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Overdruk uit "Mebalbewerking", Jaargang 29 (1964), nummer 24 

UDC 658.522 , 65.011 

Nieuwe wegen in de enkelfabricage 

door B. van B.'onckhorst 
Teehnllche Hogeschool Eindhoven 

Inleiding 
Alhoewel zij niet nieuw is, behoort de problematiek 

rond de opvoering van de produktiviteit tot de zeer ac
tuele onderwerpen. In dit artikel wordt een analyse ge
geven van een atJntal van die problemen en wordt be· . 
handeld op weike wijze een systematisch onderzoek van 
draaiwerkstukken leidt tot een andere fabricagemethode. 

Aigemeen verstoc.t men onder het opvoeren von de 
produktiviteit: meer produkten moken per tijdseenheid, 
zonder het produkt duurder te rna ken. Het lijkt dot de 
laatste restrietie overbodig is. De ervoring leert echter, 
dot produktieverhoging steeds gepoord goat met hogere 
kosten en dat dit vooral in de enkelfabricage niet altijd 
tot lagere stukkosten leidt. Er moeten daarom in elk 
geval twee zaken worden onderzocht: hoe de bewer· 
kingstijd kan worden verkort en op welke wijze de kosten 
per stuk kunnen worden verminderd. 

Verkorting varr de bewerkingstijd 
Vooreerst wordt onderzocht hoe de bewerkingstijd kan 

worden verkort. Als voorbeeld dient een eenvoudig draai· 
werkstuk (figuur 1). De diameter (d mm) moet over een 
lengte 1 mm worden gedraaid. Het uitgangsmateriaal 
heeft een diameter van D mm. De bewerking geschiedt 
in k sneden. Is de aanzetsnelheid a mm/s, dan wordt de 
verspaningstijd als voigt berekend: 

k.1 
t = s. 

a 
Het is duidelijk dat de bewerkingstijd niet gelijk is aan 

deze verspaningstijd. Immers, ·behalve het verspanen die· 
nen er ook nog andere werkzaamheden fe worden ver· 
richt, zoals het insteJlen van de machine en het bedienen 
van de sleden. D3 tijd die hiervoor nodig is kan in re
kening worden gebracht door een verhoudingsgetal tus· 
sen de zuivere verspaningstijd en de bewerkingstijd in 
te voeren: 

de verspaningsgrolld '1/ = 
zuivere versponingstijd 

bewerkingstijd 
De bewerkingstijd ken dan worden berekend met de 

volgende formule: 
k .1 

t = -- s. 
0.'1/. 

Hieruit is op Ie maken op welke wijze de bewerkings
tijd zou kunnen worden verkort: 
- door het aantal sneden te verminderen; 
- door vergroten van de versponingssnelheid; 
- door vergroten von de verspaningsgraod. 

De realisatie van de beide eerste mogelijkheden blijkt 
beperkt te zijn. Immers, verkleining van het aontol sne· 
den kon leiden tot ontoelaatbore onnouwkeurigheden 
van vorm en oppervloktegesteldheid. Ook de mogelijk
heid tot opvoering von de verspaningssnelheid is be-

perkt, als gevolg von de beitelslijtage en nST vermogen 
van de machine. 

Het vergroten van de versponingsgraad vereist kortere 
insteltijden en bedieningstijden. Insteltijden kunnen rela
lief worden verminderd door maar produkten te vervoar
digen, of door toepassing van hulpmiddelen; ook de 
bedieningstijden kunnen door hulpmiddelen worden ver· 
minderd. 

In de mossafobricoge is een en ander vaok in hoge 
mote gereoliseerd; door zorgvuldige voorbereiding en 
het gebruiken von verschillende speciale opparaten lukt 
het de bewerkingstijden laog fe maken. De .. oak lange 
inslelHjd is hier als gevolg van het grote aantal pro· 
dukten relotief onbelangrilk. 

In de enkelfabricoge zijn de bewerkingstijden voor ver
gelijkbare produkfen in het algemeen hoger. Dil wordt 
niet in de eerste plaots veroorzaakt doordat er voak 
meer sneden worden toegepast en omdat er logere snij
snelheden kunnen voorkomen. Het is vooral de logere 
verspaningsgraad die de lange bewerkingstijd bepoalt; 
tegenover '1/ :: 0,60 - 0,90 voor de massafabricage staat 
'1/ 0,10 - 0,30 voor de enkelfabricoge. 

Beinvloeding van de verspaningsgraad 
Voor produktieverhoging in de enkelfabricat>e is het 

blijkbaar noodzakelijk de versponingsgraad op te voe
ren. De volgende stap is daarom logischerwijze een na
der onderzoek naar de faetoren die deze ver~panings· 
grood beinvlaeden. Daartoe wordt de vervaar-:liging van 
ee·n kartelschroef op een droaibank nader beschouwd· 
(fjguur 2). Indien hiertoe opdracht aan flen vakman· 
draaier wordt gegeven, zullen de volgende gebeurtenis· 
sen plaatsvinden, elk gedurende een bepaolcle tijd: 
(per opdracht) 
instellen: 

(voor 10 stuks) 
bewerken: 

persoonlijk: 

tekening lezen 
gereedschap verzamelen 
spaongereedschop instellen 
snijgereedschap instellen 
toerentalJen en aanzetten 

instellen 

spannen en losnemen 
snijgereedschop toe· en 

afvoeren 
verspanen 
meten 
rusten 

5 min 
10 min 
7 min 

12 min 

1 min 

2 min 

8 min 
20 min 
1 min 

10 min 

Voor de vervaardiging van de tien produkten is dan 
1 uur en 1 kwartier nodig. In deze tijd zijn 20 minuten 
besteed can het eigenlijke verspcnen, zodat de verspa
ningsgraad 11 = 0,26 bedraagt. 

Het ligt voor de hand, te trachten het voorbereidende 
werk en het bedienen in minder tijd te doen geschieden. 
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Fig. 1. Eenvoudig droaiwerkstuk 
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Fig. 3. "Somprodukt" 

lang.dlaaren 
verspanen 
beilel a:voeren 
beilel aanvoeren 
.nedediepte instellen 

vlakken en langsdraaien 
snedediepte instellen 
venponen 
beilel afvoere') 
beilel aanvoe-en 
snededieple inslellen 
verspanen 
beilet verplaolsen 
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Fig. 2: Karlelschroef; 
maleriaal: staal 37; 
aontal: 10 stuks 

Fig. 4. Mono-analyses resp. vaor langsdraoien en voor vlakken en 
longsdraaien 

~ __ --l vlakken en langsdraaier 

/ 
.. L 

I k 

Fig. 5. Mono-analyse vocr korlelschroef 
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longsdraaien 

langsdraaien en flek 

af.chuinen 

groel insleken 

draadsnijden 

karlelen 

afsleken 

Dit gebeurt dan ook in de enkelfabricage: werkvoorbe· 
raiden door spacialisten, gareedschap normaliseren, snal· 
ler bedienbare machines en hulpgereedschappen. Af
doende ziin deze oplossingen echter niet; in de enkel-' 
fabricage blijft vele malen omstellen noodzokelijk. De 
verspaningsgroad kan am deze reden niet veel hoger 
dan 0,30 worden. ' 

Een andere oplossing, die vooral in de laatste joren 
wordt gesuggereerd en in een aantalgevallen oak in· 
derdaad werd toegepast, is het combineren van verschil
len de produkten die op een min of meer overeenkom· 
stige wijze worden bewerkt en waarvoor dezelfde ap· 
paratuur kan worden gebruikt. Het is zelh mogelijk een 
gereedschapswerktuig vast in te stellen op de bewerking 
von een denkbeeldig produkt en zodoende aile bewer· 
kingen oon de verschillende produkten daarin samen te 
vatten. Figuur 3 geeft hiervan een voorbtleld. 

Het vinden van een dergelijk "somprodukt" is echter 
geen eenvoudige zaak; ollereerst is er uiteraard een 
goed clossificotiesysteem nodig, maar bovendien moet 
er een goed inzicht ziin in de soort produkten die een 
bepaalcle fabriek vervoardigt. Het is niet te verwochfen 
dot de instelling van een somprodukr in de ene fobriek 
even 'succesvol is als in een andere fabriek. 

Clossificotie moet uitgaan von zekere kenmerken. Een 
veel gebruikt en direct uit de produkttekeningen of te 
lei den kenmerk is de vorm van een produkt. Een vormen
analyse in een 4-tal gereedschapswerktuigenfa!:>rieken 
[lJ geeft bijvoorbeeld: 

vorm van hel onderdeel percentage van totaal 

cilindrische grondvorm as ~2,9% 

flens 9,1 % 
bus 25,2 '10 
londwiel 11 ,8 0J0 
diversen ~ 

71,5 "10 

andere grondvorm pial 9,5 '10 
hefboom 3,5 Of. 
doos 2,2 0J0 
diversen 13,3 '10 

--- 28,5'10 

Het is duidelijk, dot in deze fabrieken vooral cilindri· 
sche produkten zullen worden vervaardigd, in het bij
zander assen, bussen en tondwielen. Het somprodukt zol 
dan bijvoorbeeld een as kunnen zijn. 

Voldoende is dit soort informatie echter nog niet; be
halve de vorm speelt vooral ook de bewerking een rol. 
Een oantal gegevens hierover wordt al lange tijd ver
strekt door de werkvoorbereiding. Voo~ een gegeven on
derdeel moet worden vastgesteld waar en hoe de be
werking dient te geschieden. In de :ankelfabricage is de 
moeilijkheid hierbij vooral de veelheid van verschillen 
die in de onderdelen wordt aangetroffen. 

Een Nederlandse publikatie [21 hieramtrent beschrijft 
een systeem waarbij voor draaien aile bewerkingen wor· 
den opgebouwd uit een beperkt aontal elementaire deel· 
bewerkingen. De redenering is als voigt: op de draai
bank wordt de onderdeelvorm gereoliseerd door de yak· 
man, die het juiste gereedschap op de juiste wijze door 
het materiaol beweegt. Hierbij heeft de draoier slechls 
de mogelijkheid van langs· en dwarsbewegingi het vergt 
heel wat om doormee een vook gecompliceerde vorm te 
verwezenliiken. Het blijkt nu, dot de vakman-draaier 
door zijn ervaring tot zekere, meest iuiste bewerkings
wijzen komt, en deze consequent toepast. Het oantal 
verschillende bewerkingswiizen blijkt beperkt te zijn. In 
het ortikel wordt de opeenvolging von bewegingen in 
zo'n bewerkingswiize "mono" genoemd. Voorbeelden 
hiervon ziin in figuur 4 weergegeven. 

2.. 



. 

3 

Circa 40' van dergelijke "mono's" blijken gebruikt te 
worden door de vokmon en het is mogelijk de bewerking 
van eon gecomplicoerde vorm te onolyseroo als een op
oonvolging VOl! vorschillende van dOlO "mono's". Voor 
do ull"dor gubruiklu kortolschroor liul lo'n "mono"·ana· 
lyse or uil ols in I iguer 5. 

Een verdere loepossing von "mono's" is nu het ge
bruik bij de clossificotie van draoiprodukten; het pro· 
dukt kan nu worden ingedeeld noar aantol en card van 
de "mono's", woordoor het vaststellen von "sompraduk
ten" magelijk is. Een Tsjechische publikatie [1] geeft een 
analyse van 444 droaiprodukten uit een maehinefabriek, 
met diameters tussen 25 en 63 mm (figuur6). Blijkbaar 
is het magelijk hierin als "somprodukt" te onderseheiden 
een eombinatie van groep 1, 2, 12, 13, 14 en 15, een 
eombinotie van groep 4, 5, 7, 8 en 9, van groep 10 en 
11, terwijl groep 3 en groep 5 zelf een somprodukt zou
den ziin (figuur 7). Uiteraard hangt deze keus van "som
produkten" samen met het totale aontal produkten dot 
in een bepaalde groep jaarlijks wordt vervaardigd. Eon 
andere verdeling van de aantallen zal tot een andere 
keuze moeten leiden. 

Thans is het lOver, dot kan worden besloten op welke 
wijze de produkten zullen worden vervaardigd, hetgeen 
notuurlijk oak ofhangt von het totale oantol produkten 
dot een gegeven bedrijf produceert. Het is niet direct 
noodzokelijk te denken aon outomotische besturingen; 
vooral de kleiner~ bedrijven kunnen met vrucht gebruik 
maken van een centerdrooibonk, voorzien van buiten de 
machine instelbare aonslagen en gereedschappen. 

Mono· f-ereenlage 
Groep: combinatie: van lotaol, 

I 0,6 'I, 

2 1- 1,1% 

3 ~ 10,6 '10 

4 ~ 4,7 '10 

5 _-.-d 17,6 '10 

6 j=:=J 5,4 'Ie 

4,3 '/0 

3 _~I 1,8% 

9 ~I 1,8 Ofu 

10 ~ 0,2 Ofu 
Sam Mono Percentage 

~ 
produkl: combinolie: van 101001: 

11 0,7 '10 

I J 52,8 '10 

12 I I 1,7 'Ie II 18,0 'Ie 

13 
I J 42,5 'Ie III ~ 0,9% 

14 3,2 D/o 
_i IV 10,6 '10 

15 Ii 3,8 'ro 
V 17,7% 

fig 6. Analyse von een oonlal 
drooiproduk!en Fig. 7. Somprodukten "it figuur 6 

Een Engelse publikotie [3) verstrekt een oantol gege· 
yens over het resultaot dat werd behoald met een vol· 
gens dil principe geconstrueorde draaibank ... , von 
Fruns fobrikoull Zou een dorgeliiko maehino wordon go· 
bruikt bij hoI buworken von de karlelsehroef don ont· 
staat do volgende analyse: 

inslellen: spon~ereedschap inriehlen en 
ofsle len 7 min 
snijgereedschap plaa!sen 0,5 min 
oonslagen ploalsen 2,0 min 

bewerken: sponnen en losnemen 2 min 
sniigereedschap !ae- en aNaeren 4 min 
verspanen 20 min 
meten 1 min 

persoanlijk: rusl 6 min 

Het gevolg von deze IIveronderde methode" is een toe· 
nome von de verspaningsgraad met 75 %, nomelijk van 
'1 = 0,26 tot '1 0,46. 

Vermindering van de kosten per ,tuk 
Uiteraord is een hogere verspaningsgrood niet te be

reiken zonder extra uitgaven: de eenterdraaiban~ moet 
voorzien worden van verwisselbare oanslagen en er 
moet een inriehting ziin am deze aans/agen met het bij. 
behorende gereedschap in te stellen i de voorbereiding 
moet niet aileen vaststellen wonneer, waar en hoe het 
produkt zal worden vervoardigd, zii zal er ook voor 
moeten zorgdragen dot de ingestelde oanslagen en ge· 
reedschappen tiidig aanwezig zijn. Dit olles zal meer 
kosten met zieh meebrengen. Er ziin eehter ook invloe· 
den die de kosten doen verminderen: de machine kan 
bediend worden door minder geschoolde krochten en 
de schaarse vaklieden kunnen belost worden met de 
voorbereiding. Door de hog ere verspaningsgraod is het 
oantol onderdelen dot op een zeker moment in bewer· 
king is lager. 

Een vergeliiking tussen de beide methoden kat zien 
dot de man·mochine-uurlorieven nauwelijks worden be'in
vloed: 

cenlardroaibank cenlerdraoibank 
me! oanslogan 

1000 f 4,00 f 3,60 
soloris f 2,00 f 2,00 
afschriiving f 2,00 f 2,40 
huisvesting f 0,40 f 0,40 
onder f 0,20 f 0,12 
overige f 0,40 f 0,40 
tatoo I f 9,00 f 8,92 

Het verschil fussen beide methoden ligt in de hogere 
produktie wanneer er oonslagen worden toegepast, zo
dot de stukkosten lager liggen: 

centerdraoibonk f 1,10 oer stuk 
id. met aanslogen f 0,65 per stuk 

Op deze wiize is het mogeliik voor een zekere fobriek 
vast te stellen welke methode tot een hogcre produktie 
leidt. Om een dergelijk besluit te kunnen nemen is het 
noodzakelijk de korakteristieken van de produktie te 
kennen. Hierbij ziin vorm- en bewerkingsclassifieatie van 
groot nut. Het toto Ie produktievolume ten slotte bepoalt, 
op welke wijze de resultoten van het onderzoek in prok
tijk kunnen worden gebrocht am de verwachte produk
tiviteitsstiiging fe realiseren. 

Literatullf 
[lJ J. Kaloe: "Problems related 10 automation of small lot machin

ing", /lezing CIRP, sept. 1963), 
[2J J. J. Verzi\'1 e.a.: "Een nieuw calculatiasysteem veor droaien, 

fT,E.D. 1956. 
[3) G. W. Mason: "Turning operalions an small balches of parts", 

(overdruk Mochinery z.j.), 
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/Een simulator als leermiddel 
in het lager technlsch vakonderwiis 

4-

door B. van Bronckhorst 
'.ch ••••• Ho ••• chool Ie IIMho" •• 

Inleiding 
Als men tegenwoordig op tentoonstellingen voor ge

reedschapswerktuigen ziet hoeveel fabrikanten geauto
matiseerde machines exposeren, don worden drie zaken 
duidelijk, te weten: 
1. De automatie, jaren geleden aangekondigd en met 

gemengde gevoelens begroet, zet door. 
2. Er is nog geen sprake van een bepoalde liin; de wijze 

waarop men de problemen oplost is voor iedere fa
brikant anders. 

3. Over de manit:r waarop verschillende apparalen moe
ten worden ingepast in de bedrijven en de consequen
ties hiervan, is nog heel weinig duidelijk. 

Een probleem dat zich onder andere ook oandient be
treft de menser. die stroks met de outomaat in de nieuwe 
organisatie moeten goon werken. In kringen van het tech
nisch vakonderwijs is men het ar in het algemeen over 
eens dot de opleidingen zich meer en maer moeten rich
ten op de eisen die de automatie stelt. Bii nadere dis
cussie over deze mening komt men vaok tot verschillende 
uitspraken. Oat komt doordat we ons kunnen afvragen 
oan welke mensen in het bijzonder moet worden gedacht: 
- degenen die de automaten MAKEN; 
- degenen die de automaten moe ten GEBRUIKENi 
- degenen die de automaten moeten REGElEN en RE-

PAREKEN. 
Bii het beantwoorden van deze vraog blijft echler steeds 

Fig. 1 

·1··.·.·. 

,. 

:, 

Fig. 2 

een grate onzekerheid over de juistheid van de mening, 
doordot er nog zo weinig bekend is over de gevolgen 
von de automatie voor de organisatie. Men stelde reeds 
vast dot er nieuwe eisen aan de materiaalvoorziening, 
de gereedschapverzorging en de werkvoorbereiding moe· 
ten worden gesleld en het is te verwochten dot er nog 
meer, dieper ingrijpende wijzigingen komen. 

Men kan zich voorstellen dot - 01 is er op dit moment 
geen specifieke oplossing voor het probleem te geven -
de onderwijsinstellingen in elk gevol zullen trochten hun 
leedingen zo veel mogelijk ervaring op ~e laten doen 
met de werkzaamheden in de geautomotiseerde fabriek. 
T e!l einde dit te kunnan doen zou het prattig ziin om ta 
besehikken over een gaaufomotiseerde machine. Deze op 
zichzelf goede benadering is moeilijk te realiseren door 
de hoge kosten die zo'n aankoop metzich mee brangt, 
mede doordat ean machineniet voldoande zol zijn voor 
het grote aantol learlingen dot er mee moet werken. 

De Didocton 
Soortgelijke overwegingen hebben er toe geleid dot de 

Belgische gereedschapswerktuigenfabriek Mondiala -
zelf geen producent van automatisehe machines, doch 
van ouds geinteresseerd in het onderwijs - op de ge
doeMe kwam een simulator te bouwen, waormee het mo· 
gelijk is verschillende variaties in de samenstellende or
ganen von outomatische machines te maken. Het pradukt, 
dot onder de naam Didacton in de handel is, biedt in een 
fraaie kost in de Mondiale.stijl') (figuur 1) de mogelijk
heid een slede .een bewegingenprogramma von maximoal 
8 stappen te laten uitvoeren, waarbij de aandrijving op 

'J Mondial" is de fabriek die bekendheid verwierf door het gedurfde 
ontwerp von de Gollic·droaibonk , 

Jrv. 31 lito. 19 17 IIIGOrt 1966 
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5 verschillende wijzen kan geschieden, t.w.: mechanisch, 
pneumotisch, hydroulisch en elektrisch (respectievelijk met 
een mognetische venterker en een thyratron). Door de 
bewegende slede te verbinden oon een schriifstift is het 
mogelijk op een popierstrook een weg-Hid-diagram te 
lekenen (figuur 2). Verder is het mogeljjk met $chakelaars 
o'f kleppen fouten in het apparaat fe stimuleren, zools: 
lekken of versloppingen in de hydraulische of pneuma
!ische leidingen, niet werkende relais en .doorgebrande • 
zekeringen in dot elektrische circuits. Het opporaat is 
daarmee geschikt voor twee soorten oefeningen: 
1. het instellen "on een gewenst programma; 
2. het opsporen van fouten. 

War verwacht men yon een simulator? 
Op zich is het gebruik van aen simulator in ploats von 

de werkelijke situatie niet nieuw. We kunnen hierbii den
ken aon de uit de. luchtvaort bekende "link-trainer", een 
simulator woormee men het instromentvliegen beoefent 
(figuur 3). 

Aigemeen gesteld is het zo, dot een simulator een si
tuotie woarin men een mens zich juist wil loten gedrogen, 
"obootst. Men kan zich oMagen in hoeverre de met de 
simulator aangeleerde gedragingen ook in de werkelijke 
situotie zullen wl)rden gevolgd. Immers niet aile aspecten 
von de·werkelijke situatie kunnen en "\tgen worden na
Q€bootst; de leerling-vlieger kan zich in de link-trainer 
best vergissen en in zee landenl 

Blijkbaar lukt het niet het gehele gedragspatroon met 
een simulotor aan fe leren. Dot met het gedeelte woar
voor hef wei mogelijk is 01 veel kon worden bereild, be
wijst het resultoot dot men bij de Machinistenschool voor 
Aonnemersbedrijven SOMA fe Ede 2) behaolde met het 
gebruiken von een eenvoudige simulator voor het bedie
nen von trekgrovers. Als de leerlingen eenmaal vertrouwd 
zijn met de verschillende hondelingen die nodig zijn voor 
trekken, hijsen, vieren en zwenken, hetgeen met drie hef
bomen en twee pedaien moet worden gerealiseerd. wordt 
het verder oefef'en in de trekgrover vergemakkelijkt. 

In deze voort.eelden is het gemeenschoppelijke dot een 
reeks vooraf precies bekende gedrogingen moet worden 
oongeleerd en de simulator is dan oak d66r op gecon
strueerd. Bij de Didocton is dit veel minder het geval, 
immers deze simulator is bedoeld om de toekomstige vak
lieden verrrouwd te maken met de werkzaomheden die 
(misschien) in een geautomotiseerd bedrijf uitgevoerd 
moelen worden. In dit gevel is er geen sprake van een 
predes bekend gedrog. 

Werkt een simulator? 
Een vroag die beontwoord moet worden is: "Doet een 

simulator waf ervon wordt verwacht?". Dot wil ze9gen, 
ken de leerling-vlieger na het oefenen met de link-trainer 
inderdaad instrumentviiegen, of kon hii het sneller en 
beter dan and!::ren die deze weg niet volgden? En, ziin 
er duideliike voordelsn verbonden aem het gebruik van 
de simulator b:j de SOMA in Eda? 

In het loatsle gevol is, zoals opgemerkt, het antwoord 
beves'igend, ar is geconstateerd dat sr sinds de simulator 
ward gebruikt minder materiele schade optreedt dan. 
voorheen het yeval was. Bovendien blijkt dot leerlingen 
die op de simulator niet voldeden, oak in de proktiik 
slechte resultaten hebben. 

Voor de link-trainer is het moeilijker, omdot in de 
werkelijke situotie naost de reoc:tie op instrumenten nag 
vele andere, en soms overwegende foctoren een ral spa
len. 

Berfeffende een simulator ols de Didocton is nog niet 
veel te zeggen, omdat er nog geen ervoring mee ward· 
opgeclaon . 

., "SOI/W" nr. ~~. 8 mel 1%5. bIz. 6111 e.\'. 

hg. 31 No." 17 _art '''' 

Fig. 3 

Fig. 4 

Beproeving van d. Didacton 
Gezien het feit dot het idee achter de Didacton toch 

zeer aantrekkelijk is, worden in de graep Werkploats-
. techniek von de Afdeling der Werktuigbouwkunde von de 
T echnische Hogeschool te Eindhoven een reeks proeven 
uitgevoerd met het doel vast te stellen of de Didocton 
bruikboor is voor de opleiding von leerlingen voor de 
bediening von outomotische apporatuur (figuar 4). 

Om dot de praefneming nog in volle gang is ziin er op 
dit moment nog geen gegevens te verstrelcken. In een 
volcaend artikel hopen wij dit wei fe Icunnen doen. 



Overdrvk vir "Metoolbewerking", ;oorgong 31 (1966), nummer 23 

UDC 621.9 - 52 : 373.621 

Ervaringen met een simulator als leermiddel 
in het lager technisch vakonderwiis 
door B. van Bronckhorst 
Technl.ch. Hog.school te Eindhoven 

Inleiding 

In een vorig ortikel 1) is de vraag gesteld of een simu
lator als de Didaclon inderdaad effect zou sorteren in 
het onderwijs. In de groep Werkplaatstechniek 2) van de 
Afdeling der Werktulgbouwkunde van de Technische Ho
geschool te Eindhoven zijn een reeks proeven uitgevoerd 
met het doel vast tu stellen of zo'n effect er inderdaad 
was. 

Bij het onderzoek is een zekere beperking van het ge
bied noodzakelijk gebleken; onderzocht is of het gebruik 
van de Didacton zinvol zou zijn voor de opleiding van 
bedieningsvoklieden. Hiermee worden bedoeld de mens en 
die in de toekomst met geautomatiseerde apparatuur 
zouden moeten omgaan voor het verrichten von instel
werkzaamheden en het in bedrijf houden. Deze keoze is 
gedaan omdat het mogelijk te achten is, dot dit het werk 
zal gaan uitmoken van de op dit moment nag niet be
stoonde bedieningsvokman. 

Verder werd nag een beperking oangebracht; van de 
5 mogelijkheden van de aandrijving van de Didacton 
werd er een gekozen, namelijk de elektronische, deels 
omdat deze vooral in de enkelfabricoge veel voorkomt 
en deels omdal deze als het minst "gemakkelijk" kan 
worden beschouwd. 
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Voorbereidingen 01' hat onderz:oek 
Indien men wil onderzoeken of instructie met behulp 

van de simulator zinvol is, ligt het voor de hand een 
vergelijking te trekken tussen verschillende methoden van 
instructle. Evenzo ligt het voor de hand de verschillende 
methoden Ian instructie fe beoorde!en naar de mate 
woarin de leerling in de werkelijke situatie betere resul
roten toont. In het onderhavige geval betekent dit: onder
zaeken of de leerling een programma op een geoutoma
tiseerde machine kan instellen en fouten kon opsporen. 
Ten einde op een gemokkeliike wijze aan een geauto
matiseerde machine fe kamen, werd gebruik gemaokt 
van een faciliteit die de Didocton bleek te bieden. Het is 
mogelijk de aandrijving fe gebruiken voor het bewegen 
von sen boorspil. Door het verwisselen van sen steker 
kan nu hetzij de schrijver dan wei de boormachine WOf

den bediend. 
Ten behoeve van de instructie bleek verder nog een 

kleine wijziging van nut; het bedieningspaneel, dot in 
het apporaot is verwerkt, werd zodanig geplaatst dot de 
l€leding een overzicht heeft van de voor hem belangrijke 
zaken. Daze wiiziging hield oak dot de schakelaars 
waarmee fouten ;0 het apparaot kunnen worden gesimu
leerd, in een apart kastje moesien worden gebracht. De 
instructeur kan nw de fout inbrengen zonder dot de leer
ling het ziet. 

') "Me!oolbewerki"g-', irs- 31 (1966) nr. 19, biz. 412 en 413. 
I" oporac"l von prot ir. C. de Beer, in somenwerking met de 

Onderwijsr"seorch. 

Fig. 1. De Didoclon geflonkeerd door een kolomboormachine en 
het bedieni ngspaneel met schokeloorkostie 

Fig. 2. Schema von de elektronische besturing van de Didacton 

1 



Fig, 3. Blokschema van de eleklronische be
sluring vein d" Didaclon 
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In figuur 1 is de opstelling getoond. Links staat een 
kolomboormochine, woorvon de aanzetbeweging wordt 
afgeleid von een door de Didacton bediende motor en 
waarbij de posities van de boorspil door een nokken
schijf en een groep microschakelaors worden teruggekop
peld op de Didatlon. Rechts van de Didacton is het op 
een statief geplaotste bedieningspaneel te zien met daor
op het schakeloorkastje voor het simuleren van fouten. 

Bij proefinstructies is het gebleken, dat het nodig is een 
sterke vere':lnvoudiging op het schema ven het apparaat 
toe te passen. Het schema dot de fabrikant levert (figuur 
2) vergt Ie vee I voorkennis van de leerlingen. Een blok
schema (figuur 3) bleek het mogeliik te maken snel lot 
het eigenliike doel van de instructie te komen. 

Reeds eerder werd ervaren dot de persoon von de 
instructeur invloed heeft op het resultaot van de instructie; 
daarom is het onderzoek zodonig opgezet dat ook der
geliike verschillen konden worden gemeten. 
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Opzet en uitvoering van het onderzoek 
Het leek verstandig om de instructie met de Didacton te 

vergelijken met twee in het onderwijs gebruikte metho
den, t.w.: instructie in de klas en instructie aan de ma
chine. De volgende drie methoden zijn gekozen. 

Theoretisch: 
les in een klaslokaal, met voor!:.eelden en teke
ningen. Oefeningen in het instellen en het fout
zoeken op papier. 

Didacton: 
les op de Didacton. Oefeningen met het apparaat, 
naar aanleiding van de waarnemingen van de 
schrijver. 

Proktisch: 
les met de op de Didacton aangesloten boorma
chine. Het oefenen in het instellen van de machine 
en het foutzoeken aan de hand van het waarge
nomen boorproces, 

Er nomen drie instructeurs aan het onderzoek deel. Elk 
van hen gaf iedere instructiemethode vijf maal. De 45 
leerljngen waren allen afkomstig van de Tweede lagere 
Technische School te Eindhoven 3). Gedurende twee moan
den werd 's morgens en's middags telkens ean leerling 
ge'instrueerd en getest. 

De test was voor aile leerlingen gelijk; een bepaald 
programma moest worden ingesteld en daarna moest een 
bepaalde reeks fouten worden geconstateerd en opge
spoord. Van elk onderdeel van de test is de tijd opgeno
men. De resultaten zijn weergegeven in de figuren 4 en 5 
(respectievelijk de tijden vaor het instellen van hetpro
gramma en de tijden voar het opsporen van de fouten). 

Gevolgtrekkingen 
We zien dat de tijden die de leerlingen gemiddeld 

halen bij de verschillende methodes en instructeurs niet 
gelijk zijn: 

Instf'ucteu;s Test 
Tilden in ",inuten 

theorelisch Didac!on proklisch 

I instellen 25 12 11 
fovlzoeken 10 7 6 

II instellen 16 15 11 
foutzoeken 11 8 8. 

III instellen 26 17 21 
fovtzoeken 17 11 10 

'I Diredeur de neer W. H. Kolb. 
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fig. 5. Resultaten van de test "fout zoaken" 

In het algemeen kan nu worden gezegd dat: 
- de praktische methode tot iets kortere tijden komt dan 

de Didadon methode; de theoretische methode vergt 
langere tijden; . 

- de drie instrudaurs verschillende niveaus berl'Jiken met 
doleerlingcn; I bereiktc do korfste, III do langslci 

-- de verschillen in de resultaten van de goooemGc me
thodes voor het grootste deel fa wijten ziin aan de in
vloeden van de methodes an de instructeurs. 

Een interessante gevolgtrekking is reeds bij de voor
bereiding vermeld, nameliik: de noodzaakom de leer
stof te vereenvoudigen. Dit is iets wat steeds een rol 
speelt in het onderwijs, maar hier wei mag "Varden be
nadrukt. Het blijkt mogelijk te zijn met een beperkt aan
tal symbol en, die niet zazeer fundie-elementen maar 
complexere eenheden voorstellen, de leerling $nel de weg 
te laten vinden in de apparatuur. Het is wenselijk dot aan 
dit punt oak aandacht wordt besteed bij hel opstellen 
van handboeken voor machines. 

Slofwoord 
Uiteradrd IS In dit korte artikel slechts ingegoan op 

enkele van de meest belangrijke resultaten van het on
derzoek (dot 01 beperkt is tot een klein deel van het 
grote gebied dat het lager technisch onderwij. bestrijkt). 
Het is wellicht overbodig op te merken dot, al 2'OU een 
simulator op een bepaald terrein een oplossing bieden, 
ef nog vele problemen blijven bestaan. 

Het is de bedoeling dot in de Technische Hogeschool 
te Eindhoven, binnen het kader van de onderzoekingen 
op het 'gebied van de fabricage met behulp van geauto
matiseerde gereedschapwerktuigen, oak aan die andere 
aspecten van de taak van de toekomstige vakman aan
dacht wordt besteed. 

3 



OV(3rdruk u;t IIMetoalbewerking", joorgcmg 32 (1966), nummer 9 

UDe 621.941.2-589.1 

De toepasbaarheid van een draaibank met aanslagen 

door B. van Bronckhorst, leehnllche Hoge.chaol te Eindhoven 

en M. H. van der Heilde, Machlnefabrleken del' N.V. Philips' Gloellampettfabrleken te Elttdhoyen 

Inleiding 
In het artikel "Nieuwe wegen in de enkelfobricoge" 1) 

werd beschreven hoe de versponingsgroad van draai. 
bonken ken worden opgevoerd. Hiervoor werden twee 
maatregelen genoemd, t.w.: 
- het indelen va., de te vervaardigen produkten in groe

pen mel he~zelfde bewerkingspatrooni 
- het verrichlen von de bewerking op naar bewerkings

patroon gespecialiseerda machines, waarbij het in
stellen buiten de machine ken gebeuren. 

Er werd aan de hand van anige voorbeelden canne· 
melijk gemookt dot deze maotregelen inderdoad succes 
kunnen opleveren, en er is gesuggereerd dot een draai
bank met aonslogen hierbij een oplossing ken zijn. In 
hetgeen voigt wordl deze suggestie noder besproken en 
wordt nogagoan onder welke voorwaarden een draal
bank met oanslagel' inderdaad zinvol kon worden toege
post. 

De invloed von het instellen buiten de "lUlchine 
op de produktivifeit 

Indien voor een bepaalde serle werkstukken tj uur in
steltijd en tb uur bewerkingstijd nodig is, dan is de machine 
waarop deze werkstukken worden vervaardigd (Ii + tbJ 
uur bezel. Als het instellen geheel buiten de machine zou 
kunnen gebeuren, dan zou de machine slechls (tll) lJur 
bezet zijn. Hoe gP)ot het voordeel zou ziin, hongt af van 

t 
de verhouding f; de toename van de beschikbare be

II 

werkingstijd is don ~ x 100 %. Hieruit is fe zien datI 01-
tb 

lean wanneer t; graot is ten opzichte van fb' instellen 
builen de machine vee! effed kon sorteren. 

Voor de enkelfobricage is de verhouding !l tussen 
tb 

2 1 T en 2 en volgens het voorgoande kunnen daar dus 

toenomen van de beschikbare bewerkingstiid tussen 50 % 
en 200 % worden verwocht. Er moet hier echter al een 
beperking worden gemaokt. Het 201 nomelijk in de prole
tijk nlel mogelijk ziin aile inrichtwerk buiten de mochine 
fe laten geschieden, lOdet het voordeel kleiner zo! zijn. 

Onden:oek van de produkten 
Begin vorig jaor haeH de student (thans ir.) A H. M. J. 

Th. Sayens gagevens verzameld over draaiprodukten 
waarvan de diameter en de lengte niet groter zijn dan 
100 mm. Uit het onderzoek blijkt dot het "verzamelpro
dulct" een zeer gecompliceerde vorm heeft (zie figuur 1). 
Door niet aile produkten in de beschouwing te betrekken, 
is het vee I eenvoudiger (zie figuur 2). Voor dit ,,90 %-

') Zie "MelMlbawerking", irg. 29 (1964) nr. 24, pag. 509 tIm 511. 

verzomelprodukt" blijken moximaal 10gereedschappen 
nodig te zijn, en maximaal 10 "mono's" (elementair be
wegingspatroon van het gereedschap In te worden toe
gepost. Verder zullen er in principe steeds bewerkingen 
oon beide einden worden verricht, zodat er minimaal 2 
opsponningen nodig :zullen zijn. 

Een belangrijk kenmerk is voorts de vereiste nauw· 
keurigheid. Voor het ,,90 %-verzamelprodukt" is gevon
den dot de kleinst toegelaten maotspreiding 0,1 mm is. 
Oat dit tomelijk ruim IS, wordt verklaard door de werk
wijze in de onderzochte draoierij; een deel van het aan
tal produkten wordt na het draaien gehard en geslepen, 
een onder deel wordt no het draaien door een andere 
gespecialiseerde bewerking (bv. honen) op de gewenste 
nauwkeurigheid gebracht. 

De aanslagendraaibank 
Uit de voorgoande gegevens zijn voor een belangrijk 

dee I de eisen te bepalen die aan een draoibank met 
oanslogen moeten worden gesteld. Deze eisen zijn: 

aile instellingeo moeten buiten de mochine ploats
vinden; 

- er moeten 10 mono's kunnen worden toegepast; 
- er moeten 10 gereedschoppen kunnen worden ge-

bruikt; 
de mootspreiding moet kleiner zijn dan 0,1 mm. 

Fig. 1. Het "verzamelprodukt" volgens het onderzoek 

fig. 2. Het "verzamelprodukt" voor 90 'I. van de onde,zochte 
proovkten 

1 



In de handel zijn, vaorzover wij weten, geen draaiban
ken verkrijgbaar die met aonslagen werken en waar 01 
deze eisen in gereoliseerd zijn; vooral waar het de voor 
10 verschillende mono's benodigde aanslagen betreft. 

In de groep Mechanische Technologie en Werkplaats-

Fig. 3. De opstelling van de oanslaghouder 
langsslede; van links noar rechts (lie pillen): 
hefboom e" het fraem 

Fig. 4. De beitelhouder 

fig. S~ 'nsteiapporotuur 
Links: Il'kroscoop voor het instellen van de 
beilel; recht., he' insletl"n van de oon510g 
met can mkrometerspiJ 

he' freem aon de 
oanslaghouder, de 

techniek van deTechnische Hogeschool fe Eindhoven 2) is 
daarom zelf een eenvoudige construdie vervaardigd met 
als basis een instrumenten-draaibank. Het principe is niet 
origineel; in een houder zijn twee staven bevestigd 
waarvan de uitsteeklengte de eindpositie van respectie
velijk de longs- en de dworsslede bepa~lt. De houder 
wordt geplaotst op een aan de achterzijde van de longs
slede bevestigd freem. De begrenzing von de beweging 
van de dwarsslede ontstaat doordat de staaf en de 
houder zich bevinden tussen een aanslagpunt ap de 
dwarsslede en een aonslogpunt· op het freem. Voor de 
langsslede is een aonslagpunt op het bed aangebracht. 
Tussen dit punt, de stoof en de houder is een hoakse 
hefboom als overbrenger geplaatst (zie figuur 3). 

De gereedschappen worden in een in de handel ver
krijgbaar type beitelhouder bevestigd (zie figuur 4). Voor 
het instellen van gereedschappen en aanslagen is een 
eenvoudige opstelling gemaokt met raspedievelijk een 
microscoop en een micrometerspil (zie figuur 5). 

am een draaiprodukt te vervaardigen worden nu aan 
de hand van de gegevens van de tekening en de werk
voorbereiding de snijgereedschoppen en de aanslagen 
ingesteld (zie figuvr 6). De draaier kan volgens dezelfde 
voorbereiding met de ingestelde gereedschappen het 
produkt vervaardigen. Er is vooraf echter nag enige 
(instel)tijd nodig aan de machine: voor het in ontvangst 
nemen van de apdracht, het lezen van de gegevens Over. 
werkvoorbereiding en het instellen vun het spangereed. 
schop, taerentallen en aanzetten. 

Bij beproeving van de met aansfagen uitgeruste draai· 
bank bleek dot aan de gestelde nauwkeurigheidseis zon
der moeite werd voldaon; er was zeifs bii messing pro
dukten een maatspreiding van 0,04 mm te bereiken. 

Het gebruik van de aanslagendraaibank 
Met de toevoeging van aonslagen aan de draaibank is 

het nu mogelijk te onderzoeken of deze oplossing zinvol 
zou kunnen ziin voor de beschouwde produkten. Hoewel 
men in de fObriek me.t minder geschoolde draaiers zou 
kunnen volstaan, moet er meer tijd worden besteed aan 
de werkvoorbereiding en het instellen. In het ongunstig
ste geval, waarin de insteltijd gelijk is aan twee maal de 

t. 
bewerkingstijd (f = 2), zouden er bii iedere draaibank 

b 
2 instellers moeten komenl 

'J In· opdrachl van prof. ir. C. de Seer en met medewerking van ir. 
E. T. W. Zweeknorsl. 
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In de volgends, vereenvoudigde berekening word! vost
gesteld welke veronderingen in de kosten Ie verwochten 
zijn bij het toepassen van de nieuwe methode. 

Indien het man-machine-uurtorief voer het draaien A 
gulden bedroagt, en het mon-uurforief von de insteller 
bedroagt B gulden con is voor een vol-
gens deoude meth0de A en 
voor de nieuwe methode 

II 
A + t.B. 

I> 

V d· bed d (I;) 100'0/ oor It rag wor f evenwel 1 + t){ 0 werk 
I> 

geleverd en dus kost het werk de nie'Jwe methode: 

:A + .8) 
X 

(1 + ti , 
- I 
tIl 

Is de verhouding tussen het steller-uudorief en het 

draoi-uurtarief ~ = k, dan is de formula Ie 

schriiven ols: 

A (1 - (1- k) 
. (1 + 

X gulden. 

Blijkbao.r is de kostenverloging ean fundie Velf! k en !!. 
tb 

Hoe dit somenhongt is te zien in de grafiek van figuur 7. 
Het is duidelijk dot de kosten voor het vervaardigen 
vQrm:i! slerk afnemen ols de waorde k klein en de ver-

t 
houding t~ groot is, Er is reed$ opgemerkl dot in de 

k If b ' Ii 2 1 
en e Q neoge - tussen - en - en voor een (ge-

Tb 1 2 
bruikelijke) waarde van k = 0,5 kunnen we met een aon
slogendraaibonk dus koslendalingen verwachten tussen 
15 % en 30 % ten opzichte von het werken met €len ge
wone draaib.Jnk. 

In daze berekening is steeds aangenomen dot ti en tb 
voor beida methodes "lin. Oit is in de praktijk niet 
fe reoliseren, zols gezegd: hel instellen kon niet 
geneel buiten de machine gebeuren. Voorts wi de in
sleller andere zuken doen dan de drooier en dus ook 
niet hid habben. Tenslotte is oak de 
werkmethode von de anders. Om de invloed 
hiervon no te goon, ziin eerl drietol werkstukken op beide 
manieren vervoardigd en zijn de benodigde Hiden ge
meteo (zie fjguur a). 

fig. 6. De oQnsloj1en en gereedschoppen voor 
aen serie von gelilke prodoklen 
Von links l)oor rechls! de oans;agen en snii
gereedschoppen resp. voor he! ofsleken, in
staken en Icmgsdrooien . 

t 1 2 .. 
Er is gebleken dot t verondefde van 2 tot :p het bui-

ten de machine. instellen van de aanslogen nom vee I tijd 
in beslog en voor deze kleine oantoHen was de bewer
kingstijd slechts weinig minder. 

Het is duidelijk dot deze oonslogenbonk, indien op de 
gangbare monier toegepost (de droaier stelt zelf in en 
bewerkt), olthons voor de beschouwde produkten niet 
zinvol is toe fe possen. Wellkht is dit een verkloring 
voor het feitdat de werkwijze met oonslogen bij de 
enkal- en kleinserie drooierijen nooit veel foepossing 
heeft gevonden. 

In het onderhavige gevol verminderen de bewerkings
tijden maar stijgt het mon-machine-uurta.rief omdot er nu 
ook instellers in rekening moeten worden gabrocH. Voor 
het prociukt nr. 1 (zie figuur 8) geeft dit, als het steller
uurtorief f 5,- bedraogt en het droai-uurtorief f 10,
(dus k = 0,5), het volgende resultaot: 

center- o,,,,slagen. 
draoibank drooibonk 

vervoardigingslijd ............ 47 min 37 min 
koslen ........................ f 7,83 I 9,51 

Uit deze vergelijking bliikt wei dot het instellen bui~ 
ten de machine njet steeds voordelig is en dot men zorg
vuldig zol moeten nagoon of het voor de te vervaordi
gen produkten zinvol is. 

De insfeltijd 
Men kan uit de voorgoonde gegevens ofleiclen welke 

insteltijden er bij de oonslogendroaibonk mogen worden 
toegelaten om dezelfde kosten te bereiken 015 bij de cen-

kostell 
van de 
aerie 

k-. ...+-----+---------- It • 1 

--_______ k m 0,5 

----__ . __ k .. 0,25 

L--l---<---+---"':::':==::;:====< It a 0, t 

•• bied van de 
en.kel.fabricage 

II 
Fig. 7. De ilwloed van ib en k op de kosten voor het vervoordigen 

von draaiprodukten 

inrichttijd (voor ;;en serie prodokten! 
bewerkingstijd (voor "en serie produkten 
inslellarief in gld/uur 
bewerkingstorief in gldluur 
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produkl oonlol molerioal centerdroaibank a'lnslogendrooibonk nr. 

S SI. 40·50 II '" 17 mIn II 10 min 
II> .. 30 min h. '" 27 min 

~ 
lotool 47 min 101001 . 37 min 

+ 
builen de machine: 

" = 1,7 min 

1 

-----. 

2 6 automaten· = 15 min " = 10 min 
staal 32 min II> 30 min 

1(,. "1 min 1:>1001 40 min 

+ 
buiren de machine: 

" = 36 min 

3 3 CrN;·;toal II = 20 min " = 10 min 
Ib = 45 min Ib 36 min 

101001 65 m:n fofoal 46 min 
+ 
buils., de machine: 

" 42 min 

Fig. 8. De verg~liiki"g van inslel· en bewerkingsliiden voor gsgeven oonlollen van dele verschillende drooipradukfen die ap !wee manieren 
werden vervaordlgd 

terdroojbonk. Voor de produkten van figuur 8 gelden 
hiervoor de volgende tijden: 

produkl insteltijd bij de aanslagendraaibcmk 
nr. 

(fig. ~) taelaatbaar gemeten 

1 33 min 40 min 
2 14 min 36 min 
3 39 min 42 min 

Op bovengenoemde tijden is het te vervaardigen aan
tal van invloed; ols de seriegrootte toeneemt, wordt de 
toe!oatbare insteltijd groter. Om deze reden zullen oon
slogendrooibanken eerder toepasboor zijn voor de gro
tere series. 

Conclusie 
Bij het construeren van de aanslagendrooibonk werd 

uitgegaon van het zogenaamde ,,90 Ofo·verzomelprodukt". 

4 

Hierdoor is de constructie betrekkelijk eenvoudig gewor
den, maar is het tevens moeilijker am met de gangbare 
methode te concurreren. Immers, voor "'et eenvoudiger 
werk wordt door de draaier reeds noar minimale instel· 
tilden gestreefd en ziin de bewerkingstiiden voor kleine 
aantallen produkten van geringe afmetingen toch 01 laag. 

Bij grotere aantolien wordt de aanslagendrooibank 
wei interessont moor komt dan juist in het gabied van 
de revolverbanken. Blijkboor moet C:e aonslogendraai
bank daar worden gebruikt waar de centerdroaibonk tot 
veel hogere tijden komt, door vee I gereedschappen en 
veel mono's, en waar de revolverdrooibank met de veelal 
zeer lange insteltijden niet interessanr is voor de aantol
len. 

Uit de kostenberekening volt op te merken dot het 
instellen buiten de machine een belar.grijke post blijft. 
Indien een aonslogendraaibonk zodanig is geconstrueerd 
dot snal instellen mogelijk is, zal hij beter kunnen can
curraren. 



Overdruk uit,,Metaalbewerking", ;aargang 33 (J967), nummer 2 

UOC 621.941.2 - 529 

Ervaringen met een geprogrammeerde draaimachine 

. door R. T. Schatborn ") en B. van Bronckhorst 
".chftlnhe HO •• fChool te Iindhove. 

Samenvatting: 

Naast de mechanische droaioutomoten en de numeriek bestuurde droaimachines is er 
nog de geprogrammeerde droaimachine, die overigens weinig in de aandacht van de 
werkplaatstechnicus is; wellicht ten onr.echte. In de groep Werkplaatstechniek vr.m de af
deting der Werktuigbouwkunde van de Technische Hogeschool te Eindhoven wordt dit 
type machine op ziin hoedanigheden onderzocht. In dit artikel is een deel van I,et orien
terende onderzoek beschreven. 

Inleiding 
In de groep Werkplaatstechniek van de of de ling der 

Werktuigbouwkunda von de Technische Hogeschool te 
Eindhoven is een eenvoudige, geprogrammeerde draai
machine gebouwcl. Deze machine wordt gebruikt als 
voorstudie voor aen nog te ontwerpen draaimachine [l]. 
De machine is als voigt opgebouwd. 

Op een centerdraoibank (fobrikoot Mondiols, type Cel
tic 14) word".!n langs- en dwarsslede ofzonderlijk door 
regelbare gelijkstroommotoren bewogen tot zekere eind· 
posilies. Deze pasities worden bepaald door het schoke
len von microschokeloors op een nokkenponeel. De ma
chine is voorzien van een progrommagever die 24 stap
pen kon bevotten. Figuvr 1 geeft een overzicht van de 
opstelling. 

Dit artikel behundelt in het bijzonder de problemen die 
zich voordoen bij de volgende onderwerpen [2J, te welen: 
- het maken von de werkvoorbereidingj 
- het instellen vonhet programma op de machine; 

het zorgdrogen voor een goed verloop van het ver· 
vaordigingsproces. 

De werkvoorbereiding 
De machine is in stoat een beperkt aontol stappen te 

doen. In elke stop kunnen 4 verschillende acties worden 
vitgevoerd. Del.e acties ziin: 
- het bewegen von de slede in een zekere richtingj 

het bewegen von de slede met een zekere snelheidj 
het beeind;gen van de beweging in €len zekere positiej 

- het in ijlgang terugbewegen von de slede naor de uit-
gangspositie. 

De overige ha.ldelingen, zools spannen en gereedschap· 
wisselen, moeten door de bedienende man worden vito 
gevoerd. 
Voorb~reiding betekent in dit geval dus ean gedeteil

learde beschrijving van aile fe verrichten ocfies, in de 
iuiste volgorde. Wat dit inhovdt tonen de figuren 2 t,m. 5, 

OJ Als HTS"ieerling tiidens .iin proktisch-werk-periode .00" de TH. 
Ei"dho'lell. 
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Fig. ( De geprogrammeerde draoimochine 

JO 

mot: St.C45 . Fig. 2. tlet produkt 

1 



1,2 2x voordraaie n ¢10 mesbeitel (1) 

'3 1x boren ;b6 boor 

4 1x koiteren ¢S kotterbeitel 

5 1x ncdrooien ¢10 mesbeitel (2) 

6 1x groefstekeo 2x2 9 roefsteek beitel 

7 j1x afsteke('l 30 sleek beitel 

Fig. 3. Gereedschappen en gereedschopbanen 

nr. bewerking mol. 

J vootdooien 5S 

2 voordaoien ss 
3 boren ss 
4 kolterpn S5 

5 nadroaien s, 
6 groefsleken 55 

7 afsleken ss 

Fig. 4. Ynrsf,laningsgegevens 

fig. 5. PragrammQblao 
(gedeeltelijkl 

snijsnelheid QOl1zot snedediepte 
mls mm/omw mOl 

--
0,5 0,1 2,5 
0,5 0,1 2,4 
0,5 0,05 I2J 5,6 
0,5 0,01 0,2 
0.5 0,05 0,1 
0,5 0,01 -
0,5 0,01 

Progrommoblod 
"Horst-O·Matic" 

bewer-king slop 
stop nr. nr. 

1 1 t 
2 ~-

3 -+~ 

2 1 t 
2 ~-

3 I ~ 
'i" 

4 I -~~ 

H' -~4> 

H gereedschop 
wisselen 

3 1 t 
2 ~-

3 -~* 
H' I 

gcreedschop 
wisselen 

4 1 t 
2 ~--

3 -'~1-

4 ~ 
't' 

H' ~<t-

H 
gereedschap 

wisselen 

5 1 ..... 
I I 

I 

waar;n voor een eenvoudig produkt de voorbereiding is 
uitgevoerd, Achtereenvolgens worden de volgende stap
pen ondernomen: 
- het kiezen van de gereedschappen en de gereedschap-

banen; . 
- het kiezen vande verspaningsconditiesj 
- het bepalen van het programma. 

Op zich is het voorbereiden niet moeilijk, maar het zal 
vooral voar enigszins ingewikkelde werkstukken veel aan
dacht vragen van degene die de voorbereiding maakt. 
Hierbij moet worden gedacht aan de wens aile instellin
gen vooraf te kunnen geven, en dot· houdt in dot niets 
aan het toeval mag worden overgelaten. Goede basis
gegevens ziin hierbij noodzakelijk; de verschillende maten 
van. de gereedschappen, houders en overige onderdelen 
moeten worden gekend. Voor het maken V.:ln een gaed 
programma is op deze wijze daarom vrij veel tijd nodig. 

He. instellen 
Met de beschikking over het programmablad kan nu 

de instelling van de machine overeenkomstig geschieden. 
Hierbij zijn een tweetal problemen te cnderscheiden: 
- op welke wiize kan worden geconstateard dot' de in

steller zich heeft vergist en hoe moet worden gecor
rigeerd; 

- op welke wiize wordt de gewenste moat bereikt bij het 
instellen. 

Er moeten worden ingesteld: gereedschappen in hou
clers, nokkenpane!en voor de posities en een programma
gever. Wat de eerste twee instellingen betreft, moet con
trole daarvan geschieden door meten. Het is verstandig 
geacht am de .punt van aile gereedschoppen op dezelfde 
ploafs ten opzichte van de houders te brengen, en in de 
maten van de nokkenpanelen daormee rekening te hou-

Produkt: As' . .. bladen; blad 1 
nr.: 0003 datum: juni '67 

gereedschap schakcloar nls mmls 
positie 

opmerking mm 

mesbeitel 1 d, - 0,05 + 7,5 ±. 0,2 

mesbeilel 1 I, 0,5 0,1 +20 ± 0,2 

mesbeilef 1 I. (0,5) 1,0 - 5 ± 0,2 

m"sbeitel 1 da (0,5) 0,05 + 5,1 ± C,2 

mesbeilel 1 h (0,5J 0,1 + 20 ± 0,2 

n1~sbeitel 1 d .. (0,5) 1,0 -15 ± 0,2 

mesbcitel 1 I. (0.5) 1,0 - 5 ± 0,2 
manuaol; 

mesheilel 1 I .. (0,5) - ......... 
I • ..,. 1116 

boor 2 slop (0,5) - - 5 ± 0,2 monunal 

hoar 2 d. (0,5) 0.05 0,0 

boor 2 I" 0,5 0,05 + 16 ± 0,2 

hoar 2 100 (0,5) 1,0 - 5 ± 0,2 

kolterbeitel 2 slop (0,5) - - manuQol 

kotterbeilel 2 d~ (0.5) O,OS + 3,01 

kotlerbeitel 2 b 0,5 0,01 + 15 ± 0,2 
manuaol; 
corr. a 

kollerbeitel 2 100 (0,5) 1,0 5 ± 0,2 

kotlerbeitel 2 d. (0,5) 1,0 -15 ± 0,2 
manuoa!; 

kollerbeitel 2 I. (0,51 1,0 - 5 ± 0,2 10_100 

me.beilel 4 .top (0,5) - - manuoal 

m~sbeilel 4 I (0,5) + 5,01 
I 

It 



den. Dit is een gegeven von de voorbereiding. Cantrale 
moet don voorol op de nokkenpanelen geschieden, nome
lijk of de positie van de nok overeenkomt met de eis op 
het programmablad. De programmagever kan worden 
gecontroleerd met behulp von de verklikkerlampies op 
het bedieningspaneel. Of schoon de verschillende elemen
ten betrekkelijk gemakkelijk zijn in te stellen, vergt dit 
toch een grote ir;zet en oondacht van degene die het 
instelwerk verricht. 

No de instelling kan een produkt worden gedraaid. De 
machine is zo ciot moottoleranties zonder meer binnen 
± 0,2 mm kunnen worden gehouden. Voor grotere nouw
keurigheden is nastellen nodig. Een en onder is verdui· 
delijkt in de figuren 6 en 7. 

Op de drooimachine wordt in feite niet de diameter 
moor de strool van een cilinder ingesteld. Deze stroal is 
opgenomen in de volgende maotketen. 

A J : de uitsteeklengte van de beitel in de houder; 
A2! de afstand van het hart van de hoofdspil tot de 

nok; 
A;\: de afstand von de beitelhouder tot hel ofslogpunt 

op de nok. 
Hierbij geldt dus: 

o := 2 R 2(A" A~-AI)' 
Indien we OO'lnemen dot A" geen fout bevot, don is 

de onnauwkeurigheid von de diameter te berekenen uil: 
L\D =;;: 2L\R == 2{L\AJ + I':,A2 j. 

hA, wordt veroorzaokt door twee bronnen van on
nauwkeurigheid, te weten: 

hA' I: de instelonnauwkeurigheid van de beitel in de 
houder; 

I"'.A",: de reproduceerboarheid van het plaatsen von 
de houcier op de slede. 

In het onderhovige gevol is hAl := (0,01 + 0,002) mm = 
0,012 mm. 

/\.A.. wordt veroorzoakt door drie bronnen van on
nauwkeurigheid, te weten: 

6.A' 2: de instelonnauwkeurigheid van de nok op de 
houder; 

L\A" ~: de reproduceerbaarheid von het plaatsen van 
de houder op de machine; 

AA''' 2: de afslagonnauwkeurigheid van het systeem. 
In het onderhavige geval is L\A" = (0,1 + 0,005 + 0,003) 
mm =:; 0,108 mm. 

Blijkbaaf is de bereikbare nauwkeurigheid in de orde 
van 0,3 mm; 6.D ::= 2AR :::;: 2(0,012 + 0,108) mm = 2(0,12) 
mm ::= 0,24 mm. Dit wordt vrijwel geneel bepaald door de 
onnauwkeurigheid hA'2t de instelnauwkeurigheid van de 
nok op de houder< Gezien het feit dot de overige WOOf

den kleiner ~iin, heeft correctie von de positie van de nok 
op de houder dus zin. 

No het d;aaien van het eerste werkstuk wordt de moot 
gemeten. Met inbegrip van de meetonzekerneid L\m is 
nu bekend in welk gabied de werke!iike moat zich be
vindt; zie figuur 7 (a). De gemiddelde waarde von de in
stelling zol zich dan bevinden in het gebied: 

± {L\m + 2(!\A" I + L\A''' 2)}; zie figuur 7 (b). De cor· 

redie geschiedt met eindige nouwkeurigheid /::,c, zodot 
de onzekerheid over de juiste woarde van de correctie 
bedraogt: ± V\m + 0,01 + L\c). In het beschouwcle ge
bied is dit: ± (0,005 + 0,01 + 0,01) mm 0,025 mm; 
zie figuur 7 (c). 

Blijkboar is met deze machine een correctie in een keer 
mogelijk als het tolerontiegebied van de gewenste moat 
niet kleiner is don ± 0,05 mm. Bij de vervaordiging van 
meer produkten is het mogelijk een kleiner tolerantie
gebied te bereiken, namelijk minimaal ± 2(0,003 + 0,002) 
mOl = 0,01 mm, waorbij aileen de reproduceer· 
nauwkeurighcden van beitelhouder en posHie nog een 
rol spelen. 

IS 

beitel 

beitat
houder 

slede 

Fig. 6. De wijze waarop de moot van een cilinder word! verkregen 
op een droaimochine 

a b c 

Fig. 7. De wijze waarop de gewensle moattolerantie .:>p een draai
machine wordl bereikl 

In het voorgoande is geen rekening gehouden met 
eventuele tijd-, temperaluur· en krachtofhcnkelijke ver· 
anderingen in de maotketen. Uiteraard' zijn deze wei 
oanwezig: de beitel sliit, werkstuk en sleden buigen door 
en het geheel wordt warm. Wat dit betekent tonen de 
grafieken van de figuren 8 en 9, woarin respectievelijk de 
moeilijkheid is fe zien van het corrigeren en de invloed 
van temperatuur en sliitage. 

De zorg 
In hel hoofdstuk over het instellen is reeds het probleem 

genoemd van de maatofwijkingen tengevolge van kroch
ten, temperaturen en slijtoge. Deze invlo'lden moeten zo
vee I magelijk worden geelimineerd door kleine oanzelten, 
scherpe gereedschoppen, de machine vooraf worm laten 
lopen en het gebruik van sliitvaste gereedschapsmote· 
rialen. Geheel fe elimineren zijn deze foutenbronnen 
evenwel niet, hetgeen betekent dot daordoor de bereik
bare nauwkeurigheid wordt begrensd. 

Een andere moeilijkheid is gelegen in de beheersing 
van de versponing zelf; de spoon moet zodunig aflopen 
dot het versponingsproces noch het werkstuk wordt be
invloed. Een goede spoonofvoer is doornaast een nood-

3 



E 
:l. 

M 

"C'Qrrectie 2*correctie 

.. 

~---+---+-~~~-----

I 
'I 
I 

volgorde van de 
v ervaordi gde produchn 

-.~------.... 

Fig. 8. Moeiliikheden bii het instellen von een gewenste moat 

zokelijkheid voor machines van dit type die een grolere 
spoonproduktie hebben. Gedeeltelijk is de oplossing fe 
vinden in de keuze van versponingscondities die gabro
ken sponan opleveren of in het toepossen van spoonbre
kers, maar in een oantol gevollen, zools onder andere 
bij het drood~nijden en inwendig drooien, zol men moe
ten overgoon tot kieinere spoondoorsneden, dus vermin
deren von de produktiesnelheid. 

Een en onder betekent dot een volledige werkvoorbe
reiding voorlopig en met deze machine niet mogelijk is 
en dot er steeds correcties nodig blijven. Het is doorom 
nuttig dot de correcties snel en zeker kunnen worden 
oangebracht, hetgeen gevolgen inhoudt voor het ontwerp 
van de machine. 

Slot 
De ervoringen met deze geprogrammeerde drooimo

chine hebben gegevens verschoft die nuttig zijn voor de 
beoordeling van deze soort machines, en in het bijzon
der werd voar de groep Werkplootstechniek een basis 
gelegd voor volgende ontwerpen. 

E 
E 

t.n 

(II 

" 

/\ 
. 1\1\/' \ . . /\ .' \ . 

. i' . I\! . /~. lV . 
. ~'\1 iV' 

_~j\N \/- !- --

~
l. '3 . 

U;;;J 

",b 
c .... - '" 

\ .11 
. I \/ . 

c. .... 
0" 
" ~ .... 

'D..~ til'" ."a. 
"Of: 
o~ 
.c 

voLgordp vande 
vervaordiqd e prOdtlCle n -

Fig. 9. Invloed van temperaluur en slijlage op de bereikte moot 

Een opsomming von belongrijke punten luidt ols voigt. 
- Het voorbereiden; in hoeverre kunnen cp een gemok

kelijke wijze aile instelgegevens worden vastgesteld. 
- Het instellen; welke handelingen omvot dit, hoe kun

nen de instellingen worden gecontroleerd, hoe kunnen 
correcties worden oongebracht en met welke nouw
keurigheid. 

- De zorg; welke voorzieningen zijn ar in de machine 
nodig om het verloop van de instellingen tegen te 
goon, hoe is de spoonafvoer, welke handelingen moe
ten nag door de drooier worden gedoon, is een ver
ondering von de werkmethode gemakkelijk te verwe
zenlijken. 

Lileratuur 

[1] De canstructie van een eenvoudige progrommobesturing voor een 
draoibonk; doOi' B. W. H. Kooyman. Inlern rapport van de groep 
Werkplootstechniek von de TH-Eindhoven. 

[21 De automalisering van de draaimochine; door B von Bronckhorsl. 
Intern ropporl van de groep Werkplaalstechniek von de TH-Eind
hoven. 
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groep Mechanische Technologie en 
Werlc:plaatstechniek, 
T.H. Eindhoven 

1. Inleiding 

In de groep \lVerkplaatstechniek en Mechanische 
Technologie van de afdeling der Werktuigbouw
kunde van de T.H.-Eindhoven is een eenvoudige 
programmabesturing voor draaibanken ontwikkeld, 
zoals te zien in Figuur 1. 

Jiguur 1. - Overzichtsioto 

De aanleiding tot dit ontwerp werd gevormd door 
twee omstandigheden. t.w.: 

Ie, De groep Werkplaatstechniek beschikt over 
een simulator genaamd "Did acton" , Dit is een door 
de Belgische fabrikant van gereedschapswerktuigen 
Mondialontworpen apparaat ter oefening in de ver
schillende gebruikelijke besturingstechnieken. Het 
is een simulator omdat m.b.v. het aan een schrijver 
gekoppelde besturingssysteem bijv. een automa
tisch verIopend boor- of draaiproces gesimuleerd 
kan worden. 
Met de Didacton zijn verschillende onderzoekpro
grmnma's uitgevoerd met Ie jaars studenten en ook 
met een aantal L.T.Sf-ers[l]. , 
Na afloop hiervan werd. de. behoefte gevoeld am 
- aansluitend op de I)idacton en naastde reeds 
aanwezige programmabestuurdeboormachine -
o.a. voor didactische doeleinden t.b.v. onderzoek 

de romtIucteur VI • nr. II 1967 

o 

naar de opleiding van bedieningsvaklieden, ook te 
kunnen beschikken over een draaibank met een
voudige programmabesturing. 

2e. Gewenst werd een mogeIijkheid te scheppen 
om ervaring op te doen met een geprogrammeerd 
gereedschapswerktuig, zonder voor de aanschaf 
hiervan een grote uitgave te doen. Niet aIleen 
werd ervaring gewenst op het gebied van proces· 
beheersing (voornamelijk spaanbeheersing) maar te
vens is het zinvol om te ervaren welke spccifieke 
problemen zich bij deze vervaardigingswijze zullen 
voordoen. Automatische fabric age vraagt immers 
veelal een aangepaste werkmethode. 

2. Programma van eisen t.a.v. bet ontwerp 

In het orHinterings-stadium zijn de volgende punten 
geformuleerd welke in het ontwerp verdisconteerd 
moesten worden: 
1 e. Zoals reeds genoemd moest - o.a, vanwege het 
didactische aspect gezocht worden naar een een
voudig programmabesturin~ssysteem. 
2e. het te kiezen systeem moest voor de langsbewe
ging minstens 2 instelbare- en prograw.meerbare 
aanzetsnelheden hebben am te kunnen voor- en na
draaien. Voor de dwarsbeweging was Mn instelbare 
snelheid voldoende. De teruggaande bewegingen 
van beide moesten echter in ijlgang kunnen plaats
vinden. 
3e. m.b.t. draaibereik en gewenste nauwkeurigheid 
werd verlangd: 

Dmax = 80 mm ± 0,01 

Lmax = 100 mm ± 0,02 

Deze maten zijn niet willekeurig gekozeu; uit een 
onderzoek dat heeft plaats gevonden in een machi
nefabriek is gebleken, dat een zeer groot percen
tage van de voorkomende werkstukken binnen dit 
maatgebied valt. [2]. 
4e. hoewel eenvoud niet aUijd'samen gaat met een 
lage kostprijs, moest er in dit geval zeker naar 
worden gestreefd. 
5e. voor bevestiging van aan de draaibank aan te 
bouwen onderdelen mochten geen extra gaten in 
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de machine (frame) worden geboord, doch moest 
bij voorkeur gebruik worden gemaakt van bestaan
de boutgaten of andere bevesHgingsmogelijkheden. 

3. AltemaUeve mogeUjkheden 

De keuze van de draaibank welke voor dit antwerp 
gebruikt zou worden was eenvoudig; dat zou een 
Mondial type Celtic 14 zijn,' omdat weI een van 
deze in het propadeuse laboratorium aanwezige 
machines hiervoor was vrij te maken. Over de keu
ze van het eenv.oudige programmabesturingssysteem 
het volgende: 

3.1 Keuze van het besturingssysteem 

Het besturen van de sleden van een draaibank is 
in feite een kwestie van positioneren. Het komt er 
namelijk op neer dat, ter verkrijging van de ge
wenste werkstukmaat en -vorm, het snijgereedschap 
op de juiste wijze (baan~ aanze~n tot de gewenste 
positie door het werkstukmateriaal wordt bewo
gen. 
Naar dE; wijze waarop de positionering plaats 
vindt zijn o.a. de volgende besturingsmethoden te 
onderschei1en: 

a. Besturing met nokken en eindschakelaars, waar
bij de achtereenvolgens gewenste sledeposities 
worden ingesteld op nokkenplaten. Deze worden 
evenwijdig aan de bewegingsrichting van de sle
den op een of andere manler tegen de machine 
bevestigd. 

b. Het systeem dat tegenwoordig zo'n opgang 
maakt: numerieke besturing. Hierbij worden de 
gewenste sledeposities en de verspaningscondl
ties in een bepaalde cijfercodering (= numeriek) 
op een ponsband aangebracht. Door middel van 
een ponsbandlezer, welke de codering vertaalt 
in machinetaal, worden de gegevens in de ma
chine ingebracht. 

Rekeninghoudende met de eis: eenvoudig en goed
koop, i3 voor dit ontwerp systeem a gekozen, om
dat systeem b zeer veel duurder is door de dme 
elementen waaruit het is opgebouwd zoaIs: pons
bandschrijver, ponsbandlezer, digitaalanaloog om
zetter, meetsysteem, etc. 

3.2 Keuze van de iniormatiedrager 

Met het nok- eindschakelaarsysteem verkrijgt men 
een besturing volgens rechte banen (lijnbesturing). 
De langs- en dwarsslede worden onafhankelijk van 
de hoofdspil en onafhankelijk van elkaar aange
dreven. 

Vanwege deloodrechte stand der bewegingsrkh
tingen van de sleden ten opzichte van elkaar ont
staan aJctus zg. orthogonale bewegingscycli. Voor 
de bewerking langsdraaien wordt de cyeius zoals 
getekend in Figuur 2. 
Deze orthogonale bewegingscyclus bestaat uit 4 
stappen zodat ook 4 besturingssignalen nodig zijn, 
als voIgt: 

1. ga van a (xo, Yo) naa! A (xo, Yl)met snelheid v y 

2. ga van A (xo, ytl naar B (Xl, YI) met snelheid Vx 
3. ga van B (Xl. YI) naar C (Xl, Yo) met ijlgangssnelheid Vyl 

4. ga van C (Xl, yo) naar a (xo. yo}met ijlgangssnelheid v yl 
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figuur 2. -'- Bewegingscyclus VOOI het langsdraaien. 

Moet nog een 2e, respectievelijk 3e snede worden 
afgenomen, dan moet dus nog een 2e, resp. 3e cy
elus van 4 stappen worden uitgevoerd. Aldus ver
krijgt men een .. programma" van acUes die door de . 
elementen van het besturingssysteem achtereenvol
gens moe ten worden uitgevoerd. 

Blijkbaar moet er een element zijn aat zegt: 

"doe Xi + 1 als Xi gereed is" 
Xi betekent hier: 

a. beweeg de Iangsdwarslede + gereedschap Nr ... 
in 

b. richting X of y, met 

c. snelheid v x of V y, tot 

d. eindpunt E 

In het hier behandelde ontwerp zijn de punten 
a tim d - in termen van automatie - gekozen als 
"regeI" of ook weI ",informatieblok". Een "regel" 
of "blok" bevat dus aUe gegevens voor een be
paalde acHe. 

Het besturingselement waarin deze gegevens wor
den ingebracht noemt men weI de "programmeur". 
Is het eindpunt bereikt dan moet er in een of an
dere vorm een signaal "xrl is gereed" naar de pro
grammeur gaan, metals gevoig dat de volgende 
stap XI wordt beflonnen, etc. 

Op welke wijze dit geschiedt zaI onder punt 4.1 
worden toegelicht. 

Verlangt men verder dat na afloop het gehele pro
gramma moet kunnen worden herhaald dan bete
kent dit dat de informatie van het programma op 
een of andere manier moet kUDI'Ien worden opge
slagen of worden onthouden. 

Bij de meeste uitvoeringen van dutomatisch wer
kende gereedschapswerktuigen kan inderdaad de 
voor de besturing benodigde informatie worden op
geslagen en naar behoefte voor de verschillende 
besturingselementen van de machine worden ge-
reproduceerd. . 

Onderstaand overzicht vilIl de verschillende manie
ren waarop dit te realiseren is, werd overgenomen 
uit een Duits tijdschrift [3]. 
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Weginformatiedrager- schakelinformatiedrager-
positiebepalend element programmeur 
Mechanisch:----~-T --~----Steke~p~;eel-~-~t:- ----~-

aanslag I stekers met vaste actie 
nokkenschijf I stekersnoeren 
sjabloon I stappen combinaties 
liniaal met : schake· Programmatrommel met: 
groeven : laar stiften 
nok + eind- i in te leggen kogels 
schakelaar I Programmakaarten 

Elektromagnetisch: 'I Ponsband 
stekerverbindinger. 

Elektronisch: i 
~agnetische band 1 

Optlsch: I 

film 

De eenvoudigste schakelinformatiedrager voor pro
grammabesturing is de programmatrommel met ko
gels of stitten die daarbij behorende schakelaars 
direct bedienen. Juist daarom werd dit systeem 
gekozen voor het hier behandelde ontwerp. 
In dit verband is het interessant om op te merken 
dat in de literatuur een duideJijke trend waarneem
baar is, dat fabrikanten van gereedschapswerktui
gen zich - naast numerieke besturing - ook meer 
en meer gaan toeleggen op eenvoudiger- en goed
kopere besturingssystemen. 
Nu moge het enigszins vreemd klinken, toch zijn bij 
het hier gekozen programmabesturingssysteem 3 
functie-elementen te onderscheiden, identiek aan 
die bij numerieke besturing, nl. [4J. 

1. het besturings- of schakelorgaan waar vastge
steld wordt welke verschillende acties moeten 
worden verricht en in welke volgorde deze moe
ten plaatsvinden. 
(ponsband + lezer = programmeur) 

2. het aandrijforgaan dat de sleden verplaatst. 

3. het orgaan dnt de sledeposities bepaalt; hier het 
stelsel van instelbare nokken met daarbij beho
rende eindschakelaars. 

3.3 Keuze vail de aandlijving del sleden 

De eisen waaraan het aandrijvend orgaan van de 
sleden moet voldoen zijn: instelbare snelheid met 
een groot regelbereik, terwijl de snelheid nagenoeg 
constant moet blijven bij optredende belasting
schommelingen. Bovendien moet de aandrijving snel 
en gemakkelijk zijn af te remmen. Hiervoor kunnen 
o.a. elektromotoren of hydromotoren worden toe
gepast. In dit geval worden de sleden afzonderlijk 
aangedreven door gelijkstroomshuntmotoren. De 
karakteristiek · ... an de shuntmotor beantwoordt aan 
de gestelde eisen; het toerental is instelbaar door 
regeling van de ankerspanning, eventueel in com
binatie met regeling van de veldspanning, terwijl 
de motor elektrisch gemakkelijk snel is at te rem
men. 
Bepalende grootheden voor de keuze van de motor 
zijn: het aanloopmoment M a, het drijvend moment 
Md en het maximale toerental n max. Zijn deze groot
he den bepaald, dan is het vermogen P te bereke
nen volgens P = Md . (J) = Md . 2 7r nm~x' 
Dew grootheden zijn echter pas te bepalen als vast 
staat waar - en hoe - de motoren worden aange-
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bouwd. Dit zal nu het punt van beSCBOtLwing zijn. 
Bij de meeste draaibanken geschiedt de verplaat
sing van de sleden d.m.v. een leispil of schroef
spil, welke via de aanzeUandwielkast gekoppeld 
kan worden met de hoofdspil. Het ligt dus voor de 
hand om, t.b.v. de onafhankelijke aandrijving der 
sleden, de elektromotoren op een of andere manier 
aan deze spillen te koppelen. 
Voor de langsslede is dit mogeUjk zowel aa:l vaste 
kop-zijde als aan losse kop-zijde, terwijl de dwars
slede-motor aan de achterzijde of aan de voorzijde 
tegen de langsslede kan worden aangebouwd. De 
gerealiseerde mogelijkheid wordt bescr.reven on
der punt 4.3. 
Voor de keuze van het snelheidsregelsysteem werd 
afgegaan op de gegevens welke een publikatie in 
het tijdschrift Produkt Engineering [5] verschaft. 
Onder de titel "Selection guide for variable speed 
direct current drives" wordt een overzicht gege
yen van de diverse ·gangbare system en met hun 
respectievelijke voor- en nadelen en een vergelij
king van de kostprijs. 
Hieruit blijkt dat in het gebied van 0,2 --7- 0,8 pk 
snelheidsregeling d.m.v. een variabele transforma
tor + metaalgelijkrichter het goedkoopste bruikbare 
systeem te zijn. 

4. Gerealiseerde oplossing 

4.1 Constructie van de plogrammeul 

Zoals onder punt 3.2 genoemd omvat de schakelin
formatie voor iedere stap van het programma 3 ge
gevens, n1.: 
1. keuze van de aan te drijven slede; langs of 

dwars 
2. de bewegingsrichting, en 
3. keuze van de snelheidsregelaar. 

Als informatiedrager is hiervoor geko?en het sy
steem met programmatrommel en kogels die daar
bij behorende schakelaars bedienen; Figuur 3. 

Jiguur 3. - Programmeul. 

Een belangrijk onderdeel van de programmeur is 
dan ook de kogeltromme1. Dit is een holle alumi
nium cilinder welke voorzienis van een gatenpa-
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troon met in de lep-gterichting 20 en over de om
trek '10 derhalve fill\) blinde gaten (Fig. 4). Hier 
worden - al naar het programmavoorschrift op 
bepaaide plaatsen een drukveertje en een stalen 
kogel ingelegd. De in de axiaJe rij gaten geplaatste 
kogels + veertjes vormen een regel. Aldus zijn er 
maximaal 34> regels te programmeren, zodat per 
programma ook maximaal']C)stappen mogelijk zijn. 
De kogeltrommel (1) kan draaien binnen een dik
wandige messing pijp (2). Deze is aan de boven
zijde afgeplat en, voor het inleggen der veertjes en 
kogels, voorzien van een gleuf. 

(IHl.st"uc,:..t./e ql/!'h/iJ2.ifllt 
figuur 4, -- Dwarsdoorsnede over de programmeuI, 

Op de afgeplatte bovenzijde, ligt een scharnierbaar 
deksel aaCl (3), Hierin bevinden zich 20 plunjertjes 
(4), die de microschakelaars (5) bedienen welke zich 
hierboven bevinden en eveneens aan dit deksel zijn 
bevestigd. De boringen voor de plunjertjes zijn aan 
de onderkant schuin verzonken uitgevoerd. Indien 
en nu een kogeltje onder veerspanning voor komt, 
schiet dit in het schuln verzonken gat, duwt de plun
jer omhoog, waardoor de microschakelaar wOldt 1n
gedrukt terwiji de kogel in het schuin verzonken 
gat tevens de kogeltrommel indexeert. De kogel
trommel wordt aangedreven door en draaimagneet 
[6] met een vaste hoek verdraaiing q.> 

q.> = ~ = ~'f:2.'" » 
Verdraaiing is slechts in een richting gewenst. Bo
vendien keert de draaimagneet na afschakeling van 
de elektrische bekrachtiging weer naar z'n nulstand 
terug. Daarom is er nag een palwiel met dubbele pal 
tussen aangebracht. In de mantel is schuin tegen
over de reeds genoemde gleuf nog een gleuf aan
gebracht waar met een zwaluwstaartgeleiding een 
staaf (6) wordt ingeschoven, 
Is een programma afgewerkt, dan kunnen de veer
tjes en kogels worden gelost door deze staaf uit te 
trekken, Wordt nu de programmeur met de hand-
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bedieningsknop doorgeschakeld dan rollen stap 
voor stap de kogels en veertjes uit de trommel in 
een opvanggootje. 

4.2 Construe tie en bevestiging van de nokkenplaat 
Met betrekking tot de constructie en bevestiging 
van de nokkenplaten zijn de voi.gende eisen ge
steId: 
a. ten behoeve van de grof-instelling buiten de ma

chine moeten de nokkenplaten gemakkelijk zijn 
te bevestigen en los te nemen; 

b. fijnverstelling moet mogelijk zijn voor kleine 
correcties; 

c. de bevestiging moet goed reproduceerbaar zijn, 
Lv.m. de gewenste nauwkeurigheid en uitwissel
baarheid. 

Figuur 5 toont de gekozen oplossing. 

figUUI 5. Opstelling nokkenplaat. 

De nokkenplaat, of eigenlijk het nokkenraam, be
staat uit een rechthoekig raam waarin 8 nokkenba
ren geschoven zijn. Elke baar is voorzien van een 
nok welke hierover kan schuiven en d.m.v. een 
stelschroefje op de gewenste plaats is vast te klem
men. 
Fijnverstelling is mogelijk doordat dE:: baar + nok ook 
weer verschuifbaar zijn in het nokkenraam, terwiJI 
een uiteinde van elke baar is voorzien van een 
draadgat met fijne draad waarin een micrometer
schroefje is gedraaid. Een drukveer zorgt er "voor 
dat de speling in de schroefdr~ad tussen .nokken"
baar en stelschroef steeds een kant uitgedrukt 
wordt. Op de kop van de micrometerschroef zijn 20 
merkstreepjes gegraveerd, zodat de instelnauwkeu-

righeid 2~" . x de spoed' bedraagt; hi~r. X" 0,5 . . 

0,025 mm. Kleinere waarden moe ten worden geschat. 
De nokkenbaren zijn ook voorzien van een V-groef
je, dat dient voor geleiding" en borging tegen ver
draaien bij het verstellen. Daartoe bevindt zich in 
het nokkenraam aan beide zijkanten een stelschroef
je met conische punt die in de V-groef past, ter
wijl hiermee tevens de baar kan worden gefixeerd. 
Aldus kunnen de gewenste posities op de nokken
plaat worden ingesteld. Voor de reproduceerbaar
heid van de bevestiging is een kinematische opIeg
ging geconstrueerd. 
Hiervoor is de onderzijde van het nokkenraam 
links voorzien van een schuin verlopende V -groef 
en rechts van een schuin vlak vo.:>r de oplegging 
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op 2 conische oplegpennen. De sluitkmcht wordt 
geleverd door een klempen met een half afgefrees
de conische kop welke aandrukt tegen het srhuine 
vJak rlat in het midden van de hovenzijde van het. 
Ilokkenraalll is aangebrachl. 
Door de schuine vlakken op de conische opJegpen
nen wordt tevens bereikt dat het nokkenraam goed 
komt aan te liggen tegen het aanlegvlak er achter. 
Om de nokkenpldat te lossen moet de klempen met 
half a(g~freesde conische kop een halve slag ver
draaid worden. Daa;rna kan de nokkenplaat over de 
oplegpennen worden uitgeschoven. De nokkenplaat 
voor de langsbeweging bevindt zich aan de achter
zijde van de bank langs het bed en evenwijdig aan 
de bewegingsrichting van de langsslede. Omdat er 
geen gaten in het frame geboord mochten worden is 
een geklemdc constructie ontworpen. Deze bestaat 
uit een klemplaat welke op de dwarsverstevigings
ribben van de bank wordt geplaatst. Met lange bou
ten die door rie onderklemplaat in de bovenklem
plaat worden gedraaid, wordt nu de onderklem
plaat tegen de onderkant van het bed geklemd. Het 
aanlegvIak met oplegpennen voor de nokkenplaat is 
m.b.v. twee haakse beugels bevestigd aan de on
derklemplaat. Veer de nokkenplaat bevindt zich 
een pakket microschakelaars dat aan de langsslede 
bevestigd is. D~ze microschakelaars hebben de 
functie van eindschakelaar en worden dus over de 
nokkenplaat bewogen. 
De nokkenplaat voor de dwarsbeweging bevindt 
zich eveneens aan de achterzijde van de bank. Het 
oplegvlak voor deze nokkenplaat is aan de langs
slede bevestigd, echter evenwijdig aan de bewe
gingsrichting van de dwarsslede. 
De houder voor het pakket microschakelaars wordt 
op de dwarsslede geklemd, gebruikmakend van de 
hierin aanwezige T -groeven. Ook hier worden dus 
de eindschakelaars over de nokkenplaat bewogen. 
Van de 8 instelbare nokken op de nokkenplaat dient 
een voor de instellhig van het beginpunt, hier Lo en 
Do genoemd. De 7 andere nokken - Ll tim L7 en 
Dl tim D7 genoemd - dienen voor instelling van 
gewenste len gte- of diametermaten. De volgorde 
van het inwerking treden van de nok + eindschake
laar wordt vastgelegd in de programmeur. 

4.3 Aanbouw van de aandrijimotoren 

Ook hier moest weer worden gezocht naar oplos
singen waarbij voor de bevestiging gebruik kon 
worden gemaakt van bestaande bevesUgingsmoge
lijkheden. 
Onder punt 3.3 is reeds genoemd op welke pIa at
sen de aandrijfmotoren zouden kunnen worden aan
gebouwd. 
Hier is de dwarssledemotor + motorplaat bevestigd 
tegen de achterzijde van de langsslede (Fig. 6). 
Hiervoor is gebruik gemaakt van het van 2 boutga
ten voorziene bewerkte vlak dat anders dient voor 
de bevestiging van een eventuele conusliniaal. 
Door de motorplaat ais hoekplaat uit te voeren kan 
de andere zijde worden gebruikt voor de oplegging 
van de nok?tenplaat voor de dwarsbeweging. 
De motor is via cen wormwielreductie direct ge
koppeld aan de schroefspil van de dwarsslede. 
De langssledc-motor is bevestigd tegen de vaste 
kop van de draaibank. 
Hierloe werd het scharnierbare deksel van de wis
selwielenkast verwijderd. In de plaats hiervan is 
een vlakke plaat tegen de wisselwielenkast ge-

,1<' constructeuT VI • nr. n - 1967 

21 

figuur 6. - Motolopstelling VOOI dwarssnede. 

klemd d.m.v. kikkerklemmen. Deze plaat bevat 
twee consoles welke als motorstoel fun~eren. Bij 
gebruik van een flensmotor kunnen deze vervallen. 
Het rondsel van de tussenas boven he~ wisi!relwiel 
is· gemonteerd, terwijl het wisselwielis .vervan
gen door een nieuw rondsel. Dit rondsel is nu in 
ingrijping met het tandwiel op deingaande as van 
de aanzettandwielkast en d.m.v. een flexibele rub
berkoppeling verbonden met de motor. 
Het voordeel van bovenomschreven constructies is 
dat deze onderdelen op iedere Celtic 14 draaibank 
te monteren zijn, terwijl slechts kleine aanpassingen 
nodig zijn voor montage op een draaibank van an-
der fabrikaat. ' 

5, Werking van hetsysteem . 

In het voorgaande zijn aHe functie-elf=menten van 
het systeem beschreven behalve de besturingskast, 
welke in Figuur 1 goed is te zien. Deze bevat alle 
voor het elektrische systeem benodigd~ onderdelen 
zoals: magneetschakelaar, schakelrelais. regeltrans
formatoren, gelijkrichters etc. 
Op het front zijn goed zichtbaar de diverse druk
knopschakelaars voor de handbediening van de 
slede verplaatsingen, doorschakelen van de pro
grammeur, instelknoppen van de regeltransforma
toren, spanningsmeters voor aflezing van de inge
stelde spanning en verschillende controlelampjes. 
De werking van het systeem is te volgen op het ver
eenvoudigde principeschema in FigllUf 7. Wordt 
door een kogel in de programmeur een schakelaar 
ingedrukt (Lg in Fig. 3). dan wordt een relais voor 
de bekrachtiging van een van de motoren aange
trokken. Deze motor gaat draaien en de slede be
weegt:.!:ich. De grootte van de bekrachtigingssp:m
ning en daarmee verplaats~ngssnelheid van de sle
de is instelbaar m.b.v. cen regeltransformator. 
Wordt nu de eindschakelaar (Lgl welke het circuit 
vormt met de programmeursschakelaar (La) door 
een nok ingedrukt. dan valt in de eerste plaats het 
relais van de motor af en wordt deze elektrisch af
geremd. Op de tweede plaats wordtvia een ander 
relais de draaimagneet van de prog.ammeur be
krachtigd. Hierdoor draait de kogeltrommel 15° 
verder . en brengt de volgende kogeJ{s) onder de 
schakelaars 'lodat een slede de volgende stap 
maakt, etc. Moet het programma na een bepaa1de 
stap echter worden onderbroken, b.v. voor bet wis
selen van gereedschap. dan moet biervoor in de-
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a Programmeur 
(actiegeheugen) 

c 

figuur 7. Blokschema van de besluring. 
a = richting bepalend actiesignaa/ 
b = richting ... anelheld bepa/end actiesignoal 
c = eindpuntsignaal 

zelfde regel een extra kogel in de trommel worden 
geplaatst, zoals in Fig. 3 ook is te zien. 
Daarna wordt de programmeur door indrukken van 
de programmeurschakelaar naar de volgende stap 
gedraaid. 
Wil men de 2e instelbare langsaanzetsnelheid ge
bruiken, bijv. voor nadraaien, dan is dit ook weer 
te bereiken door op dezelfde regel een kogel in de 
bestemde pleats (V (2) te leggen. 
Op deze wijze is ook de toevoer van koelvloeistof 
te programmeren. 

6. Conclusle 

Om te kunnen vaststellen in hoeverre het gereali
seerde ontwerp beantwoordt aan de staat van eisen 
wordt onderstaande vergelijking gegeven .. 

Gestelde eis 

1. Eenvaudig programma 
besturingssysteem 
(o.a. voer didactisch ga
bruik) 
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ResuItaat 

De programmeur is con
structief eenvoudig van 
uitvoering. 
De schakelingsformatie 
voor het actieprogramma 
is d.m.v. kogel(s) + veer 
(tjes) gemakkelijk in de 
programmeur aan te bren
gen. 
Het elektrische systeem 15 

eenvoudig gehouden. 
In verband met het didac-
tische gebruik is de be
sturingskast voorzlen van 
controlelampjes om aan te 
geven, dat de elektrische 
onderdelen functioneren en 
welke actie op een bepaald 
moment aan de gang is. 
Gereedschap en nokken
platen worden buiten de 
machine ingesteld. Fijnver
stelling van de nokken 
t.b.V'. correcties is moge
Hjk d.m.v. micrometer
schroevell. 

2. Voor de langsbeweging 
2, en voar de dwarsbewe
ging 1, instelbare- en pro
grammeerbare aanzetsnel
heden. teruggaande bewe
gingen steeds in ijlgang 

3a. Werkstukbereik: 
D max F'd 80 mm 
L

l7U1X 
""",100 mm 

3b. Nauwkeurigheid: 
diameters: ± 0,02 mm 
lengtematen: ± 0,02 mm 

4. Lage kostprijs 

5. Voor bevestiging 
van aan de machine aan te 
bouwen onderdelen ge
bruik maken van bestaan
de mogelijkheden. 

Voor. de lanisbeweging kan 
gekozen wort1:m uit 2 in
stelbare aanzetsnelheden. 
Er is 1 inst€lbare dwars
aanzetsnelheid .. 
De teruggaa~de bewegin
gen gebeure.n in ijlgang. 
De gewenste sledesnelheid 
is instelbaar m.b.v. regel
transformat'lren. 

130 mm 
180 mm 

Diameter- en lengtematen 
zijn reproduceerbaar op 
±O,01 mm door zeer goede 
reproduceerbaarheid van: 
a. de bevestiging van de 
nokkenplater.. d.m.v. kine
maUsche. oplegging. 
b. de bei~elklem in de 
snel wisselbei te Ihouder 
(Multifix) 

De kostr.ll'ijs van gebruik
te onderrlelen en materia
len bedraagt circa 
f 2.100,-
Dit bedrag wordt voor het 
belangrijkste deel bepaald 
door de prijs van de elek
tromotoren, i"egeItransfor
matoren en gelijkrichters. 

Voor aile aan de machi
ne aan te bouwen onder
delen is een geklemde 
constructie ontworpen zo
dat het' antwerp in prin
cipe on.lfhankelijk is van 
het draaibankfabrikaat. 

Uit deze vergelijking bUjkt dus da~ het gerealiseer
de ontwerp ruimschoots heantwoordt aan de ge
stelde eisen. 
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neten, door A. W. van Altena. 

de construc,eur VI - nr. II - '1967 



Qverd(!JJeuil "Metaalbewerkingl', joargang 33 (1967), nummer9 

UDe 373.621 ,621.9 - 52 : 621.941.2 - 259 

Nieuwe ervaringen 
als leermiddel in 

met een simulator 
het lager technisch vakonderwiis 

door B. van Bronckhorst 
"";chftlsche Hogese,,"oo' te Eindhoven 

Sam ell vatting 

Nogegaan is welk effect de "Didacton" 015 leerinstrument heeft in de opleiding van 
lagere technic; die met een geprogrammeerde draaimachine moeten leren werken. Dil 
onderzaek en de resu/taten daarva!" zijn in dit aftikel kort beschreven. Het blijkt dot 
oefeningen met behulp vall de "Didacton" tat een gunstig resultaat kunnen leiden. 

Inleiding 
In een tweetol eerder gepubliceerde artikelen 

([1], [2]) is het onderzoek beschreven dat in de 
groep Werkplcotstechniek von de Afdeling der Werktuig
bouwkunde van de Technische Hogeschool fe Eindhoven 
is gedaon aan de "Didacton", een daor de Belgisehe 
gereedschapswerktuigenfobriek Mondiale uitgebraeht ap
paraot fen behoeve von het praktisch onderwijs in de 
verschillende gebruikelijke technieken bij de outomatise
ring von lineaire verplootsingen. Er werd taen vosfgesteld 
dot de resultatendie door leerlingen van een LT.S. wer
den behaold voorol somenhong vertoonden met de in
structiemethode en de instructeur. Voareerst is het onder
zoek verricht met een op de "Didacton" oangesloten 
boormachine. Inmiddels kwam in de groep Werkplaats
techniek een eenvoudige geprogrammeerde draoimachine 
gereed [3]. Hierdoor werd het mogelijk te onderzoeken 
welk' effect de I1Didacton" heeft in deopleiding van 
logere technici die mel een geprogrommeerde draoima
chine moeten gaan werken. Het resultaat von dit onder
zoek wordt in het volgende kart vermeld. 

Voorbereidingen 
In het practicvm Werkploatstechniek voor eerstejaors 

studenten in de werktuigbouwkunde wordt de geprogram
meerde drooimachine gebruikt in vergelijking met de 
cenlerdroaibonken. Drie groapen von elk twee studenten 
worden respectievelijk aan de geprogrammeerde droai· 
bank en oan twee centerdraoibanken aan het werk gezet. 
Allen krijgen de opdracht eenzelfde eenvoudig produkt 
in serie Ie vervoardigen. Het produkt bevat een diameter
tolerontie von 0,02 mm; de overige to!eranties zijn grater 
of gelijk aan 0,5 mm. Elke groep moet beginnen met een 
werkvoorbereiding; de groep die aan de geprogrammeer
de machine werkt ontvangt bovendien een instructie in 
de bediE;ning hiervan. 

De beschikbcre tiid is voer elke groep gelijk can vier 
uur. In die periode noteert de instrueteur wonneer pro
dukten gereed komen en hij conlroleert maten. Het oan
tal goedgekeurde produkfen per tijdseenheid wordt nu 
als moat voor de produktiviteit genomen. Het blijkt dot 

er fussen de groepen verschillen in produktiviteit zijn. Zij 
die aon de centerdroaibank werken,leve~en reeds korf 
na het begin van de periode produkten Clf en vervaar
digen in totool per groep circa 10 produkten. Hiervan 
blijkt evenwel gemiddeld slechts de helft te worden goed
gekeurd. De andere groep is een groot dee! van de tijd 
bezig met het leren kennen von de geprogrammeerde 
machine en het voorbereiden van de produktie" doarmee. 
In het laatste uur wordt gemiddeld een achttal goede pro
dukten vervaardigd. 

Hieruit volt of te leiden dot het mogelijk is om met 
minder ervaren mens en en een onder prod;}ktiemiddel 
tach een hoge produktiviteit tekrijgen. In het onderhovige 
geval, bij gebruik van een geprogrammeerde droai
machine, wordt slechts in geringe mate een beroep ge
doan op de vaardigheid als droaier en is het belang
rijkste deel van het werk gelegen in het vaorbereiden en 
instellen van het programma. Eerder was 3rvaren dot iets 
dergelijks ook het geval is met de IIDidocton" en hier
mede log het voor de hand am te onderzoeken in hoe
verre instruetie met behulp van de IIDidacton" van invloed 
is op de vaardigheid in het werken met de geprogram
meerde draoimachine. Het onderzoek is opgezet in sa
menwerking. met de lagere Technische School te Oirschot; 
de directeur von deze school, de heer C. A. Jongbloets, 
vaardigde hiertoe drie leraren af. 

Opzet en uitvoering van het onderzoek 
De drie leraren werden gedurende een aontal dogen 

op de hoogte gesteld van het gebruik en de mogelijk
heden van de IIDidacton" en de geprogrommeerde draai
machine. Hierbij werd onderzocht of LT.S.-Ieerlingen in 
het vak maehinebonkwerken voor het ""erken met een 
dergelijke geprogrammeerde draaimachine nog aanvul
lende instructies moeten krijgen en zo ia, am welke kennis 
en vaardigheid het don gaat. Vostgesteld werd dot in het 
bijzonder twee aspecten van belong zijn: 
- het vooraf opstellen van een bewerkingsplan; 
- het systemotisch uitvoeren von dit plan. . 

Besloten werd fe onderzoeken in hoeverre schoollessen 

1 



Groep 1e periode 2411 periode 3& peri ode 

I Drooibonk T.H. "Didoclon" l.T.S. . Theorie LT.S. 
II "Oidoclon" L.T.S. Drooibank T.H. Theori" l.T.S. 
.III - Theorie LT.S. 
IV - - Theorie L.T.S. 

Tabel I. hslructie· en testschema 

Drooibon:< T.H. max. 3/ .. U'ur overzichf van de machine 
max. '/4 uur oefenan in progrommeren en inslellen 
max. 'I. uur zelfstcmdig programmeren en instellen 

"Didoc!on" l.T.S. max. 3/4 uut overzichl von de opporatuur 
max. 3/4 uur oefeneo in instellen en foulzoeken 
max. 'I. uur zelfstondig instellen en foutzoeken 

Theorie l. 1.5. circa 17 lesuren instructie in programmeren, 
veTspaningskenni. en elementaire eleklrolechniek 

de inwerktijd en de prestaties van de l.T.S.-leerling op de 
geprogrommeerde machine kunnen be·invloeden. Uit de 
derde klosse mochinebonkwerken werden daartoe 4 groe
pen cselect geformeerd en cis voigt behandeld (zie de 
tabellen I en II): 

Vergeieken worden dus 4 groepen die elk op verschil
lende wijze kennis en vaardigeid opdoen. No of loop van 
het experime.ntele programma hebben aile leerlingen de
zelfde stof gehad, hetgaen von didoctisch belong is. 

Fig. 1. De leeriing maakl de schrif!eliike voorbereidingen: het be
werkingsplan, het programmablad en het instelblad 

Fig. 3. Hat i".fallen von de progrommagever Yolgen, hel programma
blad 

4 .. pl/riode 5e pariode 

- -- -
Draaibonk T.H. "Oidoclon" L.T.S . 

"Didacton" L.T.S. Oraoibank T.H. 
• 

Tobel II. Inhaud van de instructies en lasts 

Van de leerlingen werden de tijden voor de volgende 6 
testondardelen genoteerd: 

maken van het bewerkingsplan; } 
- maken von hat programmablad; zie f;guur l. 
- maken van hat instelblad; 

instellen van de geprogrammeerde dracibank (figuren 
2, 3 an 4); 

- instellan van de "Didacton" met de boormachine; 
- foutzoakan op de "Didacton". 

Fig. 2. De beilels worden ingesleld volgens het instelblod 

Fig. 4. Het ploalsen von het ingeslelde nokkenprogramma op de 
machine 
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Fig. 5. Overzichl von de resvitalen 

Een overzicht von de resultaten is gegeven in figuur 5. 
Het blijkt dot de resultaten van de test op de IIDidacton" 
vergelijkbaar zijn met de eerder verkregen cijfers [2]. 
Voorts is de "Didacton"-ervaring van invloed op de tijd 
die nodig is '/oor het maken van het programmablad en 
het instelblad, De theorielessen op de L.T.S. hebben tot 
gevolg dot de gemiddelde tijd voor deze testonderdelen 
dealt. De insteltijd neemt gedurende het experiment toe, 

hetgeen te wijfen is aan een instructeurseffed; naarmate 
de leerling beter op de hoogte is goat de instructeur 
dieper op de stof in! 

Conclusies 
Het is gebleken dot LT.S.-Ieerlingen in staat zijn om 

met een hun vreemd produktiemiddel produkten te leren 
vervaardigen. De kennis en ervaring die op de school 
werd opgedaan, biedt hiertoe reeds een voldoendebasjs, 
maar door meer gerichte theorielessen en praktijkoefenin
gen met behulp van de "Didactonll is het mogelijkde' 
prestaties van de L.T.S./er op dit terrein nog verder op , 
te vQeren.' ' , 

Het lijkt niet onwaarschijnlijk dot in de fabricage van 
kleine series de geprogrammeerde machine een interes
sante mogelijkheid goat bieden, zowel door het steeds 
grotere aanbod van dit type gereedschaf:swerktuig op 
de markt, als door de mogelijkheid L.T.S./ers ermee te 
laten werken. De l.T.S. is veelal in stoot de extra instruc
ties die nodig zijn te verzorgen. Hulpmiddelen als de 
IIDidacton" kunnen het effect van de instructies nog doen 
toenemen. 

Literaluu. 
m Een simulator ols leermiddel in het lager technisch vakonderwijs, 

door B', von Bronekharsl. "Melaelbewerking" (Ned. edltie), irg. 31 
(1966) nr. 19. 

[2) Ervaringen met cen simulator als leermiddel in hel Illger technisch 
vakonderwijs II, door B. van Branckhorst. "Metaalbewerking", 
(Ned. editie), irg. 31 (1966] nr. 23. 

(3) Ervaringen mel 'een gepragrammeerde draaimachine, door R. T. 
Sehatbarn en B. van :"ranckharst, "Mefaalbewerking" (Ned. editie), 
irg. 33 (1967), nr. 2. 
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Een computerprogramma 

voor de instelgegevens 

voor een programmabestuurde 

freesmachine 
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Een computerprogramma voor de instelgegevens 
voor een programmabestuurde .freesmachine 

door ir. W. J. M. Send en en ira B. van Bronckhorst 
Tech.laehe Ho"eschool Elndho"en 

De foepasbaarheid van programmabestuurde machines is meestal beperkt ~ot grotere 
series werkstukken, amdat de voorbereidings- en insteltijden betrekkeli;k lang zi;n. In 
dil artikel is bescherven hoe de voorbereidingsti;d kon worden verminderd door 
systematisering von voorbereiding en instelling, en door de bepa/ing van de inste/
gegevens met behulp van een computer. 

Inleiding 
In het kader van onderzoek noar de eigenschappen 

van enkelvoudige mechonisehe produktiesystemen wordt 
in de groep Werkplaatsteehniek von de afdeling Bedrijfs
kunde van de Technische Hogeschool fe Eindhoven al 
enige tiid aandaeht besteed aan progrommabestuul"de 
gereedschapswerktuigen, Eerst is dit onderzoek gedoon 
aan een door de groep vervaardigde eenvoudige pro
grammabestuurde draaimachine [1]. Het gabied kon 
onlangs worden uitgebreid met een programmabestuurde 
freesmachine die voor dit doel welwillend door PEJA 
Machines N.V. in bruikleen werd ofgestaan. De machine 
is uitgebracht door WMW (het is type FSS 250 x 10(0) en 
heeft een programmabesturing van hetzelfde type als op 
de draaibank van de groep werd toegepast: een kogel
schakelwals als actie-informator en per bestuurde coor
dinaat een nokkenlijst als positie-informotor (figuur 1). 

Voor .deze muchine werd door het Rekencentrum van 
de T echnische Hogeschool te Eindhoven een computer
programma ontwikkeld dot op grond van een aantal 
invoergegevens, die de frazer direct uit de tekening en 
de gekozen bewerkingsvolgorde ken afleiden, de instel
gegevens van de freesmachine bepaalt. Aonleiding tot 
het sehriiven van dit programma was de Icnge voorbe
reidingstijd en de vele foutenbronnen bij het met de hand 
bepclen van de instelgegevens. Opgemerkt zij dot de 

Fig. 1. Schema tisch overzich! von de programmobesturing van de 
WMW·freesmochine, type FSS 250 x 1000 

schematisering van de werkvoorbereiding gedeeltelijk ont
staan is als gevolg van de gedachte een computer in 
te schakelen bij de werkvoorbereiding. 

De geprogrammeerde freesmachines 
Op de freesmachine kunnen de volgende acties wor

den geprogrammeerd. 
Longs, dwars of verticaal bewegen van de tafel, zo
wei in positieva als in negatieve richting. 

- Keuze uit 2 (traploos in te stellen) aanzetsnelheden en 
1 ijlgang. . 

- Keuze uit 2 (traploos in te stellen) hoofdspiltoerental
len. 

- Keuze uit 4 sporen van de nokkenlijst. 

Daarnaast is er nog €len aontal vaste acties die men 
kon kiezen. 
- Koelen tijdens de aonzetbeweging. 
- Vrijzetten van de frees bij ijlgang terug. 
- Pendelfrezen. 

De overige in het praces benodigde aefies moeten met 
de hand geschieden. 

Starten en stoppen, inschakelen van de kogeltrommel. 
- In- en uitspannen von werkstukken. 
- Wisselen van het snijgereedschap. 
- Verwijderen van de spanen. 

Werkvoorbereiding met de hand 
Bii de werkvoorbereiding dient men -ie gewenste be

werking stop voor stap op te splitsen in de elementoire 
aeties van de freesmachine. Hieruit voigt een schemo dot 
uitgangspunt is voor de bepaling van de instelgegevens, 
te weten: posities van kogels in de kogeltrommel en nok
ken op nokkenlijsten. Naarmate de bewerking gecompli
ceerder is, wordt de kans op fouten bij het opsplitsen 
in elementoire acties en bij het bepalen val" instelgege
vens groter. Een systematische oonpok is dus zeer ge
wenst. 

De toegepaste werkwijze bij het voorberciden is als 
voigt. 
1. Van de produktietekening wordt op een speciaal 

formulier een coordinotentekening gemoakt. 
2. In de coordinatentekening worden de te bewerken 

vormen gedefinieeerd. 

1 
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3. Vervolgens wordt de bewerkingsmethode vastge
steld; de opspanning, de gereedschoppen, de met 
deze gereedschoppen fe genereren vormen en de 
volgorde von de deelbewerkingen. 

4. Er wordt een uitgongspunt gekozen, vostgelegd ten 
opzichte von het nulpunt von de coordinatentekening. 

5. In de coOrdinotenlekening worden de punten gede
finieerd die de fe bewerken vormen markeren; deze 
punten worden genulTlmerd in de volgorde woorin 
%e, gezien de gekozen volgorde van de deelbewer
kingen, door het gereedschap gepasseerd worden. 

6. Per gedefinieerd punt worden correctietekens be
paald die aangeven waar het hart von de frees ten 
opzichte von dot punt passeert. 

7. Voor elk gedefinieerd punt wordt met de freesdia
meter en lengle van de correctielekens bepaald wal 
de theorelische freesposities zijn. 

8. Von elke coordinaat worden de verschi!lende frees
posilies oncierslreept, dit zijn de theoretische posi
lies von de nokken. 

9. Deze posilles worden in de coordinatentekening aan
gegeven, voor elks coordinaat door middel van aen 
to> (figuur 2). 

10. De gereedschopsbaan wordt beschreven, van punt tot 
pur.t, in bewegingsas, bewegingsrichting en bewe-
9 ingssnelheid. 

11. Op grond van (10) worden de nokken over de vier 
sporen per coordineat verdeeld, zadonig dot bij het 
uitvoe~en von de hele cyclus zo min mogelijk nokken 
moeten worden gepasseerd. 

Bewerkingsmethode: 

r--
I 
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5 

~ I 
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Fig. 3. Instelgegevens; boonbeschriiving en kogeltrommelcode 

12. Woar dat nodig is moeten in de beschrijving van 
de gereedschopsbaan extra opdrochten worden toe
gevoegd (die ontstaan als er nokken moeten worden 
gepasseerd). 

13. De gereedschapsbaon wordt in de trommelcode ver
toold (figuur 3). 

14, Een overzichtslijst von de nokkenposities wordt op
gesteld (figuur 4). 

- Slop 1, omlrek hezen (1.2-3·4); troplondfrees '" 21 mm, vilsleeklengle 130 mm, 
- SlOp 2, 9roef frezen (5.6-7-8); frees ols bii slap 1. 
-Slap 3, galen boren (9 en 10); boor'" 8 mm, uitsteeklengte 159 mm. 

coordinoten 
correctie voor theoretische 

punt gereedschapsolmelingen nokpositie 
no. 

X y Z X Y Z X Y Z 

1 120 52,5 10 + + + 130,5 63,0 140 
2 15 52,5 10 - + + 4,5 63,0 140 
3 15 7,5 10 - + 4,5 - 3,0 140 
4 120 7,5 10 + - + 130,5 - 3,0 140 
5 120 17,5 20 + + + 130,5 28,0 150 
6 15 17,5 20 - + + 4,5 28,0 150 
7 '5 42,5 20 - + 4,5 32,0 150 
8 120 42,5 20 + -- + 130,5 32,0 150 
9 i 30 30 -3 0 0 + 30,0 30,0 156 

10 

I 
100 30 ~-3 0 0 + 100,0 30,0 156 

! -200 -50 +220 
I 179 
I I I 160 

2 

opmerkingen 

nulpunl 
einde ijlgong boor in z.richting 
ei nde iilgong frees in z-richling Fig. 4. Instelgegevens; over· 

zlchtslijst VOn de nokposities 
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Het eindresultaot van deze werkzoamheden bestaot uit 
de volgende vier bladen. 
- De tekening van de opspanning. 

De coordinatentekening van het nokkenplon. 
De boanbeschrijving en de trommelcode. 

- De liist met Ilokposities. 

Gevolgen van de toegepaste werkvoorberei-
dingsmethode . 

Met de gegevens, waarvan het opstellen afhankelijk 
van de gecompliceerdheid van het werkstuk, 2 tot 4 uur 
in beslag n~emt, kon de machine worden ingesteld. Het 
voorinstellen van de kogelschokelwals en de nokkenlijst 
vergt circa % uur en geschiedt buiten de machine. Het 
plaatsen van het spangereedschap, de nokkenlijsten en 
de kogelschakelwals duurt circa 1h uur en het nastellen 
van de nokken bij de nauwkeurigheidstolerantie gemid. 
deld ook 1h uur. Het instellen op een ander werkstuk kost 
omstreeks % uur machinetijd. De cyclustijden per werk
stuk zijn over het algemeen korter don bij het frezen 
met handbediening, zodat voor vele gevallen de ge
programmeerde machine concurrerend kan zijn met hand
bediende machines. Dot wil zeggen, voor grotere series, 
want als de series kleiner zijn zal de invloed van de 
betrekkelijk i?ngdurige voorbereiding merkbaar ziin; bij 
twee omstelhngen per dag zou een voorbereider zich 
geheel met aen machine moeten bezighoudenl Hierdoor 
zou het mochinetarief hoger moeten worden en de toe
passing mindar concurrerend. Een en onder is te verdui
delijken met understaand voorbeeld. 

handbediend 
geprogram· 

meerd 

- voorbereioingstijd .....•...• - 3 uur 
- inrichl:iiid buiten de machine 0,75 our 
- inrichtlijd op de machine 0,5 UUr 0,5 uur 
- cyclustijd .................. 0,5 our Q,3 vur 

werklorief machine + bedie· 
ning ............ ~ , ........ t 15/uur f 20/uur 

- werktorief insteller - f 100uur 
- warktarief voorbereider .... f 151uur 
- serie \lroolle .............. n n 

A. als er geen herhaalseries 
~+ 75 

67,5 
Iijn dan Iiin de kostan per + 6,0 
sluk: n ' n 

De geprag rammeerde methode 60,0 
is goedkaper bij, - =40 otuks 

1,5 

B. ziin e, aileen herhaolseries 

I I 
22,5 

dan zijn de kosten per sluk: n 
+ 7,5 -n- + 6,0 

De gepragram!Tleerde methode 15 
is goedkoper bil: T;5 = 10 sluks 

Het grate verschil tussen de resultaten gevonden onder 
A en B is gelegen in de betrekkeliik hoge Kosten van het 
voorbereiden met de hand; in het voorbeeld is dot 
f 45,- per programma. 

Een groter probleem dan de kosten wordt evenwel ver
oorzaakt d.oor het tekort oan voorbereiders; zelfs bij 
~:o.tere se(tes kunnen de benodigde instelgegevens niet 
t1ldtg worden geleverd als ef bijvoorbeeld een nieuw 
apporoat op de markt moet komen. Om verkorting van 
de werkvoorbereidingstiid en vereenvoudiging van dit 
werk Ie berfliken, is gezocht naar de mogelijkheid de in
stel gegevens met een computer te bepalen. Het reken
programmo is geschreven in ALGOL 60 en is verwerkt 
op de ElX-8-computer van het Rekencentrum van de 
Technische Hogeschool te Eindhoven. 

De werkvoorbereiding met de computer 
Door het rekenprogramma wordt een aantal handelin

gen overgenomen en het werkvoorbereiden beperkt zich 
tot het opstellen van de volgende invoergegevens voor 
de computer. 
1. Van de produktietekening wordt op een sr:eciaal for· 

mulier een coordinatentekening gemaakt. 
2. In de coordinatentekening worden de fe bewerken 

'lorman gedefinieerd. 
3. Voor het werkstuk wordt de bewerkingsmethode vast

gesteld; de opspanning, de gereedschappen en de 
met deze gereedschappen te genereren vormen en 
de volgorde van deelbewerkingen. 

4. Er. wordt een uitgangspunt gekozen van coordinaten 
t.o.v. het nulpunt van de coordinatente~ening. 

5. Per gedefinieerd punt worden correctietekens bepaald 
die aongeven woar het hart van de frees ten op
zichte van dot punt posseert; deze gegev9ns worden 
in de puntentabel toegevoegd. 

6. In de "baontabel" (bewerkingsgegevens) vult men per 
gereedschap in: nummer, aard van de beweging, dia
meter, uitsteeklengte, punten waarlangs de beweging 
moet gaon en snededieptes, waarvoor de beweging 
uitgevoerd moet worden. 

7. De upuntentabel" en de IIbaantabel" vormen de in
voer van het computerprogramma (figuur 5). 

8. Het computerprogramma levert· de kogeltrommeicode 
en de liist met nokposities (figuur 6). 

De wijze waarop in het computerprogrlJmma, uitgaan
de van de baangegevens en de puntentabel,· de trommel
code en de liist met nokkenposities wordt verkregen is 

TSSBGE 

Tonoy TIS I S OPEN U\lTIL 21 tOO HOURS. 

R-GE * TIME-SHARI'IG * 
ON AT 10: 19 

llSER NUMREIl--l!668112 
SYSTE,"1--F'OH 
'lEI, OH OLD--\l!':" 
\lEH FILE ~\JI\'lF.--.Jf\N 

PEADY. 

TAPE 
F.EADY. 

10 0 21 130 4 10 - 20 
20 0 21 130 4 5 20 -20 
30 0 21 130 5 ~ 20 -20 
40 2 0 21 130 1 4 10 - 20 
50 2 0 21 130 4 5 20 -20 
60 2 0 21 130 5 ~ 20 -20 
70 3 2 q B59 9 9 20 -3 -20 
qO 3 2 ~ 159 10 10 20 -3 -20 
"<5 999:;19 
9(1 -200 -50 220 
100 120 52.5 1 1 
110 15 52.5 -I 1 
120 15 52.5 -1 -I 
120 15 7.5 -1 -1 
130 120 7.5 1 - I 
140 120 17.5 1 I 
1 50 1 5 1 7 • 5 - 1 1 
160 15 42.5 -1 -\ 
170 120 42.5 I -1 
1'10 30 30 0 0 
1')0 11)0 30 0 0 

STOP. 
READY. 

TTV 35 

Fig. 5. Puntentabel en boantabel (invoer van de :omputerJ 
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30 

f!c DEft I til G K 0 G E L T R 0 M H E L 

2""2~ 8. 31' 4. fh 11 4.1 4.8,11 51 

6/ 5.11 71 7,H.ll.12 81 7.11 91 

10/ 5 .. 11 Ill' 2.11 121' 6. I? 131 

14/ 3.11 151' 4. 161' 2.11 17/ 

181' 6.8. 19/ 3."l. 201' 5,"l. 211 

22/ 2,.1'1. 231' 4.1h 11 241 4. "I. 1 I 251' 

261 5.11 '<'7/ 7.Ft..ll,12 2"1 "I. I I 291' 

30/ 5.11 311 ?. I I 3::>1 6.12 33/ 

341' 3. 11 351 'h 361 2. 11 3'1/ 

38/ 6. "l. :HI 3,"1, 401' ~: .. H. 411' 

421' a,ll. I? Lt:v it,.J{,. • 1 ... 1 P 4 /11' ;l, I ~ 4~\1' 

461' 7.fl.l! 4'11 'I. IJ'~ I (" ,-<» 4"1 

501' 3. II. 12 ~II 7. ,<.11 !):>/ 'I. ~:l/ 

541' 3.8. 551 S, j:'{, 561 13 

Fig. o. Kogellrommelcode en nokkenposities luitvoer van de computer) 

nEPAL1NG VAN nf OtwEGINGS
QP;>RACHTEN EN UlTPRINTEN 

NFf 

VAN DE tOOERING 01' DE KOGElTROMMH 

AESCHOUW VOLGENDE 
REGEL 

Fig_ 7. Qverzichl van het compoterprogramma 
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3. X-NOKI{Etli 

3. 11 
spoon 1 : -200.00 - 130.50 -

4.12 SPOOR 2: 4.50 - 130. 50 + 
spoOn 3: 30.00 -

6.8. spoon lU 100.00 -
LEGE REGEL 

3. Y-NOKI{E~ 

3.11 
SPOOR I : - 50. DO - 32.00 + 

Lb 12 SPOOR 2: - 3. DO - 63.00 -
SPOOH 3: ~~.nn + 

6.'1. SPOOR 1.1 : 30.00 -
LEGE REGEL 

5>1 1. U'! 7.-.\l,)i(l{E\l 

?J~.lbI2 

SPOOR I : 1~6.no - ::>::>0.00 + 
6, Fl, SPOOR p.: ILto.no - 194.00 -

SPOOR 3: 150.00 + 
spoon 4: 155.00 -

verduidelijkt in het overzicht in figuur 7. Met behulp van 
baantabel en puntentabel wordt de gewenste bewerking 
opgesplitst in elementaire acties {bewegingen in x, y en 
z richting, al dan niet in ijlgang}. De beweging wordt 
vastgelegd door begin- en eindpunt van de beweging 
vast fe leggen. 

Elke regel van de boantabel geeft een deelbewerking 
weer, bijvoorbeeld: 

in ijlgang verploatsen van punt a naar b op een 
hoogte van zl' 

- boren met boor nr. p op punt 9 van Zl naor Z2' 

Het maken von de invoergegevens voor de computer 
vergt circa % uur, het berekenen von de mstelgegevens 
kost omstreeks 60 seconden machinetijd op de ELX-S. 

Ervaringen met een computerprogromma 
Men kan niet zeggen dot de computer de kosten van 

het voorbereiden sterk vermindert; als met de hand de 
instelgegevens circa· f 45,- kosten, is dat bij gebruik 
van de computer weinig goedkoper. Maar zoals gezegd, 
de snelheid waarmee de instelgegevc..ns kunnen worden 
verkregen, kan van belang zijn, in het bijzonder door 
waar de bewerkingsmethode moet worden veranderd. 
Oit is nodig als de gekozen methode niet tot goede re
sultaten leidde, of als er wijzigingen optreden. Het zijn 
niet zozeer de lagere kosten, moor de kortere tijden die 
toepassing von de computer bepalen. Waar grotere se
ries of herhaalseries worden vervaardigd, zal gebruik 
van de computer niet worden overwogen, bij kleinere 
series of in gevallen van het oanlopen van een nieuw 
apparaot zijn de kortere tiiden voor het maken van de 
instelgegevens daarentegen wei interess-cnt. 

In de groep Werkplaatstechniek 's veel gebruik ge
maakt van het computerprogramma. Dit voorkwam de 
noodzaak een aparte werkvoorberlilider veer de gepre
grammeerde freesmachine beschikbaar te hebben, zodat 
er veel ervaring met deze machine kon worden opge
daan. Bij het toepassen van deze methode em instelge-



gevens fe bepalen, bleek dat er bepaalde situaties kon
den ontstaan waarin het freesmachine-llgedrag" riiet pre
des voorspelbaar was, am welke reden de instelgegevens 
soms niet iuist waren. Dit verschijnsel is nader bestudeerd 
en er moest worden vostgesteld dot dit olgemeen voor· 
komt bij bestuurde machines; er is een lIonzekerheids
gebied", 

Aigemeen .kan worden gesteld dat de mogelijkheid 
om een computerprogramma te maken voor het ver
krijgen van instelgegevens voor een geprogrammeerde 
machine in meer gevollen overwogen zou kunnen wor
den. Men kan daorbij denken aan toepassing op vele 
IIklassieke" gemechaniseerde gereedschapswerktuigen als 
bijvoorbeeld de revolverdraaibank, klauwplaatautomaten. 
De beschikbaar;leid van computerprogramma's zou in 
deze gevallen ten minste voor een deel tegemoet kunnen 
komen om de schaarste aan srvoren voorbereidersen 
instellers en dergelijke hoog-produktieve gereedschaps
werktuigen ook toepasbaar fe kunnen rna ken voor bedrij
ven die er nog geen ervaring mee opdeden. 

Verdergaande ontwikkeling 
Zoais opgemerkt werd, is het computerprogrommo niet 

zodanig op te stellen dot de uitkomst zeker een goed 
resultaat oplevert. Dit wordt veroorzaakt door het be-

stoan van een lIonzekerheidsgebied" bij de gltreedschaps
machine. . Constateert men dat berekende instelgegevens 
niet het gewenste resultaat opleveren dan moet ingrijpen, 
hetzij door correcties op het berekende programma dan 
wei door, na de baang~geven$ te hebben vE'randerd, een 
nieuw ,programma tEl' ·Iaten berekenen. Op de laatste 
wijze sluit men de keten computer-freesmachine kart. 

De voorwaarde waaroncler men dit inderdaad kan, is 
dat de gegevens direct kunnen worden verNerkt en het 
resultaat direct kan worden beoordeeld. Om deze voor
waarde te verwezenlijken wordt gebruik gemaakt van 
een teletype, via de telefoonlijn aangesloten op de GE· 
235-compufer in Den Haag. Het gebruik von deze Time 
Sharing Service van Bull General Electric werd mogelijk 
gemaokt door de vertaling van het ALGOl-p~ogramma 
in FORTRAN. Deze werkzaamheid werd door de klanten
service van Bull General Electric verricht. Inmiddels is 
ook met deze toepossing ervaring opgedac:n, doch het is 
nog te vroeg om daaruit algemene conclusies te kunnen 
trekken. In een later artikel zal op deze moterie verder 
worden ingegaan. . . 

Literatuur 
[1] Ervoringen met een geprogrammeerde draoimochine. doorR. T. 

Schelbern en B. van Bronckhorst. 
"Meloalbewerking", 33 (1967) 2, biz. 21 t.m. ~4. 
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Overdruk uit,,Metaalbewerkins" no. 4 (irs. 35) 14 augustus 1969 

UDC 658.5.1111.54 

Programmeerbare freesmachine 
geen grote hindernis voor L.T.S.-ers 

door drs. A. H. van der Zwaan 
'ochnlsche Hog •• chool Elllclhoven 

fan sroep L.r.S.-ars, bakend met werken op een conventione/e Ireesban~, krijgt de 
opdracht aen prosrammeerbare freesbank fe bedienen en aile voorbereidonde werk
zaomheden ta verrichten, dit als experiment. Er blijkt onder meer uit dot ze sneller leren 
dan verwocht werd en dot het overs rote deel van de groep liever met de nieuwe dan 
met de conventionele techniek werkt. 

Inleiding 
Dit artikel sluit aan op een reeds eerder dit jaer in dit 

liidschrift gepubliceerd artikel van Senden en Van 
Blonckhorst 1). Zii gaven een overzicht van hel hele 
voorbereidings- en instelproces van en het compulerpro
gramma voor een programma bestuurde freesmachine, 
waarmee gedurende een half jaar ervaring is opgedaan 
binnen de groep Werkplaatstechniek van de afdeling 
Bedrijfskunde T.H.E. In hun artikel werd eveneens een 
evaluatie gegeven van de tiid- en kostenbesparende mo
geliikheden die deLe machine kan bieden. 

Nu zijn deze aspecten over hel olgemeen niet de enige, 
die van belan!] zijn als het goat am het of en .net hoe 
van het gebruikron deze machine. Tal van sociale, psy
chologische, ergonomische en andere aspecten zijn daar
mee verbonden. Een van de algemene vregen die erbij 
gesteld kunnen worden is die met betrekking tol het even
luele personeel dat zorg moet dragen voor werkvoorbe
reiding, instellen en uitvoeren von dit werk. Met andere 
woorden, vooral belangrijk is de vraag welk soorf werk· 
nemers met de verschillende onderdelen balast maelen of 
kunnen worden. In dit verband kon gewezen worden op 
ter plaotse ondernomen voorzichtige pogingen tot het 

Fig, L De lekenaar·rekenaor en de teletypist 

'J Zie "MeloQ!l)ewerking", jrg. 34, no. 22, pogo 431 e.v. 
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ontwerpen van produktiesystemen met maximale delegatie 
en autono'mie, waarvan de bedoeling, in verder perspec
tief althans, is zelfs (of iuist) bij automatisering allerlei 
werkzaamheden van schijnbaar hoog niveou te kunnen 
delageren. 

Met het oog op een voorlopige globale toetsing van 
deze filosofie werd naast de progrommeerbare frees
bank een teletype geplaatst, voorzien van timesharing
computeraansluiting (zie figuur 1). Hierdoor werd het 
mogelijk gemaakt op een en dezelfde werkplaats een 
aantal personen in aile voorkomende werkzaomheden Ie 
instrueren en vervolg.ens bij de zelfstandige u;tvoering te 
observeren. Voor deze proef werd een beroep gedaan op 
38 l.T.S.·leerlingen (3e klas), waarbij dan als onderzoeks
doel gesteld werd na te gaan in hoeverre zij in staat 
zouden blijken Ie zijn na enige oefeningen alln deze 
machine !;llle bij de werkcyclus behorende werkzaamhe· 
den zelfstandig te kunnen uitvoeren. 

Opzel 
Aile 38 leerlingen hadden op hun eigen school een 

of twee lessen lang leren om goon met de r:onventionele 
freesbank, zodat ze daarmee enigszins vertrouwd waren. 
Met de programmeerbare freesbank had geen van hen 
ooit kennis gamaakt. ledereen is tweemaal voor instructie 
ter plaatse geweest. De eerste maal doorliepen zij -
twee aan twee - gedurende een hele dog aile fasen 
waaruit de cyclus van werkzaamheden bestaat: 

het maken van de coOrdinatentekening; 
de bijbehorende punten- en bewagingstobel; 
de invoer van de ciifers en onlvangst van de instel
gegevens via de teletype; 
het instellen en monteren van 3 nokkenlijsten en 1 
kogeltrommel i 
het stapsgewijze frezen met handbediening - ter 
controle; 
opmeten en eventueel corrigeren van de mqten 
van het werkstuk; 
automatisch frezen. 

Elk van beide jongens verrichtte aile werkzaamheden. 
No afloop vulden zii telkens een vragenlijst in. 

Ongeveer een moond daarna ziin aile leerlingen nog 
een halve dag teruggeweest, weer met twee tegelijk, 
maar nu tiidens het werk onafhankelijk van elkaar. De 
opzet was toen in zoverre anders, dat iedereen vrij 
strak gefaseerd de verschillende deelwerkzaamheden 
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moest verrichten, zodat hat mogelijk werd allerlei matin
gen uit te voeren. Aile onderdelen werden in een h<1lve 
dog doorlopan, met uitzondering van de bediening von 
de teletype en het invullen van de kogeltrommel. Beide 
onderdelen werden nu noge-Iaten omdet ze als het ge
mokkelijkst ervoren, werden. Bovendien kostte de teletype 
veel tiid (nauwgezet werkl) en zij was niet steeds voor
honden. Alleonderdelen werden tegelijk maar onaf
hankeliik - door beide jongens uitgevoerd, behalve her 
frezen zelf en hat corrigeren, omdot slechts ean machine 
beschikbaar was. Dit is opgelost door de ean enkele 
tests te loten aHeggen teiwijl de onder aan de machine 
stond. No afloop werd weer een vragenlijst voorgelagd. 

In aile gevallen betrof het uiteraard vrij eerwoudige 
werkstukkel' en dus niet al te gecompliceerde freespro
gramma's. 

Verkregengegevens 
De gegevens die werden verzameld betroffen onder 

meer: 
de moeilijkheids- en voorkeursgraad voor de ver
schillende onderdelen, de conventionele en outo
matische freesbonk in enkele opzichlen vergeleken 
en dergelijke. 
Preslatiecijfers (horend bijde respectievelijke on
derdelen) zools benodigde !iid voor coOrdinaten
tekening en tabellen, voor invullen van nokken
lijsten, aantal ingrepen hierbij door de instructeur; 
verdflr verschillende beoordelingen von de instruc
teur bij het proefdraaien (handbediening) en het 
meten en corrigeren. 

Resultaten 
Het meest olgemene, maor toch belangrijke resultaat, 

is dal het grootsle gedeelte van de leerlingen na ander
halve dag instruclie in staat bleek praktisch aile onder
delen belrekkelijk zelfstandig vit Ie veeren (dus inclu5ief 
de fase van werkvoorbereiding en teletype-bediening). 
Oit betekent niet dat tens lotte van elke vorm van uitleg 
of corredie kon worden afgezien. Het ging bovendien om 
niet 01 Ie gecompliceerde werkstukken. Het betakent wei 
dOl de meeslen al zoveel begrip aan de dog legden dat 
ze no een wat langera, intensieve instruclie met gemak 
aen en ar.der zouden kunnen bedienen. Blijkens de ont
woorden op desbetreffende vroag haddan ongeveer aile 
jongen; in cii! opzicht eveneens positieve verwachtingen, 

Deze velwachtingen werden ook bevestigd toen enige 
maonden damno enkele jongens nag ean paar do'gen de 
kans gegeven werd via "trial and error" aile fasen zo 

Fig. 2. De ovlomatiscne freesmachine en de schakeleenheid 
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goed mogelijkonder de knia te krijgen. Hierbij bleek dot 
zij na een tot twee dogen aile ond&rdelen van de werk
cyclus bii een eenvoudig produkt naeeneeg fautloos uil
voerden. Daarbij moet wei vermeld word~n dat het hier 
leerlingen betrof die tot de beste 10 von de 38 leer
Hngen behoorden. Als we daorbij dan waten dat er een 
behoorlijke spreiding was tussen de jongeos voor wat 
betreft zowel hun prestoties aan de machine, ols de re
suliaten van afgenomen tests en de schoolcijfers, kunnen 
we dU$ niet ze maar concluderen dat iedereen even snel 
hat leerproces zou doorlopen. Op gr.)nd von het begrip 
dot zij toonden, mag echter wei verwacht worden dot 
meer dan de helft van deze klos b:nnen enkele dagen 
hetzelfde resultaat zou laten zien. Het is waarschijnlijk 
dot de verschillende onderdelen van de cyc!us varieren in 
moeilijkheid en aantrekkelijkheid. Om hiervon een idee 
te krijgen zijn vragen von deze strekking gesteld en de 
resultaten daarvan zijn de navolgende: 

Voorkeuren 
Van de moeilijkheid, die men bij de verschillende on

derdelen ervoer kan de volgende gemiddelde rongorde 
gegeven worden: 
1. instellen en corrigeren worden het maeilijkst ge

vonden; 
2. daarna voigt het "tekenen en rekenen" (coordinaten

tekening en bewegings- en puntentabel); 
3. en vervolgens - ongeveer gelijk - het bedienen van 

de teletype en het outomotisch fr~zen. 
De voorkeursvolgorde was: 

1. teletype bedienen; 
2. automalisch frezen; 
3. tekenen en rekenen; 
4. instellen en corrigeren. 

Verder bleak dot 15 van de 38 het liefs! aile onderdelen 
zelf zouden uitvoeren, terwijl 6 dot per se niet wilden. 
De rest wist het nog niet. De belere helfi wilde over
wegend het liefst aile onderdelen zelf uitvoeren. Verder 
bleek dot 31 jongens nu het liefst met zijn tweeenaan 
de machine wilden werken, terwijl 1J dot later het liefs! 
zauden doen; m.a.w. 28 willen later, als ze alles onder 
de knie hadden, het liefs! aileen werken. Hieruit mag 
misschien voorzichtig geconcludeerd worden dat een gro
lere kennis en/of voardigheid gepoard goat met een 
sterkere wens om aileen aile onderdelen uit te voeren. 

In de vergelijking conventionele/avtomotische freesbonk 
bleek hei navolgende: 
34 von de 38 zouden later het liefst oan een automa

tische bank werken, 015 ze de kf!uS hadden tussen 
beide soorten; 

22 von de 38 vonden dot deze machine meer vakman
schap vergde (het image van de "vakmon" is 
voor de resterende 16 op de conventionele bank 
met handbediening van toepassingJ; 

19, dus de helft, vonden dat deze machine het moeiliikst is. 
6 van de 38 vonden dot men bij d'llze machine het meest 

zijn eigen baas is. 

Conclusies 
Andere, globale conclusies die uit dit experiment 

kunnen worden getrokken ziin: 

Het goed zijn in de theorievakken behoeft niet 
samen te goon met goed zijn in praktijkvakken. 
Het is moeilijk een van beide ols meest bepalend 
oon te merken ten aonzien von de prestoties aan 
de machines. 

Er is aanleiding Ie veronderstellen dot de testuit
slagen beiere voorspellers ziin ten aanzien von de 
freesprestaties don de schoolcijfers. 
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Ue veronderstelling is gewettigd dot er geen recht
lijnig verband bestaat tussen schoolcijfers -+ test
scores -+ prestatiescores, maar eerder dot er een 
aantol eigenschappen bestaat dot niet tot uitdruk
king komt in de schoolcijfers, maar onofhonkelijk 
doarvan wei in oe tests en dot ook een bepalende 
invloed hee~ op het prestatieniveau aan deze 
machine. 

Een kortere tijd van voorbereiden en instellen 
hangt samen met een betere uitvoering. Hoe meer 
ingegrepen door ,de instructeur des te langer de 
benodigde tijd en des te slechter de prestaties. 

Nabeschouwing 
Er zijn hier enkeie voorlopige conclusies getrokken uit 

een aontol gegevens die betrekkelijk willekeurig verza
meld zijn tijdel's een instructieperiode aon lTS-leerlingen 
met betrekking tot een' progrommeerbare freesmochine. 
Voor het formuleren van verder strekkende interpretoties 
of hypothesen gaf dit materiool nag onvoldoende can lei
ding. Het hele leergedrcg van deze leerlingen is hiermee 
dus uiteroord verre van volledig beschreven. Er zijn 01-

leen enkeie feiten geconsfoteerd, waarmee h"t vermoede
lijk zin heeft bij verder onderzoek rekening te houden. 
Vooral de conclusie dot het aonleren van aile vaardig
heden en oonkweken van het nodige inzicht binnen een 
zoor beperkte tijd geen onoverkomelijke zaak is voor de 
meeste leerlingen, lijkt wei een belangrijk gegeven. Op 
vele andere, overigens even behartigenswaardige vra
gen, is geen antwoord gegeven zools: in hoev~rre en 
hoe kan of moet dit soort onderricnt ingepast worden 
in LT.S.-onderwijs? Hat ontwoord hangt somer. met de 
vraog naar de behoefte bii het bedrijfsleven die onder 
mj:ler weer afhankelijk is von heersende denkbeelden 
over L.T.S.-ers en de werkorganisatie voor uitvo&rders. 

Bovendien hangt het antwoord of van het feitelijke ge
drag (arbeidsvreugde, produktiviteit, enz.) vande uit
voerders, als ze gedurende longere tijd deel- of totaal· 
taken von dit soort in het produktieproces :louden uit· 
voeren. 

Kortom, dit was nog. slechts een voorzichtige eerste 
stop op een uitgestrekt terrein, dot in de toekornst veel 
meer oandacht verdient in verband met enerziids de vele 
discussies rondom de taokorganisotie in het bedrijf en 
onderzijds de problemen omtrent de plaots, took en 
mogelijkheden van de l.T.S. 
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