de vlakbank, maar hier zijn de aan- en afvoertafel zeer kort.
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Relatief gevaarlijke machines doordat
onervaren gebruikers ze bedienen

Voor goed resultaat is veel kennis en kunde
vereist

In feite vormen ze de zool van de machine, die vanaf de bovenzijde over het
werkstuk wordt bewogen dat (bijvoorbeeld) in een werkbank is geklemd.
Er zijn ook hulpstukken verkrijgbaar om dit soort apparaten stationair op te
stellen; hierbij wordt het werkstuk dus aan de bovenzijde over de messenrol
gevoerd.
Doordat deze relatief lichte en kleine apparaten relatief goedkoop zijn, zullen doe-het-zelvers ze geregeld aanschaffen, zonder te beseffen dat dit soort
apparaten een relatief groot veiligheidsrisico kennen (zie onder)
Deze kleine motorschaven zijn in feite slechts matig geschikt voor de hobbyist; werkelijk goede resultaten ermee behalen vereist veel kennis en kunde.
In de professionele bouwnijverheid worden ze wel geregeld – en met goed
resultaat – gebruikt. Hoewel sommige motorschaven een aansluiting voor
stofafzuiging bezitten, wordt deze mogelijkheid door de aard van de werkzaamheden (vaak in de openlucht, met gebruikmaking van verlengsnoeren)
veelal niet gebruikt.

Bovenfrezen voor
handbediening
Bovenfrees voor kleine werkplaatsen bestaat al
bijna honderd jaar

Hobbyfrezen met relatief grote zool

Sinds de jaren 1920 bestaan er relatief kleine tot zeer lichte bovenfrezen
die (na enige ervaring en instructie) door elke volwassene bediend kunnen
worden. Drie hoofdtypen zijn hierbij te onderscheiden:
–– Vast opgestelde frezen met kruistafel. Hierbij wordt het werkstuk op een kruistafel langs de frees bewogen. De kruistafel wordt door met de hand bediende spindels verzet. Er bestaan ook computergestuurde frezen waarbij het
verzet, zowel wat betreft richting, afstand (het afgelegde freestraject) als
doorvoersnelheid, vooraf wordt ingesteld.
–– Frezen die uitsluitend randen bewerken. Frezen waarbij de freesdiepte vaststaat
en die worden gebruikt om de randen van een werkstuk af te ronden, daar
een vellingkant aan te maken of de rand van een profiel te voorzien. Zij
bezitten een brede geleiderschijf die op het werkstuk gedrukt wordt Dit
type frees is in Nederland nooit erg populair geweest. Met dit type frees
kan men geen sleuven frezen.
–– Handbediende frezen met grote zool en centrale freesopening. Frezen met een
zool, waarin een groot rond gat is uitgespaard, waar doorheen de frees het
werkstuk kan bewerken. De frees wordt met de rand van de zool langs een
geleider bewogen; een andere mogelijkheid is het van te voren vastzetten
van de freeszool op het werkstuk; daarbij fungeert de frees dan eigenlijk
als een boor.
Bovenfrezen voor handbediening (van alle typen) zijn vrijwel nooit van
spaanafzuiging voorzien en leveren in dit opzicht geen bijdrage aan milieubescherming. Spaan zal veelal op de vloer vallen (of wordt met behulp van
perslucht weggeblazen) en komt in afvalstromen terecht.

Frezen met behulp van
cirkelzaag, al dan niet
met hulpstuk
Frezen met de cirkelzaag: pendelfrezen
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Voor de volledigheid wordt hier vermeld dat er cirkelzaagmachines bestaan
die met behulp van een zogeheten pendelschijf tot een sleuvenfrees kunnen worden omgebouwd. Het op een as draaiende cirkelzaagblad van een
tafelcirkelzaag wordt met behulp van een klemschijfje aan weerskanten ietsje
scheef gezet, waardoor een extra brede ‘zaagsnede’ vanaf de onderzijde in
het werkstuk wordt gezaagd. De maximale breedte van de sleuf is circa drie
keer de normale zaagsnede, dus 7 a 10 mm. Door de zaag ondiep in het hout
te laten vallen kan men een (weliswaar niet zeer fraaie, maar bruikbare) sleuf
frezen mits deze het werkstuk van voor- tot achterzijde bestrijkt.
Een methode die betere resultaten geeft (maar meer tijd kost) is het met
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behulp van een normale cirkelzaag door herhaalde zaagsneden maken van
de gleuf aan de onderzijde. Bij deze methode is de breedte van de sleuf niet
beperkt.

Voorbeelden van
grote meerassige
schaafmachines

Afbeelding 21. Weinig 30 XL schaafmachine (7-asser) voor het profileren van zwaar
hardhout, maximaal 180 – 300 mm doorvoer. Doorvoersnelheid tot 150 m/min, afhankelijk van de houtsoort en afmeting. Foto: Houtindustrie Schijndel

Afbeelding 22. Weinig Powermat schaafmachine (9-asser) voor profileerwerk tot
230 mm breed. Maximale rotatie per minuut (rpm) 12.000, waarmee een zeer hoge
oppervlaktekwaliteit haalbaar is voor elke houtsoort. Doorvoersnelheid tot 80 m/min.
Foto: Houtindustrie Schijndel
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Afbeelding 23. Deze Rotoless calibreermachine heeft een tweezijdige bewerking
tot 400 mm breed. De snijmessen staan in horizontale draaikransen. De verspaning
ontstaat hier door een draaiend snijvlak, met als gevolg dat knoesten/kwasten niet
uit het droge hout worden geslagen. Foto: Houtindustrie Schijndel

Afbeelding 24. Eiken plank uit de kalibreermachine (foto IMG_1149 HIS). Foto:
Houtindustrie Schijndel
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Afbeelding 25. Deze Waco Maxi met 9 assen is een hoge snelheidsschaafbank die
tot 300 m/min kan schaven. De maximale kopmaat is 150 × 300 mm en wordt alleen voor naaldhout gebruikt. Foto: Mevo Houtindustrie

Afbeelding 26. Profielfrezen voor de Waco Maxi schaafbank. De frees telt 16 messen of
soms meer voor een goede snijsnelheid. Foto’s: Mevo Houtindustrie

Afbeelding 27. Detailopnames uit een Weinig Hydromat H22. Deze 9-assige schaafbank maakt onder andere gebruik van hydrotechnologie voor het opspannen van
gereedschap om de as, waarmee een grotere precisie wordt bereikt dan met traditionele opspansystemen. Dit komt de gelijke rondloop van de assen ten goede. Deze
schaafbank wordt gebruikt voor het schaven van hardhout en heeft dan snelheden
van rond de 35 m/min. Met zachtere houtsoorten kan een maximale snelheid van
120 m/min bereikt worden. Foto’s: Mevo Houtindustrie
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–– www.alexandria.tue: WPA-rapport 1243 uit 1992, over de werking van vijfassige freesmachines.
–– www.houtselector.nl. Houtselectieprogramma van Precious Woods Europe
BV met technische informatie van Zuid-Amerikaanse hardhoutsoorten.
–– www.inspectieszw.nl/images/zelfstandigen. Site van de Arbodienst, gericht
op veilig werken door zzp’ers.
–– www.plosplan.nl. Site van een bedrijf dat strooisel voor huisdieren produceert uit (onder meer) zaagsel en schaafsel.
–– www.skh.org. Site van SKH met onder andere publicatie 99-05: Goedgekeurde houtsoorten voor de toepassing in houten gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren).
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