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Samenvatting

Door de scheiding tussen ontwerp- en fabricage-afdeling blijken in de praktijk veel
produktontwerpen in de fabricagefase niet-maakbaar. De doelstelling van het Integration of
Design and Manufacturing (lDM) systeem is te garanderen dat de op het systeem ontwor-
pen produkten maakbaar zijn. Hiertoe worde~e functies van ontwerpen en werkvoorbe-,B

reiding ge'integreerd. /' \ W·
Binnen het IDM systeem wordt het produktmodel beschreven middels een 'ontwerpboom'.
Deze geeft een beschrijving van de eindtoestand van een ontwerp. In de ontwerpboom

staan beschreven de vorm en het type van het uitgangsmateriaal (Stock) en de Manufactu

[a~l~ Obj~~!s. (MOs) die aan de Stock zijn toegevoegd, inclusief de positie en ori~'
van de MOs ten opzichte van elkaar en het uitgangsmateriaal. Om te garanderen dat een
ontwerp maakbaar is wordt na iedere toevoeging van een MO een maakbaarheidscontrole
uitgevoerd. In de micro-werkvoorbereidingsfase wordt iedere MO opgesplitst in elementaire
bewerkingen. Deze bewerkingen kunnen een MO volgens zijn ontwerpspecificaties
vervaardigen. De lijst van elementaire bewerkingen die zo uit de ontwerpboom ontstaat is
de ontwerpvolgorde.

Vanuit het oogpunt van de fabricage is het in veel gevallen wenselijk om van de ontwerp

volgorde af te wijken. De redenen hiervoor kunnen zijn: de gewenste oppervlakteruwheid,
toleranties, technologische redenen, optredende instabiliteiten en de optimalisatie van de
bewerkingsvolgorde. Vervolgens worden de elementaire bewerkingen in de gewijzigde
volgorde afgewerkt.

Voor het beschrijven van de gewijzigde volgorde wordt gebruik gemaakt van een fabrica
geboom welke in twee fasen tot stand komt. In de eerste fase wordt de produktieomgeving
bepaald, waarbij keuzes worden gemaakt voor een bewerkingsmachine, werkstukorienta

ties (set-ups), opspanmethoden en de samenstelling van de gereedschapset. In de tweede
fase wordt een eenduidige bewerkingsvolgorde bepaald.

Om de fabricageboom te kunnen bepalen worden per set-up een afhankelijkheidsboom en
tolerantiegroepen gegenereerd. In de afhankelijkheidsboom staan de volgorderelaties
tussen de elementaire bewerkingen beschreven. In de tolerantiegroepen bestaand uit de
nabewerkingsoperaties van de getolereerde Manufacturable Objects. Op basis van een

minimale bewerkingstijd wordt uit de afhankelijkheidsboom en de tolerantiegroepen een
bewerkingsvolgorde bepaald.
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Summary

By seperating design and manufacturing functions, many product designs result in being
inmanufacturable. The aim of the Integration of Design and Manufacturing system (IDM
system) is to guarantee that products designed on this system are manufacturable. The
IDM-system integrates the design and manufacturing functions.

In the 10M-system, a product is described by a 'Design Tree'. The Design Tree describes
the shape and the type of Stock together with Manufacturable Objects which have been
substracted from the Stock. The Design Tree includes the postion and orientation of the
Manufacturable Objects with respect to eachother and the Stock.

From a manufacturing point of view, it is often necessary to alter the design sequence in
order to yield a manufacturing sequence which may differ from the design sequence.
Possible reasons for changes of the design sequence may include tolerances, surface

squareness, tolerances, technological reasons, instabilities and optimisation of the
manufacturing sequence.

The manufacturing sequence is described in terms of a Manufacturing Tree. The Manufac
turing Tree is constructed in two phases. Phase 1 describes the production environment

with choices made on the type of machines, fixtures, workpiece orientations (set-ups) and
tools to be used in manufacturing the product. Phase 2 determines the manufacturing
sequence for the product.

A manufacturing sequence is determined from a so called 'Dependency Tree' and

Tolerance Groups. For each set-up a Dependency Tree is generated. The Dependency
Tree incorporates all order relationships between the manufacturing operations. Toleance

Groups are generated with the finishing manufacturing operations of tolerated Manufac
turable Objects. Based on the criterium of minimum processing time, a manufacturing
sequence is determined.
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1. Inleiding

Sinds mei 1991 kan de vakgroep Werktuigbouwkundige Produktietechniek en -Automatise
ring (WPA) gebruik maken van een "Knowledge Based CAD System". Dit systeem (ICAD)

is ingezet voor een gemeenschappelijk onderzoek van IPL-TNO en TUE. Het systeem
wordt ingezet voor het onderzoeksgebied "IDM (Integration of Design and Manufacturing)"

wat als doelstelling heeft het verkorten van de doorlooptijd van een produkt en het verho

gen van de produktkwaliteit. Bovendien moet steeds vaker het eerst gefabriceerde produkt
voldoen aan de specificaties. Een methode om dit te bewerkstelligen is het geometrische

ontwerp en de werkvoorbereiding zoveel mogelijk te integreren.

Bij een discrete onderdelenfabricage is het uitvoeren van een werkvoorbereiding een be

langrijke stap. De werkvoorbereiding is verantwoordelijk voor het omzetten van ontwerp
informatie in een fabricagebeschrijving, nodig om het uitgangsprodukt te veranderen in een

eindprodukt [Zeid91]. De produktkwaliteit en de fabricagekosten worden sterk beYnvloed

door het werkvoorbereidingsplan. Werkvoorbereiding omvat onder andere de selectie van

het bewerkingsproces, het opstellen van een bewerkingsvolgorde, de selectie van een
bewerkingsmachine, gereedschappen, werkstukorientaties (set-ups), een opspanning en

het genereren van een NC-programma [Erve88].

De oorzaak van de behoefte om ontwerp en werkvoorbereiding te integreren is gegroeid
vanuit het verleden. In de middeleeuwen zorgde een ambachtsman zelf voor het ontwerp

en vervaardiging van zijn produkten. Deze persoon was er zeker van dat een ontwerp

gemaakt kon worden omdat hij precies wist welke produktiemiddelen hem ter beschikking

stonden. Produkten werden behalve op hun functie dus ook ontworpen op hun maakbaar
heid. Door de toenemende concurrentie moest deze persoon grootschaliger gaan

produceren wat leidde tot een scheiding tussen de ontwerp- en fabricageafdeling. De
ontwerpers hadden weinig contact meer met de fabricageafdeling, zodat fabricagebeper

kingen niet meer meespeelden in het ontwerpproces.

In de tachtiger jaren hebben CAD (Computer Aided Design) en CAM (Computer Aided

Manufacturing) systemen een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Echter doordat deze sys

temen zich in grote mate gescheiden hebben ontwikkeld, worden veel ontwerpen gecre

eerd die in de fabricagefase niet maakbaar blijken. Het tijdens het ontwerpen controleren

op maakbaarheid is een oplossing voor het maakbaarheidsprobleem. Wanneer dit

computerondersteund gebeurt ontstaat een gei'ntegreerd systeem van ontwerpen,
werkvoorbereiding en fabricage.

Met het IDM-systeem wordt in dit rapport de implementatie van het onderzoeksproject
'IDM' op het ICAD-systeem bedoeld. Het doeI van het IDM-systeem is te garanderen dat

produkten die op dit systeem worden ontworpen, vervaardigd kunnen worden. Een
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constructeur ontwerpt hierbij met maakbare geometrische grondvormen [Delbressine89].

Het IDM-systeem creeert hiermee een ontwerpboom. De ontwerpboom is een weergave
van door de ontwerper toegepaste ontwerp-operaties. Ais basis van het ontwerp (de stam

van de boom) wordt een blok uitgangsmateriaal gekozen (Stock). De grondvormen (de tak
ken van de boom) worden hier aan toegevoegd. Na elke ontwerptransformatie wordt ge

controleerd of de grondvorm fabriceerbaar is. In de microwerkvoorbereidingsfase wordt
iedere grondvorm, op basis van de bij een grondvorm behorende technologieregels en de

beschikbare produktiemiddelen (machines, gereedschappen), opgesplitst in elementaire

bewerkingsoperaties. De Iijst van elementaire bewerkingen die zo it de ontwerpboom
ontstaat is de ontwerpvolgorde.

De ontwerpvolgorde wordt vooralsnog niet gewijzigd in de werkvoorbereidingsfase. In veel
situaties is dit echter wei wenselijk. Een mogelijke oorzaak hiervoor kunnen nauwkeurige

toleranties zijn. Elke ontwerptransformatie moet dan vaak zelfs worden opgesplitst in

elementaire bewerkingsoperaties. Deze bewerkingsoperaties worden daarna in de

gewijzigde volgorde afgewerkt. Het doel van deze afstudeeropdracht is te onderzoeken

welke motieven het wenselijk maken in de werkvoorbereidingsfase af te wijken van de

ontwerpvolgorde. Daarnaast dient een afbeeldingsmechanisme te worden ontwikkeld van

een ontwerpboom naar een fabricageboom. De fabricageboom geeft een beschrijving geeft

van de ideale bewerkingsvolgorde. Hierbij dient rekening te worden gehouden met
eventuele optimalisaties. Op basis van het gevonden afbeeldingsmechanisme dient voor

een concreet produkt een afbeelding van de ontwerpboom op een fabricageboom te

worden gegenereerd, gebruikmakende van een vijfassige freesmachine, de MAHO-700S.
De opdracht wordt uitgevoerd voor freesprodukten in de enkelstuks of kleinserie-fabricage.

In hoofdstuk 2 wordt de ontwerpboom belicht. De beschrijving spitst zich hierbij toe op de

informatie die nodig is voor het opstellen van een bewerkingsvolgorde. In hoofdstuk 3

wordt beschreven hoe de ideale fabricageboom voor een produkt eruit ziet en welke infor
matie voorkomt in een fabricageboom. Hierbij worden tevens de motieven toegelicht om

van de ontwerpvolgorde af te wijken. In de hoofdstukken 4 en 5 wordt het afbeeldingsme

chanisme van de ontwerpboom naar de fabricageboom uitgewerkt' Hiertoe wordt in hoofd

stuk 4 de produktieomgeving beschreven waarin het produkt wordt vervaardigd waarbij
keuzes worden gemaakt voor de bewerkingsmachine, de werkstukorientaties (set-ups), de

opspanmethode en de samenstelling van de gereedschapset. In hoofdstuk 5 wordt de

fabricageboom gegenereerd. Door het verslag heen zullen de resultaten van de afbeelding

van de ontwerpboom op de fabricageboom voor een concreet produkt worden gebruikt.
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2. De ontwerpboom

Een ontwerpboom geeft een beschrijving van de eindtoestand van een ontwerp. In de ont

werpboom staan beschreven: de vorm en het type van het uitgangsmateriaal, de grondvor

men die aan het uitgangsmateriaal zijn toegevoegd en de positionering en orientatie van

de grondvormen ten opzichte van elkaar en het uitgangsmateriaal.

Om te garanderen dat een ontwerp ook daadwerkelijk maakbaar is, voert het IDM-systeem

tijdens het ontwerpen een deer van de werkvoorbereiding uit. Na toevoeging van iedere
grondvorm aan de ontwerpboom, wordt een maakbaarheidscontrole verricht. Het eindont

werp dat zo ontstaat is in principe maakbaar. In de micro-werkvoorbereidingsfase, wordt
iedere grondvorm opgesplitst in elementaire bewerkingen. Dit zijn de bewerkingsoperaties

die de grondvorm volgens zijn ontwerpspecificaties kunnen vervaardigen. Het resultaat na

de micro-werkvoorbereidingsfase is een lijst van bewerkingsoperaties die kan dienen als

bewerkingsvolgorde voor het produkt, de ontwerpvolgorde.

2.1 Het produktmodel

De ontwerpboom is een weergave van het produktmodel. Binnen het IDM-systeem ont

werpt een constructeur met behulp van maakbare geometrische grondvormen (Manufactu

rable Objects, MOs) [Delbressine89]. Voor het bepalen van de ontwerpboom worden eerst
de vorm en de afmetingen van het uitgangsmateriaal vastgelegd, waarna de MOs aan het

uitgangsmateriaal worden toegevoegd. Een MO wordt beschreven door zijn vorm, positie
en de tolerantie op de positie, orientatie en de tolerantie op de orientatie, oppervlakteruw

heid en de vorm- en plaatstoleranties. Daarnaast kunnen er relaties tussen de MOs ont
staan door de keuzes die de constructeur maakt, zonder dat deze expliciet worden vastge

legd. Deze relaties worden bepaald door de gebruikte fabricagetechnologie.

Het IDM-systeem creeert een boomstructuur van de door de constructeur gedefinieerde

MOs. De basis van het ontwerp is een blok uitgangsmateriaal (Stock). Vervolgens worden

de MOs hier €len voor €len aan toegevoegd. Na de toevoeging van iedere MO aan het

uitgangsmateriaal, ontstaat er een nieuwe 'intermediate design state'. Dit is de eindtoe
stand van het ontwerp na de applicatie van een MO. De 'intermediate design state' bepaalt

de beperkingen ten aanzien van de bereikbaarheid, positie en orientatie van de volgende
MO. Binnen het IDM-systeem is de toevoeging van een MO aan de ontwerpboom valide

wanneer de MO bereikbaar is voor het gereedschap en realiseerbaar volgens de MO-spe
cificaties met de beschikbare produktiemiddelen (machines, gereedschappen). In de

microwerkvoorbereiding worden de MOs opgesplitst in elementaire bewerkingen. Dit zijn
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bewerkingsoperaties die ervoor zorgdragen dat de MO volgens zijn ontwerpspecificaties

kan worden gefabriceerd. Uit de ontwerpboom ontstaat zo een ontwerpvolgorde. Dit is een
bewerkingsvolgorde

waarin het produkt in principe maakbaar is. Vanuit het oogpunt van fabricage hoeft dit
echter geen ideale bewerkingsvolgorde te zijn.

Voorbeeld: Figuur 1 geeft de ontwerpboom van het voorbeeld uit bijlage 2. Het uitgangs-

materiaal is een rechthoekig blok aluminium waaraan 23 MOs zijn toegevoegd. De volgor
de waarin dit is gebeurd, bepaalt de volgorde van de ontwerpboom.

Design
'IIE:::"""" Stock

MO(1)

MO(2)

MO(23)

Aguur 1: De ontwerpboom.

2.1.1 De Stock

De keuze van de stock wordt bepaald door de functionele eisen die aan een produkt wor

den gesteld. De keuze van de stock is een belangrijke stap in het ontwerpproces omdat

hiermee diverse parameters uit het fabricageproces worden vastgelegd. In de eerste plaats

zijn dit de verspaningscondities (toerental, aanzet, snedediepte) en de typen gereedschap

pen waarmee het materiaal bewerkt dient te worden. In de tweede plaats is dit de bereik

bare produktnauwkeurigheid waarvoor de Stock medebepalend is en tenslotte is dit de
kostprijs van het produkt waarvoor het type materiaal mede bepalend is. Binnen het IDM

systeem is een standaard materiaallijst aangelegd waaruit de constructeur kan kiezen (zie
bijlage 8).

2.1.2 Manufacturable Object

Een Manufacturable Object (MO) is een maakbare geometrische grondvorm [Delbressi

ne89]. Figuur 2 geeft een voorbeeld van MO-'rectangular pocket'. Binnen het IDM-systeem

is een MO een 'solid model' beschrijving van een ontwerpobject. Deze heeft na zijn
applicatie een volume, afmetingen, een positie, een orientatie, toleranties en een opper

vlakteruwheid. De MOs die binnen het IDM-systeem geselecteerd kunnen worden zijn:

Rectangular-pocket, Cylindrical-hole, Slot, Threaded-hole, Rounded-pocket, Spherical-hole,
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Curved-pocket, Bended-slot, Hole-pattern en Planar material removal. In bijlage 3 zijn deze

MOs afgebeeld.

RectQngulQr pocket

Stock

Figuur 2: Voorbeeld van een Manufacturable Object (MO).

In het IDM-systeem wordt een Manufacturable Object na zijn applicatie op maakbaarheid
gecontroleerd. Wanneer een MO niet-maakbaar is, wordt deze in de ontwerpboom geac
cepteerd, echter de constructeur wordt gewaarschuwd dat de ontwerptransformatie niet
fabriceerbaar is.

Een MO wordt beschreven aan de hand van interne en externe parameters. Interne para
meters zijn:

de soort MO;
de nominale afmetingen;
toleranties op de vorm en afmetingen van de MO;
de oppervlakteruwheid.

Externe parameters zijn de:

nominale positie en de tolerantie op de nominale positie;
nominale orientatie en de tolerantie op de nominale orientatie.

Interne parameters

In bijlage 3 zijn de MOs weergegeven, die binnen het IDM-systeem geselecteerd kunnen
worden. Een MO wordt gespecificeerd door zijn nominale afmetingen (Iengte, breedte,
hoogte, radi'l, hoeken), de tolerantie op de nominale afmetingen, de tolerantie op de vorm
(rechtheid, vlakheid, rondheid en cilindriciteit) en de oppervlakteruwheid. Met de oppervlak
teruwheid geeft de constructeur de gewenste oppervlaktekwaliteit aan.
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Externe parameters

Binnen het IDM-systeem krijgt elke MO bij zijn definitie, een coordinatenstelsel verbonden
aan het bovenvlak. Met dit coordinatenstelsel wordt de MO gepositioneerd en georien
teerd. De positie en orientatie van een MO kunnen onafhankelijk van elkaar aan het sys

teem worden ingegeven. Dit kan absoluut of impliciet gebeuren. Aan elke MO is tevens

een bewerkingsvector verbonden die loodrecht staat op het bovenvlak van de MO en sa

menvalt met het MO-coordinatenstelsel. Deze vector geeft de richting aan van waaruit een
MO door het gereedschap kan worden benaderd.

Bij absolute positionering en orientatie wordt een MO ten opzichte van een vast coordina

tenstelsel op de Stock gedefinieerd (zie figuur 3). Voor een rechthoekig vorm van de Stock
worden in het centrum en op de zes buitenvlakken, coordinatenstelsels geplaatst. Een MO
wordt in eerste instantie ten opzichte van het centrale coordinatenstelsel in het centrum

van het blok gedefinieerd. Wanneer voor de MO een vlakkeuze op de Stock wordt

gemaakt, wordt het MO-coordinatenstelsel via een homogene transformatie op het
coordinatenstelsel van het gekozen buitenvlak geplaatst. De absolute positie en orientatie

van de MO worden ten opzichte van het coordinatenstelsel op dit buitenvlak aan het IDM

systeem ingegeven. De invoerparameters voor de absolute positionering van een MO zijn:
de nominale positie;

de tolerantie op de nominale positie.

De invoerparameters voor de absolute orientatie van een MO zijn:
de nominale orientatie;

de tolerantie op de nominale orientatie.

Bij impliciete positionering en orientatie van een MO, wordt een MO ten opzichte van een

andere MO gedefinieerd (zie figuur 4). De invoerparameters voor de impliciete positione
ring van een MO zijn:

referentieobject;

de nominale positie ten opzichte van het referentieobject;
de tolerantie op de nominale positie.

De invoerparameters voor de impliciete orientatie van een MO zijn:
referentieoPject;

de nominale orientatie ten opzichte van het referentieobject;
de toleranties op de nominale orientatie.

Wanneer tussentijds de positie en orientatie van een referentie MO worden gewijzigd, wor

den de positie en orientatie van aile MOs die impliciet ten opzichte van deze MO zijn ge
definieerd, meegewijzigd.
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Flguur 3: Absolute positie en orientatie van
MO 'ciJindrisch gat'.

Figuur 4: Relatieve positie en orientatie van M02 ten
opzichte van M01•

De toleranties op de nominale positie en orientatie kunnen worden gedefinieerd ten aan
zien van onder ander de evenwjjdigheid en haaksheid (zie bijlage 4). Het systeem con
troleert of de gespecificeerde toleranties realiseerbaar zijn met de beschikbare produktie
middelen.

De ontwerper dient inzicht te hebben in de kosten voor de fabricage van MOs met een
hoge tolerantie. De kosten van het fabriceren van een MO nemen aanzienlijk toe wanneer
het tolerantieveld kleiner wordt [Nolen89]. Hogere tolerantie-eisen vergen extra bewerkin
gen, de doorlooptijd van het produkt wordt langer en de fabricagekosten nemen toe.
Figuur 5 geeft de toename van de fabricagekosten als functie van hogere tolerantie eisen.
Een manier om de ontwerper te confronteren met het kostenaspect van een ontwerptrans
formatie is de indeling van toleranties in kwaliteitsklassen. Aan elke klasse kan dan een
prijskaartje worden gekoppeld.

2.1.3 De micro-werkvoorbereiding

In de microwerkvoorbereiding wordt bepaald met welk proces of processen een werkstuk
zal worden gefabriceerd. Het IDM-systeem beperkt zich tot de verspanende processen.
Binnen het kader van deze afstudeeropdracht is dit verder gespecificeerd tot bewerkingen
die op een freesmachine kunnen worden uitgevoerd. De keuze van bewerkingsprocessen
voor een MO is bedrijfsspecifiek. De gegevens die in dit rapport worden gebruikt zijn opge
steld door M.F. Eenjes [Eenjes92].
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Figuur 5: Kostenstijging bij hogere tolerantie (Uit:[Nolen89]).

MOs die binnen het IDM-systeem in de ontwerpboom aan de Stock zijn toegevoegd,

worden in de microwerkvoorbereidingsfase omgezet in bewerkingsoperaties die de MO
volgens zijn ontwerpspecificaties kunnen fabriceren, de elementaire bewerkingen. Het
omzetten van MOs in elementaire bewerkingen gebeurt in drie fasen [Eenjes92]: de eerste

voorbewerkingsfase, de tweede voorbewerkingsfase en de nabewerkingsfase. In de eerste

voorbewerkingsfase wordt zoveel mogelijk materiaal per tijdseenheid weggehaald. In de
tweede voorbewerkingsfase wordt zoveel materiaal verwijderd, zodat met het nabewerken
de juiste tolerantie gehaald kan worden. In de nabewerkingsfase wordt de eindgeometrie
van een MO gerealiseerd volgens zijn ontwerpspecificaties.

Voor elk type MO is een procedure opgesteld, die de elementaire bewerkingen genereert
[Eenjes92]. Een elementaire bewerking kan elke bewerkingsoperatie zjjn, die op een frees
bank kan worden uitgevoerd. Welke elementaire bewerkingen aan een MO worden gekop

peld, wordt bepaald door de interne MO-parameters (zie paragraaf 2.1.2). Een nauwkeurig
getolereerde MO 'cilindrisch gat' kan bijvoorbeeld worden gefabriceerd door de elementaire
bewerkingen centeren, boren, kotteren en ruimen. Het IDM-systeem controleert of de juiste
machines en gereedschappen aanwezig zijn voor de opeenvolgende bewerkingen.

In figuur 6 is de microwerkvoorbereiding weergegeven voor de ontwerpboom van het voor
beeld uit bijlage 2. MOl wordt hierbij opgesplitst in de elementaire bewerkingen voorfrezen
(EB. 1.1) en nafrezen (EB. 1.2). M02 wordt ook opgesplitst in voorfrezen (EB. 2.1) en
nafrezen (E.B. 2.2). Dit gebeurt voor aile 23 MOs. In de figuur staat EB. voor elementaire
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bewerking. Het eerste cijfer achter E.B. geeft het MO-nummer aan, het tweede cijfer de

opeenvolgende bewerking van de MO.

Design

Stock

MO(1)

MO(2)

MO(23)

Microwerkvoorbereidlng

11'IIg8ngsmateriaal

E.B. 1.1 (voorfrezen)
E.B. 1.2 (nafrezen)
E.B. 2.1 (voorfrezen)
E.B. 2.2 (nafrezen)

E.B. 23.1 (C8ntaren)
E.B. 23.2 (voorboren)
E.B. 23.3 (naboren)
E.B. 23.4 (kotteren)
E B. 23.5 (ruimen)

Figuur 6: Microwerkvoorbereiding uitgevoerd op een ontwerpboom.

Wanneer bekend is welke elementaire bewerkingen aan de MOs zijn gekoppeld kunnen de

intervallen worden bepaald waaruit de gereedschapsdiameter voor een elementaire bewer

king kan worden gekozen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen boor- en freesbewer

kingen. Voor boorbewerkingen (ruimen, kotteren, boren) geldt dat elke bewerking een schil
materiaal verwijderd. Voor ruimen is de schildikte tussen de 0,1 en 0,2 mm en voor kotte

ren is dit tussen de 0,1 en 0,3 mm [Molengraft92]. De gereedschapdiameterintervallen van

de elementaire bewerkingen kunnen per MO worden bepaald gebruikmakende van de

schildikten die voor de diverse elementaire bewerkingen nodig zjjn.

Voorbeeld: Een cilindrisch gat van 12,00 mm kan worden gerealiseerd door middel van

de elementaire bewerkingen centeren, boren, kotteren en ruimen. Omdat de schildikten die

per bewerking moeten worden verwijderd bekend zijn, kunnen de gereedschapdiameterin
tervallen voor de verschillende bewerkingen worden bepaald, beginnende bij de laatste

bewerking. Ruimen 12,00mm; kotteren 11,8-11,9 mm; boren 11,5-11,7 mm.

Frezen wordt gesplitst in voor- en nafrezen. Met voorlrezen wordt bij voorkeur een zo groot

mogelijke gereedschapsdiameter gekozen. Hierbij moet voldoende materiaal worden
verwijderd zodat met nafrezen de gewenste oppervlaktetolerantie kan worden gerealiseerd.

Dit is afhankelijk van de afrondingsstralen van de MO. Voor nafrezen is de maximale

gereedschapsdiameter twee maal de afrondingsstraal, en de minimale gereedschapsdia

meter wordt bepaald door de minimaal vereiste lengte-diameter verhouding van het

freesgereedschap. Hoe dieper een MO is hoe lager de bereikbare nauwkeurigheid.
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Voorbeeld: Een MO Rectangular Pocket (zie bijlage 3) met afrondingsstralen van
5 mm, afmetingen 60x40 mm en diepte 10 mm, kan worden voorgefreesd met een grote
freesdiameter afhankelijk van wat op voorraad Iigt in het gereedschapmagazijn.De
richtwaarde is 15 - 20mm, en nagefreesd met een gereedschapsdiameter tussen de 2,5 en
9 mm. De Lengte-Diameter verhouding is hier 4 gekozen.

2.1.4 Volgorde-relaties tussen Manufacturable Objects

In de ontwerpboom worden op MO-niveau relaties tussen de MOs gelegd. De constructeur
kiest deze relaties niet rechtstreeks maar de relaties vloeien voort uit de keuzes die de
constructeur maakt en worden bepaald door de gebruikte fabricagetechnologie. De MO

relaties die de bewerkingsvolgorde be'lnvloeden, zijn te verdelen in vier groepen:
1) bereikbaarheidsrelaties;
2) relaties die ontstaan uit externe toleranties;
3) technologische relaties (b.v. het boren van een gat op een schuine zijde);
4) relaties tussen snijdende MOs.

1) bereikbaarheidsrelaties
Een bereikbaarheidsrelatie tussen twee MOs ontstaat wanneer €len van de MOs verwijderd
moet zijn voordat de tweede MO bereikbaar is. In figuur 7 is M02 bereikbaar wanneer of
MO, of M03 verwijderd zijn. M02 heeft hier een bereikbaarheidsrelaties met zowel MO, als
M03 • Wanneer zowel MO, als M03 worden verwijderd voor M02 dan ontstaat er voor de
laatste een extra bewerkingsrichting.

Figuur 7: Bereikbaarheidsrelatie tussen Manu
facturable Objects.

2) relaties voortvloeiende uit externe toleranties
De vorm- en plaatstoleranties toegepast op een element, bepalen het tolerantieveld waar
binnen een element (oppervlak, hartlijn, symmetrielijn) moet Iiggen [Dillen91]. Met het posi
tioneren en orienteren van MOs in de ontwerpboom worden twee soorten toleranties ge
bruikt:

toleranties die betrekking hebben op de individuele MO (interne toleranties);
toleranties die betrekking hebben op meerdere MOs (externe toleranties).
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Interne toleranties kunnen onder andere worden gedefinieerd ten aanzien van de afmetin

gen, rechtheid, vlakheid en rondheid (zie bijlage 4). Externe toleranties kunnen onder an
dere worden gedefinieerd ten aanzien van parallelliteit, haaksheid en symmetrie (zie bijla
ge 4). Deze tolerantierelaties vereisen al dan niet dat de betreffende MOs in een opspan
ning worden bewerkt.

3) technologische relaties
In de ontwerpboom kunnen relaties tussen MOs voorkomen die gebaseerd zijn op techni
sche gronden. Het gevolg hiervan kan zijn dat een ontwerp slechts in een specifieke volg

orde fabriceerbaar is. Voorbeelden van ontwerpen met een specifiek volgorde van fabrica

ge zijn:

Een gat op een schuine zijde. Een gat kan door het slippen van de boorkop slechts
met beperkte nauwkeurigheid op een schuine wand worden geboord. Vandaar dat

eerst het gat en daarna de schuine zijde vervaardigd moet worden (zie figuur 8a);

Een spiebaan die een gat snijdt. Wanneer een boorgat onderbroken is zal dit leiden tot

een instabiel verspaningsgedrag. Daarom moet eerst het gat geboord worden en daar
na de spiebaan gefreesd (zie figuur 8b).

®
Figuur 8a en b: Voorbeelden van ontwerpen met een specifiek volgor
de van produktie.

In sommige gevallen leiden technologische relaties tot niet-maakbare ontwerpen. Voorbeel
den hiervan zijn:

Een gat dat op een lange dunne strip geboord moet worden. De snijkracht en het
moment zullen de strip doen buigen (zie figuur 9a);

Een MO kan niet te dicht aan de wand van het uitgangsprodukt geplaatst worden

omdat de rand van het werkstuk dan door de verspaningskrachten zal afbreken (zie
figuur 9b).

17



a b
ntwerpen.

Ais leidraad voor het herkennen technologische relaties in een ontwerp, kunnen de

volgende situaties worden gehanteerd:

een gat dat op een schuine zijde is gedefinieerd;
een gat dat onderbroken is;

de omringende materiaalrand van een MO is kleiner dan een minimum waarde;

de opstaande wanden van een werkstuk zijn dunner dan een minimum waarde.

Het is moeilijk aan te tonen of hiermee aile gevallen van technologische relaties worden

beschreven. Wanneer zich in een produktiesituatie gevallen voordoen die niet door de

genoemde richtlijnen worden gedekt, kunnen deze aan het IDM-systeem worden toege
voegd.

4) relaties tu~sen kruisende MOs
Wanneer twee gaten elkaar kruisen en snijden en de hartlijnen van de twee MOs elkaar
niet snijden, zal boren van de gaten leiden tot wringen van de boor. Daarom zal in deze
gevallen de microwerkvoorbereiding opnieuw moeten worden uitgevoerd en zal het boor

proces vervangen moeten worden door het freesproces.

Wanneer MOs samenvallen is het in sommige gevallen wenselijk de MOs te splitsen in

nieuwe MOs. (zie figuur 10). Ais het gemeenschappelijke volume groot is, gaat veel tjjd
verloren, omdat voor dit volume twee keer gereedschapsbanen worden gegenereerd. Door

de MOs op te splitsen of te integreren zou dit ondervangen kunnen worden.voor deze

'nieuwe' MOs zal opnieuw de microwerkvoorbereiding moeten worden uitgevoerd.
Wanneer besloten zal worden tot splitsen of integreren van MOs, wordt op basis van

technologische ervaring bepaald (zie figuur 10). Dit probleemgebied valt buiten het kader
van deze afstudeeropdracht.
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Figuur 10: Opsplitsen van snijdende Mos.

Er bestaat geen absolute zekerheid dat met de in deze paragraaf gemaakte opsplitsing,
aile MO-relaties worden beschreven. Wanneer in een bepaalde produktiesituatie andere
MO-relaties voorkomen kunnen deze aan de genoemde MO-relaties worden toegevoegd.

19



3. De fabricageboom

De fabricageboom is een Iijst van elementaire bewerkingen die het uitgangsprodukt zoals
het uit het magazijn komt, volgens de specificaties uit de ontwerpboom transformeert tot

het eindprodukt. Daarnaast beschrijft de fabricageboom de produktieomgeving waarin het

produkt wordt vervaardigd. Hierbij zijn keuzes gemaakt voor de bewerkingsmachine, de

werkstukorientaties (set-ups), de opspanmethode en de te gebruiken gereedschappen. De
volgorde van de elementaire bewerkingen in de fabricageboom hoeft niet gelijk te zijn aan

de volgorde van de elementaire bewerkingen in de ontwerpboom.

In de micro-werkvoorbereiding zijn de MOs opgesplitst in elementaire bewerkingen (zie
paragraaf 2.2.3). De ontwerpvolgorde die zo gegenereerd wordt is in principe maakbaar.

Vanuit het oogpunt van de fabricage is het in veel gevallen wenselijk om van deze volgor
de af te wijken. De bewerkingen worden daarna in de gewijzigde volgorde afgewerkt. In

figuur 11 is weergegeven hoe de ontwerpvolgorde van het voorbeeldprodukt uit bijlage 2
kan worden gewijzigd in een fabricageboom.

VoorbMld: E.B. 1.1 • EIemen1IIII'lI bIrMIr1d~ 11181l MOl (b.v. VOOlfI'lIz8n)

Man. Cp•• Manufacluring Operation

Ontwerpboom

M01""" E.B.l.l
E.B. 1.2

M02

""" E.B. 2.1
E.B.2.2

M023 """ E.B. 23.1
E.B.23.2
E.8.23.3

•

Febricegeboom

MlIIl.(lp.l

""" E.B.le.l

Man.Op.17

""" E.8. 4.1

Man.Op. 18

""" E.B. 3.1

Man.Op.1'

""" E.8.2.1

Man.0p.80

""" E.B. 7.2

Figuur 11: Opsplitsen van Mas in elementaire bewerkingen.
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3.1 Redenen om af te wijken van de ontwerpvolgorde

Vanuit het oogpunt van de fabricage is het in veel gevallen wenselijk om van de ontwerp
volgorde af te wijken. De redenen hiervoor zijn:
1) technische redenen;
2) gewenste oppervlaktekwaliteit;

3) externe toleranties;
4) optredende instabiliteiten;
5) optimalisatie van de bewerkingsvolgorde.

1) technische redenen
In de ontwerpboom kunnen MOs gedefinieerd zijn, die slechts in een specifieke volgorde
vervaardigd kunnen worden. Een MO-'gat' dat onderbroken wordt door een andere MO,
leidt tot een instabiel verspaningsgedrag wanneer de andere MO eerste wordt gefreesd.
Daarom moet het gat eerst in de bewerkingsvolgorde worden geplaatst.

2) gewenste oppervlaktekwaliteit
De oppervlaktekwaliteit van een MO wordt bepaald door de eindbewerking. Wanneer MOs

een bereikbaarheidsrelatie hebben (zie paragraaf 2.2.4), kan het eindoppervlak van een
hogergelegen MO beschadigd worden door de vrijkomende spanen tijdens het bewerken

van de diepergelegen MO. Daarom wordt de eindbewerking van de hogergelegen MO pas
uitgevoerd indien de diepergelegen MO al gerealiseerd is.

3) externe toleranties
Een nauwkeurige tolerantie tussen twee MOs vereist dat de eindbewerkingen van de be
treffende MOs zo laat mogelijk en zo mogelijk na elkaar in de bewerkingsvolgorde worden
geplaatst. Dit is nodig om vorm- en maatafwijkingen ten gevolge van temperatuursinvloe
den, vrijkomende spanningen en bewerkingskrachten te minimaliseren.

4) optredende instabiliteiten
Wanneer een MO een groot volume beschrijft, kan na het frezen van deze MO de stabili

teit van de werkstukopspanning op de machine afnemen. MOs die later aan het ontwerp
worden toegevoegd kunnen niet, of met beperkter nauwkeurigheid worden vervaardigd. Bij
het bepalen van de bewerkingsvolgorde zullen zo mogelijk eerst de bewerkingen worden

opgenomen die met de verticale spindel kunnen worden uitgevoerd en daarna de bewer
kil1gen die met de horizontale spindel worden uitgevoerd. Er is niet nader onderzocht in
welke gevallen de stabiliteit van de opspanning te gering wordt zodat bepaalde bewerkin
gen niet met de gewenste kwaliteit kunnen worden uitgevoerd. Wei kan het noodzakelijk

zijn onder invloed van dit criterium, extra spindelwissels toe te passen.

5) optimalisatie van de bewerkingsvolgorde
Bij het optimaliseren van de bewerkingsvolgorde dient het IDM-systeem de elementaire
bewerkingen per gereedschap, bewerkingsvlak en gereedschapspindel te sorteren zodat
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het produkt in een zo kort mogelijke tijd volgens zijn ontwerpspecificaties kan worden ver

vaardigd, zonder de maakbaarheid te niet te doen.

3.2 Produktiemiddelen voor de fabricageboom

Bij het genereren van de fabricageboom worden definitieve keuzes gemaakt voor de beno
digde produktiemiddelen. Binnen het kader van deze afstudeeropdracht zal het MAHO

700S bewerkingscentrum worden gebruikt. Op dit bewerkingscentrum kunnen aile produk

ten uit het beschouwde produktenpakket in een opspanning worden bewerkt. Tenslotte
wordt de gereedschapwisselaar van de MAHO-700S gevuld met de benodigde gereed

schappen voor een te fabriceren produkt.
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4. De produktieomgeving

In dit hoofdstuk wordt de produktieomgeving beschreven waarbinnen een produkt wordt

vervaardlgd. Hiertoe worden vier stappen doorlopen waarmee wordt vastgelegd op welke

machine de MO wordt bewerkt, in welke set-ups (werkstukorientaties), welke opspanme

thode(n) wordt gebruikt en welk gereedschappen voor de bewerking nodig zijn. Het is niet
noodzakelijk dat stappen worden doorlopen in de volgorde waarin dat in dit rapport is
gebeurt. Voor de eenvoud wordt deze volgorde echter aangehouden.

4.1 De bewerkingsmachine

De keuze van een bewerkingsmachine kan worden gemaakt op grond van het machine

werkgebied en de machine-onnauwkeurigheid, de configuratie van de bewegingsassen, het

spindelvermogen en het machine-uurtarief [Houten90]. Daarnaast vormt de beschikbare

capaciteit op de machines in het beschouwde machinepark een criterium ter bepaling van
de bewerkingsmachine waarop het produkt zal worden gefabriceerd. Bij voorkeur dient het

aantal bewerkingsmachines geminimaliseerd te worden.

Voor het voorbeeldprodukt uit bijlage 2 is het MAHO-700S bewerkingscentrum gekozen als
bewerkingsmachine (zie bijlage 6). Dit is een vijf-assige machine met horizontale en verti

cale spindel. Met de MAHO-700S kan het gereedschap een werkstuk in €len opspanning

benaderen, vanuit aile richtingen die loodrecht staan op een halve bol (zie figuur 12).

,/ / \
Figuur 12: Benaderingsrichtingen op het MAHO-70OS
bewerkingscentrum.
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4.2 De set-ups ·

Het doel van het bepalen van set-ups voor het bewerken van een werkstuk is om aile MOs
toe te wijzen aan een of meerdere werkstukorientaties op de machine. De definitie van een
set-up luidt:

"Een set-up wordt gevormd door de orientatie van een werkstuk in het machinecoordi
natenstelsel en de MOs die in deze orientatie bewerkt zullen worden" [Groot92].

De belangrijkste criteria op basis waarvan de set-ups voor het fabriceren van een produkt
kunnen worden bepaald zijn:

aile MOs verbonden aan een set-up moeten bereikbaar zijn voor het gereedschap met
een gespecificeerde machine;
MOs waartussen nauwkeurige externe toleranties zijn gedefinieerd moeten zoveel
mogelijk in een set-up worden geplaatst;

het aantal set-ups moet bij voorkeur minimaal zijn.

De MOs zijn in een set-up bereikbaar voor het gereedschap wanneer aile bewerkingsvec
toren van de MOs verbonden aan de set-up binnen het gebied vallen van waaruit het ge

reedschap een werkstuk kan benaderen. Voor de MAHO-700S wordt dit gebied beschre

ven door een halve bol (zie paragraaf 4.1).

MOs waartussen een nauwkeurige tolerantie is gedefinieerd, worden zo mogelijk in een

set-up geplaatst om maatafwijkingen ten gevolge van uitlijnfouten te vermijden. Daarnaast
wordt de invloed van de temperatuursgradienten, vrijkomende spanningen en bewerkings
krachten verkleind.

Het minimaliseren van het aantal set-ups is een optimalisatiecriterium voor het bewerken

van een produkt. Voor elke set-up moet het produkt opnieuw worden opgespannen wat
werkstuk-onnauwkeurigheden en machinestilstand veroorzaakt.

De bepaling van de set-ups wordt naast de genoemde criteria bepaald door de beschikba
re spansystemen. Om de nauwkeurigheid en maakbaarheid van het produkt te kunnen
blijven garanderen wordt in deze fase verondersteld dat er in de volgende fase altijd een
voldoende stabiele opspanning kan worden gevonden.

In dit rapport wordt een produktenpakket beschouwd die in een set-up op de MAHO-700S
bewerkingsmachine bewerkt kunnen worden. Hierbij worden gebroken toleranties niet be
schouwd. Een gebroken tolerantie treedt op wanneer de MOs van een tolerantierelatie aan
verschillende set-ups worden toegewezen.
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4.3 De opspanning

Een opspanning vormt de fysieke koppeling van een werkstuk met de machine. Met een

opspannin en de positi e orientatie van een werkstuk op de machine vastgelegd,
wordt een erkstuk ondersteun tegen optredende bewerkings-, massa- en spankrachten,
en wordt he werkstuk geklemd. Met de keuze van een opspanning moet ervoor worden
gezorgd dat aile MOs verbonden aan een set-up bereikbaar blijven voor het gereedschap.

De keuze voor een geschikt spansysteem gebeurt op basis van de volgende gegevens
[NC-organisatie87]:

Spanmiddel uitvoering;
Geometrische gegevens van het spanmiddel;

Spankracht van het betreffende spanmiddel.

Het opspannen van een produkt op de machine kan on-line en off-line gebeuren. In beide
gevallen kan gebruik worden gemaakt van een groot scala aan opspanmethoden. De
meest gebruikte opspanmethode in de industrie zijn: kikkerspansystemen, machineklem
men, de lollyspanmethode en modulaire opspansystemen. Elke van deze vier systemen
zal nader worden toegelicht.

Kikkerspansystemen
Kikkers zijn universele opspanmiddelen die in bijna elke gewenste positie kunnen worden
gebruikt. Kikkers klemmen het werkstuk van boven en zijn geschikt voor het opspannen
van werkstukken met uiteenlopende produktvormen. Het nadeel van deze methode is dat
bij sommig complexe produkten veel moeite moet worden gedaan om de fysieke plaats
van de opspanning te bepalen waarbij aile MOs bereikbaar zijn. Tijdens het aanmaken van
een NC-programma is moeilijk exact aan te geven waar de fysieke opspanelementen zich
bevinden.

Machineklem

Een machineklem is een verstelbaar spansysteem dat vooral geschikt is om stat- en plaat

materiaal op de machine op te spannen. Het voordeel van deze opspanning is dat bij het
aanmaken van de NC-regels precies bekend is, waar zich de fysieke opspanelementen
bevinden. Door het uitgangsmateriaal uit het magazijn rondom voor te bewerken, wordt het
werkstuk automatisch uitgelijnd met het machineco6rdinatenstelsel. Doordat de span

doorsnede een groot deel van het produkt doorsnijdt, kunnen voor sommige produkten met
deze opspanmethode geen nauwkeurige toleranties worden bereikt.

De ,=-ollxmethode
Het Lolly-spansysteem is een opspanning waarbij het produkt van onderen wordt geklemd.

Bij de Lolly-opspanning bestaat het uitgangsmateriaal uit een opspanvoet en een stuk
materiaal waaruit het produkt wordt getreesd. Het uitgangsmateriaal wordt bij de opspan
voet geklemd. Ais laatste bewerking wordt het produkt boven de opspanvoet ingefreesd.

25



Het voordeel van deze methode is dat er sprake is van een optimale bereikbaarheid omdat

het produkt op en opspanvoet wordt geklemd. Omdat de spandoorsnede buiten het

produkt ligt zijn geen grote vervormingen ten gevolge van het spannen te verwachten. Het

grote nadeel van deze methode is dat een stuk materiaal verloren gaat.

Modulaire spansystemen
Modulaire spansystemen worden samengesteld uit meerdere componenten. Veelal worden

ze gebruikt voor het opspannen van een produkt met grillige vorm zodat optimaal kan
worden voldaan aan de drie functies van een opspanning: positioneren, ondersteunen en

klemmen van een werkstuk. Ze worden in veel gevallen pas rendabel bij grotere produkt
series.

Het voordeel van deze opspanning is dat precies bekend is waar het produkt wordt

geklemd en waar zich de fysieke opspanelementen zich bevinden. Het nadeel is dat

modulaire opspanningen niet universeel zijn zodat ze in veil gevallen pas rendabel worden
bij grotere produktieseries.

Gekozen opspanmethode
Voor het voorbeeldprodukt uit bijlage 2 zal gebruik worden gemaakt van een uitvoering van
een Lolly-opspanning. Hiermee is het mogelijk vijf vlakken van een kubusvormig produkt
zonder omspannen te bewerken (zie figuren 13 en 14).

In het ondervlak van het uitgangsmateriaal worden vier tapgaten gemaakt. Hierin worden

bussen geschroefd, die conische gaten bevatten. De hartlijnen van deze gaten zit hoger
dan die van de gaten in het opspanblok. Door er bouten in te schroeven wordt het uit

gangsmateriaal vastgetrokken tegen het opspanblok. Het nadeel van deze methode is dat

bevestig-gaten moeten worden geboord. Verder moet het produkt worden losgefreesd om

de positioneergaten weer te verwijderen. Hierbij gaat een rand materiaal verloren. Dit
probleem vervalt wanneer de aanwezigheid van positioneergaten de functie van het pro
dukt niet be'lnvloed.

4.4 De gereedschapset

Bij NC-bewerking worden drie soorten gereedschappen toegepast: massieve gereedschap

pen, samengestelde gereedschappen en modulaire gereedschappen. Massieve gereed

schappen bestaan uit gereedschap en gereedschapshouder. Samengestelde gereedschap

pen bestaan uit een gereedschaphouder, een snijplaathouder en een snijplaat. Een modu
lair gereedschap bestaat uit een gereedschapshouder, een snijplaathouder, een snijplaat
en opbouwstukken.
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Figuur 13: De gebruikte opspanmethode.

Binnen het IDM-systeem zal voor een produktenpakket een gereedschapset moeten wor

den aangelegd waarbij ernaar wordt gestreefd om voor iedere elementaire bewerking een
optimaal gereedschap aanwezig te hebben. De gereedschapset wordt samengesteld uit

drie soorten gereedschappen, standaardgereedschappen, voorkeurgereedschappen en

samengestelde gereedschappen. De standaardgereedschappen zijn gereedschappen die

voor elke produktieserie worden gebruikt en als basis dienen voor het samenstellen van

het gereedschapmagazijn van de MAHO-700S. Voorkeurgereedschappen zijn gereed

schappen die opgeslagen liggen in een centraal magazijn van de werkplaats. Deze

gereedschappen worden weinig gebruikt, denk bijvoorbeeld aan een boor met een speci
fieke diameter, maar kunnen indien nodig in het gereedschapmagazijn van de MAHO-700S

worden geplaatst. De samengestelde gereedschappen liggen in onderdelen opgeslagen in

het centrale gereedschapmagazijn van de werkplaats. Indien het produktenpakket dit

vereist worden de gereedschappen samengebouwd en toegevoegd aan het gereedschap
magazijn.

De capaciteit van de MAHO-700S gereedschapwisselaar bedraagt 36 gereedschappen.
Deze 36 plaatsen kunnen worden gevuld met gereedschappen die elders in de fabriek
aanwezig zijn. Hiervoor is een accuraat gereedschapsbeheer noodzakeUjk. De volgende

structuur kan hiervoor worden gehanteerd. Aan elk gereedschap wordt een gereedschaps

code gekoppeld. Deze beschrijft gereedschaps-kenmerken zoals de gereedschapsgeome

trie, het type gereedschapsmateriaal en het aantal snijkanten. Zodra bekend is welke
gereedschappen nodig zijn voor het bewerken van een werkstuk, wordt nagegaan 6f de

gereedschappen in de fabriek aanwezig zijn en zo ja wanneer ze beschikbaar zijn.
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De materiaalsoort waarvan een gereedschap is gemaakt bepaald voor een groot deel de
snelheid waarmee kan worden verspaand. Hierbij moet een afweging worden gemaakt tus
sen de winst in de bewerkingstijd en de aanschafprijs van een gereedschap.

De regels voor het vullen van de gereedschapwisselaar worden bepaald door het produk
tenpakket en de benodigde gereedschappen zoals deze volgen uit de microwerkvoorberei
ding (zie paragraaf 2.1.3). De Lengte-Diameter verhouding van de gereedschappen mogen

hierbij de maximale waarde niet overschreiden. Voor elke elementaire bewerking zal een

gereedschap aanwezig moeten zijn dat binnen het gereedschapsdiameterinterval valt zoals

deze is opgesteld in de microwerkvoorbereiding (zie paragraaf 2.1 .3). De volgende regels
kunnen gehanteerd worden bij het vullen van de gereedschapset.

Kies voor aile boor-, kotter- en ruimbewerkingen een gereedschapdiameter binnen het

gereedschapsdiameterinterval.

Vul dit aan met:

een standaardset van freesgereedschappen. Een standaard freesset kan bijvoorbeeld
worden gevormd door de diameters d= 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20;

Eventueel kunnen deze diameters in verschillende gereedschapslengten aanwezig
zijn;

standaard centerboren;
gereedschappen voor vlakbewerkingen;

gereedschappen voor zaagbewerkingen;

andere typen gereedschappen (zoals bolkopfrezen, T-frezen).

De gereedschappen in het gereedschapmagazijn worden voorzien van een gereedschap

nummer waarna ze in het NC-programma kunnen worden aangeroepen. In uitzonderings

gevallen zullen meer gereedschappen gewenst zijn dan kunnen worden opgeslagen in de

gereedschapwisselaar. In deze gevallen moet de besturing van de bewerkingsmachine

aangeven op welke tijdstippen welke gereedschappen in de gereedschapwisselaar moeten
worden vervangen.
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5. Genereren van de bewerkingsvolgorde

Nadat de produktieomgeving vastgelegd is, zal per afzonderlijke set-up de bewerkingsvolg
orde worden gegenereerd. Dit gebeurt in twee fasen. In de eerste fase worden de

beperkingen die ten aanzien van de fabricageboom gelden in een afhankelijkheidsboom

vastgelegd. De afhankelijkheidsboom beschrijft de volgorderelaties van aile elementaire

bewerkingen. Daarnaast worden tolerantiegroepen geformeerd met de nabewerkingsopera
ties van de getolereerde Mas. In de tweede fase worden de elementaire bewerkingen aan

de hand van het optimalisatiecriterium 'minimale bewerkingstijd', in de fabricageboom

geplaatst. Hierbij wordt een bewerkingsvolgorde expliciet bepaald.

5.1 Groeperen van elementaire bewerkingen

In paragraaf 2.1.4 zijn de relaties behandeld die in de ontwerpboom tussen de Mas zijn

gelegd. Deze relaties vormen drie criteria die van invloed zijn op de volgorde waarin be
paalde MO verwijderd dienen te worden. Deze criteria zijn:

1) Bereikbaarheid;

2) Technische realiseerbaarheid;
3) Kwaliteit.

Het bereikbaarheids- en technische realiseerbaarheids-criterium leggen relaties op MO
niveau, het kwaliteitscriterium op elementaire bewerkingsniveau. De afhankelijkheidsboom

komt op basis van de bovengenoemde criteria in drie fasen tot stand. In de eerste fase

worden de Mas op grond van hun bereikbaarheidsrelaties in een figuur geplaatst. In de

tweede fase wordt de figuur aangepast onder invloed van het technische realiseerbaar
heidscriterium. In de laatste fase wordt de volgorde van de elementaire bewerkingen die

horen bij de Mas op grond van het kwaliteitscriterium (oppervlakteruwheid) gewijzigd
waarmee de afhankelijkheidsboom is bepaald.

Voor het genereren van de afhankelijkheidsboom zal gebruik worden gemaakt van knoop

puntsdiagrammen. In figuur 15 a Vm d zijn vier knoopuntsdiagrammen weergegeven die in

dit rapport worden gebruikt. De rechte Iijn in figuur 15a betekent dat Mal voor M02 wordt

vervaardigd. De omgekeerde V-vorm met enkele boog in figuur 15b betekent dat eerst of
Mal of M02 moet worden vervaardigd en dan Mas' De V-vorm met'enkele boog in figuur
15c betekent dat eerst Mal moet worden vervaardigd en dan of M02 of MOs. De V-vorm

met dubbele boog van figuur 15d betekent dat em Mal em M02 moeten zijn vervaardigd

voordat Mas kan worden vervaardigd.
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Flguur 15: Knooppuntsdiagrammen.

5.1.1 Bereikbaarheid

In de ontwerpfase wordt de bereikbaarheid van een MO gecontroleerd door middel van het

'Toolsvolume'. Het toolsvolume is het volume dat een gereedschap met gereedschaphou

der beschrijft tijdens het bewerken van een MO. Wanneer dit toolsvolume interfereert met

de opspanning of machine is er sprake van een botsing.

In de fabricagefase betekent dit dat een MO pas kan worden bewerkt wanneer hij bereik

baar is. Wanneer twee MOs boven elkaar zijn gedefinieerd moet de bovenste MO bewerkt

zijn alvorens de onderste MO kan worden bewerkt. Op basis van het bereikbaarheidscrite

rium worden de MOs uit de ontwerpboom in een a-fhankelijkheidsboom geplaatst (zie fjguur
16). Vanaf de stock lopen drie takken. De bovenste MO van een tak is altijd bereikbaar.

Elke volgende MO kan worden verwijderd als de voorgaande MO verwijderd is. In figuur

16 betreffen de takken vanuit de stock een of-of relatie. Elke tak vormt een mogelijk begin
punt voor de fabricage.

Design

Stock
MO(O)

MO(1)

MOO)

MO(n-1)

MO(l)

MOO)

MO(n-l)

Stock

MO(2)

MOQ+l)

MO(3)

MOQ+l)

MO(n-2)

MO(n)

Figuur 16: Formeren van een afhankelijkheidsboom op basis van het bereikbaar
heidscriterium.
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Er kunnen in de ontwerpboom vier typen bereikbaarheidsrelaties voorkomen (zie figuur
17a tim d). In figuur a wordt eerst MOl bewerkt en dan M02• In figuur b moeten of MOl of
M03 bewerkt zijn voordat M02 bewerkt kan worden. In figuur c wordt eerst MOl bewerkt en
daarna 6f M02 of M03• In figuur d moeten em MOl en M03 bewerkt zijn voordat M02 kan
worden bewerkt. Onder de figuren staan knooppuntsdiagrammen afgebeeld die de beteke
nis van de relatie weergeven.

3

V A
3

V
2 2 2 3 2

Figuur 17: Mogelijke bereikbaarheidsrelaties van Mos.

5.1.2 Technische realiseerbaarheid

Zoals opgemerkt in paragraaf 2.2.3 kunnen in de ontwerpboom technische relaties tussen
MOs worden gelegd. Hierdoor is een deel van het ontwerp vanuit het oogpunt van de
fabricage niet, of slechts in een specifieke volgorde maakbaar. De ontwerpen die op tech
nische gronden niet maakbaar zijn moeten teruggekoppeld worden naar de ontwerpfase.

In het algemeen kan worden opgemerkt dat ontwerpen die slechts in een specifieke volg
orde maakbaar zijn, veelal betrekking hebben op gaten. De twee stelregels die worden
gehanteerd zijn [Bralla86]:

1) Het benaderingsvlak van het gat moet altijd loodrecht staan op de hartlijn van het gat;
2) In het geval dat het gat onderbroken is, kan het slechts met beperkte nauwkeurigheid

geboord worden. In de gevallen dat het gat na een andere MO is gedefinieerd die het
gat snijdt, dan wordt bij voorkeur de bewerkingsvolgorde van de MOs omgedraaid.

In flguur 18 is voor beide voorbeelden uit paragraaf 2.1.3 weergegeven hoe de knoop
puntsdiagrammen van de deelontwerpen veranderen met het criterium technische reali

seerbaarheid. In figuur a heeft MOl op basis van het bereikbaarheidscriterium een of-of
relatie met M02 en M03. Dit verandert echter in een en-en relatie. Hierbij moeten zowel

M02 als M03 bewerkt zijn alvorens MOl bewerkt kan worden. In figuur b is MOl v60r M02

in de ontwerpboom geplaatst. Wanneer deze volgorde wordt aangehouden tijdens de fabri
cage zal het gat onderbroken zijn op het moment dat het bewerkt wordt. Dit levert echter
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fabricage zal het gat onderbroken zijn op het moment dat het bewerkt wordt. Dit levert

echter een instabiel verspaningsgedrag. Daarom wordt de fabricagevolgorde van deze
twee MOs omgedraaid.

®
1 1 2

A -----e:-_ Y
2

2 3 3 2

Flguur 18: Veranderen van knooppuntsdiagrammen.

Samenvattend kan worden gesteld dat met de bereikbaarheids- en technische realiseer

baarheidscriteria op MO-niveau een afhankelijkheidsboom wordt gegenereerd. Vanuit de
Stock kunnen een of meer takken lopen. De bovenste MO van een tak is altijd bereikbaar.

De MOs die daaronder volgen kunnen pas worden bewerkt als de bovenliggende M() is
bewerkt. In figuur 19 is de afhankelijkheidsboom weergegeven van het voorbeeldprodukt

uit bijlage 2.

5.1.3 Kwaliteit

Een MO zoals beschreven in de ontwerpboom heeft altijd een maat en een meetkundige

vorm. Er worden grenzen gesteld aan de maatafwijking en de afwijkingen van de vormele

menten (vorm, positie, orientatie). Bij het fabriceren van het produkt zullen de toleranties
binnen dit gebied moeten vallen.

De kwaliteit van een MO wordt bepaald door de interne toleranties. Daarom worden de

voorbewerkingsoperaties zoals centeren, boren en voorfrezen en de nabewerkingsope

raties zoals nafrezen, kotteren en ruimen binnen de afhankelijkheidsboom gescheiden.
Kwaliteitseisen kunnen gesteld worden ten aanzien van:

1) de oppervlakteruwheid;

2) de interne en externe toleranties.
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Figuur 19: Afhankelijkheidsboom op basis van de bereikbaarheid en tech
nische realiseerbaarheid van MOs.

1) Oppervlakteruwheid
Om de gespecificeerde toleranties te bereiken wordt een ordening van elementaire bewer

kingen binnen de afhankelijkheidsboom uitgevoerd op basis van het oppervlaktecriterium.

Indien twee MOs gestapeld zijn kunnen zich vanuit het oogpunt van fabricage problemen

voordoen met de kwaliteit van het eindoppervlak van de bovenste MO. Wanneer eerst de

bovenste MO in zijn geheel bewerkt wordt, kunnen de spanen van de diepergelegen MO
het eindoppervlak van de bovenste MO weer beschadigen. Verder kunnen de bewerkings

krachten, temperatuursinvloeden en vrijkomende spanningen bij het voorbewerken van de

diepergelegen .MO, de vorm van de hogergelegen MO be'invloeden. Daarom worden eerst

de voorbewerkingsoperaties van de gestapelde MOs uitgevoerd en daarna de nabewer

kingsoperaties, beginnend bij de diepstgelegen MO. Hierbij is het niet noodzakelijk dat tak
voor tak wordt afgewerkt.

In figuur 20 is het ordenen van de afhankelijkheidsboom voor vier karakteristieke gevallen

weergegeven. In de eerste kolom zijn de ontwerpen geschetst. In de tweede kolom is van
elk ontwerp het knooppuntsdiagram gegeven zoals dit in de paragrafen 5.2.1 en 5.2.2 is

gedefinieerd. In de derde kolom is de microwerkvoorbereiding uitgevoerd, de MOs worden

hierbij opgesplitst in elementaire bewerkingen. De index 1 geeft hierbij de voorbewerkings

operatie van een MO weer, en de index 2 de nabewerkingsoperatie. In de vierde kolom is

weergegeven hoe de bewerkingsvolgorde van de MOs wordt gewijzigd onder invloed van
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het oppervlakteruwheid-criterium. In het tweede voorbeeld betekent het kader dat aile de
voorbewerkingen moeten zijn uitgevoerd voordat de nabewerkingen kunnen worden uitge
voerd. De diagrammen zijn tot stand gekomen op basis van [Molengraft92]. Braamvorming

is in veel gevallen onvermijdelijk wanneer gestapelde MOs worden bewerkt.

De gevolgde -strategie neemt aan dat voor-en nabewerkingsoperaties van een MO, los van

elkaar in de bewerkingsvolgorde geplaatst kunnen worden. Dit gaat niet op in de gevallen

dat:
1) de bewerkingsoperaties van twee MOs worden gecombineerd. In figuur 21 wordt bij

voorbeeld de diepergelegen MO gecenterd met de voorbewerkingsoperatie van de

bovengelegen MO. In de praktijk komt dit probleem echter sporadisch voor.

Figuur 21: Combineren van voor
bewerkingsoperaties.

Figuur 22: Relatie tussen voor- en nabewerken.

2) MOs gestapeld zijn en een hoge diepte nauwkeurigheid gewenst is. Na het voorbewer

ken van de hogergelegen MOblijft er in het bodemvlak een overmaat achter. Bij het

voorbewerken van de diepergelegen MO moet met deze overmaat rekening worden

gehouden. Dit komt in de praktijk in uitzonderingsgevallen voor.
3) Wanneer twee gestapelde MOs aan aan zijde een rechte wand vormen. In dit geval

kan de nabewerkingsoperatie van de diepergelegen MO niet worden uitgevoerd v66r

de nabewerkingsoperatie van de hogergelegen MO. Dit is het gevolg van het niet be

reikbaar zijn van de overmaat van de diepergelegen MO (zie figuur 22a). De afstand x
in figuur 22b moet een minimum waarde hebben wil de nabewerkingsoperatie van de

diepergelegen MO v66r die van de hogergelegen MO kunnen worden uitgevoerd. In
deze gevallen moeten de nabewerkingsoperaties van de hogergelegen MO na die van

de lager gelegen MO worden uitgevoerd of moeten de nabewerkingsoperaties van de
beide MOs worden gecombineerd.
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Figuur 20: Wijzigen van de bewerkingsvolgorde ten gevolge van een gewenst eindoppervlak.



In figuur 23 is de afhankelijkheidsboom na ordening op basis van het oppervlaktecriterium

weergegeven, van het voorbeeld uit bijlage 2. Wat daarbij opvalt is dat een bewerking bij
twee relaties betrokken kan zijn. E.B. 3.1 is bijvoorbeeld zowel betrokken bij een 6f-6f

relatie als een em-en relatie.

STOCK

1.1 13.1 3.1 6.1 4.1 9.1 20.1 21.1
2.1 13\N A

22.1 20.2 21.2
1.2 23.1

\j22.2
23.2

12.1 11.1 5.1 8.1 A12.2 11.2 7.1 8.2 15.1

A
14.1 15.2
14.2

A7.2
9.2 10.15.2 Yj0

26.2
20.3 21.3

\j 4.2

13.3 12.3 11.3 22.3
23.3

Figuur 23: Afhankelijkheidsboom na ordening op basis van oppervlakteruwheidscriterium.

2) Interne en externe toleranties
Er zijn twee typen toleranties te onderscheiden (zie paragraaf 2.1.4):
a) interne toleranties;

b) externe toleranties.

De interne toleranties zijn niet van invloed op de bewerkingsvolgorde. Een nauwkeurige
externe tolerantie vereist dat de nabewerkingsoperaties van de betreffende MOs zo laat

mogelijk in de fabricagevolgorde worden opgenomen en kort na elkaar worden uitgevoerd.

Dit om de invloed van bewerkingskrachten, vrijkomende spanningen en temperatuurver

schillen op de produktkwaliteit te minimaliseren. Van de MOs waartussen expliciet een
tolerantie is gedefinieerd zullen de nabewerkingsoperaties worden samengevoegd in tole

rantiegroepen waarin de volgorde willekeurig is.
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Wanneer in een produktmodel meerdere externe toleranties voorkomen kunne deze wor

den deze vergeleken om de MOs over de set-ups te verdelen. Hiertoe worden de toleran

tierelaties gewogen. Op basis van de zwaarte van de wegingsfactor kunnen MOs toegewe
zen worden aan set-ups (de nauwkeurigst getolereerde MOs worden bij voorkeur in de
laatste set-up geplaatst). Anderzijds kan binnen €len set-up met de wegingsfactoren de

plaats worden bepaald van de MOs in de bewerkingsvolgorde. De nabewerkingsoperaties

van de nauwkeurigste tolerantierelatie zullen achteraan in de bewerkingsvolgorde worden

geplaatst.

Het wegen van de toleranties kan worden uitgevoerd volgens een methode die ontwikkeld

is door J.R. Boerma [Boerma88] (zie bijlage 4). Deze methode berekent voor het wegen

van tolerantierelaties, een 'tolerance factor' (TF). De tolerance factor is een maat voor de
relatieve belang van tolerantierelaties tussen MOs. In het geval van evenwijdigheid is de

tolerance factor de maximaal toegestane fout (t) gedeeld door de langste diagonaal van

het getolereerde vlak (L), zie figuur 24.

V2 2'
L= Lx +Ly

TF=t/L

Figuur 23: Berekening van een tolerance
factor (TF).

Voorbeeld: Figuur 25 is een ontwerp van een produkt weergegeven waarbjj meerdere

gebonden toleranties zijn gedefinieerd. Deze toleranties worden gewogen volgens de me

thode van [Boerma] en daarna worden de tolerantiegroepen geformeerd.

37



Figuur 25: Voorbeeld van produkt met meerdere gebonden toleranties.

In tabel 1 is het resultaat na het wegen van de tolerantierelaties weergegeven. TOF is de
getolereerde MO, REF is de referentie MO, de lengten Lx, Ly en Lz vormen de karakteris

tieke lengte voor de berekening van de tolerance factor en TF is de tolerance factor.

TOF REF type tolerantie t (mm) lengte (mm) TF*10'5

Lx Ly Lz

1 5 evenwijdigheid ' 0,01 25 15 34

3 5 haaksheid 0,02 25 15 68

4 2 coaxialiteit 0,005 20 25
abel 1: olerance actors (TF) voor het voorbeeld uit T1guur '0.

Voor het bepalen van de tolerantiegroepen worden de MOs uit figuur 25 opgesplitst in
voorbewerkingsoperaties (aangegeven met 'v') en nabewerkingsoperaties (aangegeven

met 'n'). Vervolgens wordt voor deze MOs een afhankelijkheidsboom opgesteld op basis
van het oppervlakteruwheidscriterium (zie figuur 28a). Op basis van de gebonden toleran
ties worden drie groepen geformeerd (zie figuur 28b). De volgorde van de nabewerkings
operaties in de tolerantiegroepen is willekeurig. Indien twee tolerantiegroepen elkaar ge-

deeltelijk overlappen worden de bewerkingen samengevoegd. De bewerkingsvolgorde in rO[

de samengevoegde tolerantiegroep is wei bepaald. In het voorbeeld moeten 3n en 5,n na
elkaar worden uitgevoerd en 1n en 5n. De volgorde in de samengevoegde tolerantiegroep
is dan: (3n; 5n; 1n).

Samenvattend kan worden opgemerkt dat met de afhankelijkheidsboom en tolerantiegroe
pen, de mogelijke bewerkingsvolgorden worden beschreven die onder normale omstandig
heden een kwalitatief goed produkt fabriceren. De elementaire bewerkingen dienen in de
volgorde van de afhankelijkheidsboom in de bewerkingsvolgorde geplaatst te worden. Tus
sentijds overspringen tussen hoofdgroepen is toegestaan zolang bij terugkeer in een groep
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het rijtje weer wordt afgewerkt. De nabewerkingsoperaties uit de groepen worden achter

aan in de bewerkingsvolgorde geplaatst. De tolerance factor bepaalt de positie van de

groepen ten opzichte van elkaar in de bewerkingsvolgorde.

0 ®
Stock 1) 2) 3)

1n 3n 4n
5n 5n 2n

1v 2v 3v 4v 5v y1n 2n 3n 4n 5n

1n
5n
3n

Figuur 26: Formeren van subgroepen.

5.2 Optimaliseren van de bewerkingsvolgorde

Met de afhankelijkheidsboom en de tolerantiegroepen worden aile beperkingen voor de

fabricageboom vastgelegd, die gelden om een kwalitatief goed produkt te vervaardigen. Er

zijn hierbij echter nog vele bewerkingsvolgorden mogelijk. Het doel van het optimaliseren

van de bewerkingsvolgorde is om een bewerkingsvolgorde te genereren die het produkt in

zo kort mogelijke tijd kan vervaardigen. Hierbij wordt een bewerkingsvolgorde expliciet

bepaald.

De bewerkingstijd wordt bepaald door vijf factoren:
1) de verspaningstijd;

2) de positioneertijd;

3) de gereedschapwisseltijd;

4) de spindelwisseltijd;

5) de vlakwisseltijd.

1) de verspaningstijd
Nadat in de microwerkvoorbereiding de elementaire bewerkingen gegenereerd zijn Iigt de

totale verspaningstijd in principe vast, afhankelijk van de gekozen gereedschapdiameter en

de gereedschapsmateriaalsoort en het materiaal. De verspaningstijd is daarom geen opti

malisatiecriterium voor een minimale bewerkingstijd.
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2) de positioneertijd
De positioneertijd is de tijd die nodig is om het gereedschap vanuit het gereedschapwissel
punt naar het werkstuk te sturen. Het gereedschapwisselpunt is het punt waarnaar het
gereedschap wordt gestuurd na elke gereedschapwissel. Vanuit dit gereedschapwisselpunt
wordt het gereedschap in ijlgang naar een referentiepunt boven de MO gestuurd waarna
de verspanende bewerking wordt ingezet. Naarmate dit referentiepunt verder boven de MO
is gekozen, gaat meer tijd verloren omdat de weg van het referentiepunt tot het werkstuk
met de voedingssnelheid voor de freesbewerking wordt afgelegd.

3) de gereedschapwisseltijd
De totale gereedschapwisseltijd wordt bepaald door de som van de tljdspannes van aile
gereedschapswissels. Wanneer meerdere elementaire bewerkingen met een gereedschap
kunnen worden vervaardigd, wordt het aantal gereedschapwissels beperkt. am te weten
welke elementaire bewerkingen met hetzelfde gereedschap kunnen worden gemaakt, is in
de microwerkvoorbereidingsfase voor iedere elementaire bewerking een gereedschapdia
meterinterval opgesteld.

Voor het combineren van diameterintervallen zijn er twee strategieen mogelijk:
horizontaal combineren. Hierbij worden de 'vrije bewerkingen uit de hoofdgroepen sa
mengenomen;
verticaal combineren. Hierbij worden de bewerkingen verticaal binnen een hoofdgroep
samengenomen.

Voorbeeld: In figuur 27 is de afhankelijkheidsboom van een willekeurig produkt gegeven.
De elementaire bewerkingen kunnen allemaal met een spiebaanfrees worden uitgevoerd.

Wanneer de eerste strategie wordt gekozen kunnen de bewerkingen 1.1; 2.1; en 4.1 wor
den bewerkt met gereedschapsdiameter d = 16 mm. Volgens de tweede strategie kunnen
de bovenste twee bewerkingen uit de tweede tak met gereedschapsdiameter d = 13 mm
worden bewerkt, en de bovenste twee bewerkingen uit de derde tak met d = 15 mm. Door
de twee strategieen te combineren kunnen vijf bewerkingen met gereedschapsdiameter d

= 13 worden bewerkt, namelijk 1.1.; 2.1; 3.1; 4.1; en 5.1.

Stock

1.1 (10 -15)
1.2 (6 - 9)

2.1 (12 -17)
3.1 (9 -13)
3.2 (8 - 11)
2.2 (6 - 8)

4.1(13-17)
5.1 (12 - 15)
5.2 (8 - 11)
4.2 (8 - 12)

Figuur 27: Afhankelijkheidsboom met diameterintervallen.
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Voor het MAHO-700S bewerkingscentrum Iigt de gereedschapwisseltijd tussen de 30 en

de 45 seconden.

4) de spindelwisseltijd
De totale spindelwisseltijd is de som van de tijdspannes van aile spindelwisselingen. Om
het aantal spindelwisselingen te beperken zullen zoveel mogelijk bewerkingen per spindel

worden uitgevoerd alvorens van spindel te wisselen. Wanneer een produkt opgespannen

is, wordt onderscheid gemaakt tussen de bewerkingen die op een van de zijvlakken liggen,
en bewerkingen die op het bovenvlak liggen, omdat beide groepen met een verschillende

gereedschapspindel. De spindel waarmee het grootste volume materiaal wordt verwijderd
zal als eerste worden geselecteerd. Voor het MAHO-700S bewerkingscentrum Iigt de spin

delwisseltijd rond de minuut.

5) de vlakwisseltijd
De totale vlakwisseltijd is de som van de tijdspannes nodig voor aile vlakwisselingen wan

neer al een spindel is gekozen. Voor de MAHO-700S ligt de vlakwisseltijd in de orde van

seconden. De gereedschapwisseltijd en de spindelwisseltijd bedragen beide meer dan 30

seconden. Daarom zal niet expliciet geoptimaliseerd worden naar een minimaal aantal

vlakwisselingen. Slechts wanneer meerdere bewerkingen die met hetzelfde gereedschap

worden bewerkt op verschillende vlakken Iiggen, wordt de vlakwisseltijd beschouwd. Vanuit
een gekozen vlak wordt de tafel dan over de kortste afstand naar een volgende bewerking

gedraaid. Voor de opvolgende bewerkingen zal de draaitafel in de gekozen draairichting
draaien.

5.2.1 Minimale bewerkingstijd

Voor de bepaling van de ideale bewerkingsvolgorde waarvan de bewerkingstijd minimaal is
wordt een optimum afgeleid tussen een minimale gereedschapswisseltijd en spindelwis

seltijd. Hier worden een aantal regels opgesomd die kunnen worden gehanteerd bij het

genereren van de bewerkingsvolgorde. De bewerkingsvolgorde die via deze regels

ontstaat geeft niet per definitie de absolute minimale bewerkingstijd maar verkort in de
meeste gevallen de bewerkingstijd ten opzichte van de ontwerpvolgorde. De gebruikte
regels zijn:

1) Onderzoek met welk gereedschap de meeste 'vrije' bewerkingen kunnen worden uitge

voerd. Controleer of de bewerkingen die vrijkomen nadat deze bewerkingen in de be
werkingsvolgorde zijn geplaatst, ook met hetzelfde gereedschap kunnen worden uitge
voerd.

2) Onderzoek welke van deze bewerkingen deel uitmaken van een tolerantiegroep.

Scheidt de bewerkingen die wei deel uitmaken van een tolerantiegroep van de bewer
kingen die geen deel uitmaken van een tolerantiegroep.

3) Vermijdt indien mogelijk spindelwissels.
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4) Plaatst de bewerkingen die geen deel uitmaken van een tolerantiegroep in de be

werkingsvolgorde.
5) Een bewerking uit een tolerantiegroep kan in de bewerkingsvolgorde worden geplaatst

indien aan twee voorwaarden is voldaan, aile andere bewerkingen uit de betreffende
tolerantiegroep moeten vrij zijn, en de bewerkingen uit de tolerantiegroepen met hoge

re tolerance factor moeten al in de bewerkingsvolgorde zijn geplaatst.

De randvoorwaarden die aan het totstandkomen van de bewerkingsvolgorde worden ge
steld zijn:

a) Van de 'vrije bewerkingen' worden voor een gekozen spindelrichting (horizontaal,

verticaal) eerst de centerbewerkingen uitgevoerd.

b) Indien het gekozen gereedschap voor punt 2 niet in de gereedschapset aanwezig is,
dan wordt de eerstvolgende kleinere diameter gekozen.

c) Wanneer bij punt 2 met twee gereedschappen evenveel bewerkingen kunnen worden

uitgevoerd, wordt de grootste gereedschapdiameter gekozen.
d) De kotterbewerkingen woren bij voorkeur achteraan in de bewerkingsvolgorde

geplaatst.

Tenslotte kan worden opgemerkt dat de gereedschapwisseltijd, spindelwisseltijd en

vlakwisseltijd machinespecifiek zijn. Voor elke machine zal wellicht een ander optimalisatie
algorithme dienen te worden opgesteld.
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6. Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies

De fabricageboom is een geschikt middel om de bewerkingsvolgorde van een freespro
dukt te beschrijven. Wanneer het produkt tussentijds andere bewerkingen dan

freesbewerkingen ondergaat, zoals bijvoorbeeld een hardingsbewerking, dan zijn bjj

terugkeer op de machine de freesparameters veranderd en kan het produkt in

sommige gevallen niet meer worden gefreesd.

De redenen om van de ontwerpvolgorde af te wijken hebben betrekking op technische

redenen, een gewenste oppervlaktekwaliteit, externe toleranties, optredende instabilitei

ten en de optimalisatie van de bewerkingsvolgorde.

Wanneer MOs geheel of gedeeltelijk samenvallen, zullen nieuwe procedures moeten

worden opgesteld voor het opsplitsen van MOs in elementaire bewerkingen.

Via het gemaakte afbeeldingsmechanisme is het mogelijk om een ontwerpboom af te
beelden op een fabricageboom. Hiertoe wordt een afhankelijkheidsboom gegenereerd

die aile beperkingen weergeeft die tijdens de fabricage van het produkt gelden. Op

basis van het optimalisatiecriterium 'minimale bewerkingstijd' wordt een bewerkings

volgorde bepaald.

Een afbeeldingsmechanisme zal voor elke specifieke produktiesituatie moeten worden

aangepast. Hierbij dienen veel voorkomende ontwerpen die niet door het huidige
afbeeldingsmechanisme worden omvat, aan het a'fbeeldingsmechanisme te worden
toegevoegd.

Voor het optimaliseren van de bewerkingsvolgorde is gebruik gemaakt van vuistregels.
Het is niet aannemelijk dat hiermee de absoluut korste bewerkingstijd wordt verkregen.

Echter de bewerkingstijd wordt in de meeste gevallen aanzienlijk verkort ten opzichte
van de ontwerpvolgorde.

Een technisch goede oplossing is niet altijd een economische goede oplossing. Econo

mische motieven kunnen bepalend zijn voor de keuze van de bewerkingsprocessen.
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6.2 Aanbevelingen

Er is een goede databank noodzakelijk met informatie over de beschikbare bewer
kingsmachines, gereedschappen en opspanningen. Het dient bekend te zijn welke tole

ranties met de verschillende combinaties van bewerkingsmachine, gereedschap, op
spanning en materiaalsoort kunnen worden bereikt. Deze gegevens kunnen zonodig

worden verkregen uit testseries.

Een instabiele opspanning die ontstaat doordat een relatief groot volume materiaal
wordt verwijderd, komt in dit rapport slechts summier aan de orde. Het is onduideljjk in

welke frequentie dit optreedt en wat de invloed is op de produktnauwkeurigheid. Dit
verdient nader onderzoek.

In het gemaakte afbeeldingsmechanisme is geen rekening gehouden met het voorbe

werken van het materiaal nadat het uit het magazijn komt. Met het aanmaken van NC

regels dient hiermee rekening te worden gehouden.

De veiligheidsafstand van de MOs in het NC-programma moeten bij voorkeur klein

worden gehouden. Met het in de lucht frezen gaat doorgaans veel tijd verloren.

Wellicht is er een MO te bedenken die de scherpe randen van een contour kan
verwijderen. Dit zou veel handwerk besparen.

/1- Het is aan te bevelen om een MO 'buitencontour' te ontwikkelen. Hiermee kan

vermeden worden dat een frees grote volumes lucht freest, en kan in sommige
gevallen een grotere freesdiameter worden gebruikt'
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8. Verklarende Woordenlijst

CAD Computer Aided Design.

CAM Computer Aided Manufacturing.

Elementaire bewerking (E.B.) Enkelvoudige fabricagehandeling zoals centeren, boren,

kotteren, voorfrezen. na'frezen, ruimen, afkanten.

Externe tolerantie

Fabricageboom

IDM-systeem

Interne tolerantie

IPL

MO

MOs

Ontwerpboom

Tolerantie die betrekking heeft op de relatie van een Manu
facturable Object met een andere Manufacturable Object of

de Stock. Voorbeelden van externe toleranties zijn: haaks

heid, evenwijdigheid en coaxialiteit (zie b~ lage 4).

De fabricageboom is een lijst van elementaire bewerkingen

die het uitgangsprodukt zoals het uit het magazijn komt,

volgens de specificaties uit de ontwerpboom transformeert

tot het eindprodukt. Daarnaast beschrijft de fabricageboom
de produktieomgeving waarin het produkt wordt vervaar

digd.

Implementatie van het Integration of Design and Manufactu
ring project op een 'Knowlegde Based CAD system' (ICAD).

Tolerantie die betrekking heeft op de vorm van de Manufac

turable Object zoals bijvoorbeeld de rondheid, rechtheid,

vlakheid (zie bijlage 4).

Instituut voor Produktie en Logistiek.

Manufacturable Object. Maakbare geometrische grondvorm.

Manufacturable Objects

Een ontwerpboom geeft een beschrijving van de eindtoe

stand van een ontwerp. In de ontwerpboom staan beschre

ven: de vorm en het type van het uitgangsmateriaal, de
grondvormen die aan het uitgangsmateriaal zijn toegevoegd

en de positionering en orientatie van de grondvormen ten

opzichte van elkaar en het uitgangsmateriaal.
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Ontwerpvolgorde

Set-up

Stock

TNO

Tolerance factor

Toolsvolume

Bewerkingsvolgorde die voigt uit de ontwerpboom nadat aile

Manufacturable Objects zijn opgesplitst in elementaire
bewerkingen.

Een set-up wordt gevormd door de orientatie van een werk

stuk in het machinecoordinatenstelsel en de MOs die in
deze orientatie bewerkt zullen worden.

Benaming voor het uitgangsmateriaal in de ontwerpfase.

Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuur

wetenschappelijk Onderzoek.

Factor waarmee toleranties vergeleken kunnen worden.

Omhullende volumes van gereedschappen die worden

gegenereerd tijdens de bewerking van een vormelement.
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Bijlage 1: De opdracht.



Technische Universiteit Eindhoven.

J.W.G. Vernooij

Prof. Dr. Jr. A.C.H. van der WolfVerantwoordelijke docen t:

Begeleiders: Dr. Ir. F. Delbressine
Ir. R. de Groot

Onderwerp: De afbeelding van een Design Tree op een Manufaduring Tree

1'oelichUng:

FacuHeit Werktuigbouwkunde

Vakgroep Produktietechnologie en Automatisering.

Afalttdeeropcltach.l.

Student:

Sinds mei 1991 kan de vakgroep gebruik maken van een zogenaamde ccKnowledge
Based CAD System". Dit sysleem (lOAD) is door IPL-TNO gekochi voor gemeen
schappelijk onderzoek met de TUE. Ret systeem wordt ingezet voor het onderzoeks
gebied ccIDM'; wat als doelstelling heeft het verkorten van de cloorlooptijd van een'
produH en het verhogen van de kwalHeit van het produH. Bovendien mod het eerst
gefabriceerde ptodllkt vaker voldoen aan de specificaties. Een methode om dit te
bewerkstelligen is !tet geomehische ontwerp en de werkvoorbereiding zoveel mogelijk
te integreren. Wij hebben gekozen voor een benadering waarbij in de ontwerpfase 801
fabricagebeperkingen kunnen worden gehanteerd. De door ons ontwikkelde
methodiek genereert een ontwerpboom van door de ontwerper toegepaste ontwerp
operaties. Deze volgorde van ontwerpoperaties wordt tot nti toe niet gewijzigd in de
werkvoorbereidingsfase. Vaak is het echter noodzakelijk dat de volgorde in de
ontwerpboom gewijzigd wordt. Een mogelijke oorzaak kunnen na1,lwkeurige
toterantiea zijn. ~lke ontwerp!operatie moet dan vaak zelfs opgesplitst worden in
elementaire bewerkingsoperaties. Daarna wordendeze bewerkingsoperaties in de
gewijzigde volgorde afgewerkt.

Opdrachl:
o Bestudeer het 10M systeem en de onodhodoxe benadering die gehanieerd

word t met dH systeem.

o Onderzoek welke oorzaken het wenselijk maken in de werkvoorbereidingsfase
af te wijken van de ontwerpvolgorde.

o Maak een afbeeldingamechanisme van een ontwerpboom naar een fabricage
boom. Houdt daarbij rekening met eventueel gewenste optimalisaties.

o Genereer voor een 5-assige freesbank, bijvoorbeeld de MARa 7008, en een
konkreet produkt een afbeelding van een ontwerpboom naar een fabricage
boom op basis van het door U gevonden afbeeldingsmechanisme.

Prof. Dr. Jr. A.C.H. van der Wolf

:tvJ~ ~ t-V N+-7

_Jl;elbres.ine
i'

51

J.W.G. Vernooij

;4 //~'

./ / //,,,~ 1~"(',/' ,/1//[1:'

7',,/ ./'
.'

/

Ir. R. d Groot

~f



Bijlage 2: Afbeelding van de ontwerpboom op de fabricage
boom voor een voorbeeldprodukt.
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Het produktmodel

Het uitgangsmateriaal is een rechthoekig blok aluminium. De afmetingen zijn

100 x 90 x 40mm.

De ontwerpboom is weergegeven in figuur I.

Design
..,,-- Stock:

MO(1)

MO(2)

MO(23)

Figuur I: De ontwerpboom.

Er zijn vijf gebonden toleranties gedefinieerd in de ontwerpboom. In tabel I zijn deze weer
gegeven. TOF is de getolereerde MO, REF is de referentie MO en de waarde t is de ge

specificeerde tolerantie.

p9

TOF REF Type tolerantie Waarde t (mm)

3 5 haaksheid 0,02

22 23 coaxialiteit 0,005

20 21 evenwijdigheid 0,005

12 11 haaksheid 0,03

4 22 haaksheid 0,02
abel I: ebonden oleranties In het rOOL.iKfmooef

In tabel II zijn de positie, orientatie en afmetingen van de 23 MOs uit de ontwerpboom

gespecificeerd.
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p

MO Positie Orientatie Afmetingen

Nr. Type X Y Z X Y Z X Y Z R D

1 kamer 80 42.5 39 0 0 1 20 15 10 5

2 kamer 80 42.5 29 0 0 1 12 8 5 3,5

3 kamer 9 19 39 0 0 1 32 52 19 7

4 kamer 50 80 39 0 0 1 35 20 24 5

5 kamer 41 75 39 0 1 0 12 8 15 3,5

6 kamer 6.5 82.5 39 0 0 1 26 25 24 5

7 kamer 45 67 39 0 1 0 8 6 10 3,5

8 gat 55.5 75 29 0 1 0 12 5

9 kamer 92 79.5 39 0 0 1 15 35 24 5

10 kamer 77 77 39 0 0 1 10 34 24 4

11 gat 10 79 29 0 -1 0 25 10

12 gat 25 10 29 -1 0 0 20 8

13 gat 45 0 29 0 -1 0 18 10H7

14 gat 45 51 29 0 1 0 8 4

15 spieb. 85 -5 39 0 0 1 40 14 24 7

16 tapgat 32.5 62.5 0 0 0 -1 10 M6

17 tapgat 67.5 62.5 0 0 0 -1 10 M6

18 tapgat 32.5 27.5 0 0 0 -1 10 M6

19 tapgat 67.5 27.5 0 0 0 -1 10 M6

20 gat 79 3 29 0 -1 0 15 8

21 gat 91 7 29 0 -1 0 15 8

22 gat 90 90 29 1 0 0 8 8H7

23 gat 72 90 29 1 0 0 8 8H7
abel II: :iespecltlceerde parameters van oe~;j V1Us UI net roOuKtmoOel
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De microwerkvoorbereiding

Tabel III geeft de ontwerpvolgorde welke het resultaat is na uitvoering van de microwerk

voorbereiding. De 23 MOs uit de ontwerpboom zijn hierbij opgesplitst in elementaire
bewerkingen.

Elementaire bewerking gereedschap diameter-interval

1.1 Voorfrezen spiebaanfrees 10-14

1.2 Nafrezen spiebaanfrees 7-10

2.1 frezen spiebaanfrees 7-8

3.1 Voorfrezen spiebaanfrees 15-20

3.2 Nafrezen spiebaanfrees 7-14

4.1 Voorfrezen spiebaanfrees 15-19

4.2 Nafrezen spiebaanfrees 7-10

5.1 Voorfrezen spiebaanfrees 7-11

5.2 Nafrezen spiebaanfrees 7-8

6.1 Voorfrezen spiebaanfrees 15-20

6.2 Nafrezen spiebaanfrees 7-10

7.1 Voorfrezen spiebaanfrees 7

7.2 Nafrezen spiebaanfrees 7

8.1 Centeren centerboor

8.2 Boren spiraalboor 5

9.1 Voorfrezen spiebaanfrees 8-14

9.2 Nafrezen spiebaanfrees 7-10

10.1 Voorfrezen spiebaanfrees 7-9

10.2 Nafrezen spiebaanfrees 7·10

11.1 Centeren centerboor

11.2 Boren spiraalboor 9,7-9,9

11.3 Kotteren kotterbaar 10H7

12.1 Centeren centerboor
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12.2 Boren spiraalboor 7,7-7,9

12.3 Kotteren kotterbaar 8H7

13.1 Centeren centerboor

13.2 Boren spiraalboor 9,8-9,9

13.3 Ruimen Ruimer 10H7

14.1 Centeren centerboor

14.2 Boren spiraalboor 4
I

15.1 Voorfrezen spiebaanfrees 10-13

15.2 Nafrezen spiebaanfrees 10-14

16.1 Centeren centerboor

16.2 Boren spiraalboor

16.3 Tappen tapboor

16.4 Afkanten afkantboor

17.1 Centeren centerboor

17.2 Boren spiraalboor

17.3 Tappen tapboor

17.4 Afkanten afkantboor

18.1 Centeren centerboor

18.2 Boren spiraalboor

18.3 Tappen tapboor

18.4 Afkanten afkantboor

19.1 Centeren centerboor

19.2 Boren spiraalboor

19.3 Tappen tapboor

19.4 Afkanten afkantboor

20.1 Centeren centerboor

20.2 Boren spiraalboor 7,7-7,9

20.3 Kotteren kotterbaar 8H7
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21.2 Boren spiraalboor 7,7-7,9

21.3 Kotteren kotterbaar 8H7

22.1 Centeren centerboor

22.2 Boren spiraalboor 7,7-7,9

22.3 Kotteren kotterbaar 8H7

23.1 Centeren centerboor

23.2 Boren spiraalboor 7,7-7,9

23.3 Kotteren kotterbaar 8H7

aDel III: Ue ontwerpvolgorae

De produktieomgeving

Het werkstuk wordt vervaardigd op het MAHO-700S bewerkingscentrum. De gaten 16 tot
en met 19 dienen voor het opspannen van het produkt. Deze worden in de eerste set-up

geplaatst. Er wordt een klemopspanning gebruikt om deze MOs te bewerken. In de tweede

set-up worden de overige MOs geplaatst. Voor deze set-up wordt gebruik gemaakt van

een uitvoering van een Lolly-opspanning (zie paragraaf 4.1.3). Deze speciale opspanning

is ontworpen door G.J.G. van de Molengraft.

Genereren van de bewerkingsvolgorde

Per set-up wordt nu de bewerkingsvolgorde bepaald. Aangezien de eerst set-up uit vier

identieke tapgaten bestaat (MOs 16-19), is het niet interessant deze set-up in deze bijlage
uit te werken. Het vervolg van de bijlage spitst zich daarom toe op de overige MOs (1-15
en 20-23).

Bereikbaarheid

In de ontwerpboom zijn 23 MOs gedefinieerd. Op basis van het bereikbaarheidscriterium

wordt de ontwerpboom opgesplitst in hoofdgroepen. De aftakkingen vanaf de Stock zjjn
daarom van het type 6f-6f. Dit betekent dat vanuit de stock elke tak in de bewerkingsvolg

orde kan worden geplaatst. Figuur II geeft een weergave van de hoofdgroepen van het

voorbeeldprodukt. De MOs 16 tot en met 19 zijn hierbij weggelaten.

59



stock

NA I
2

13 3

12 11

6

5

4

8

9

22

10 15

A
20 21

7

14

Figuur II: De afhankelijkheidsboom

23

Technische realiseerbaarheid

In het ontwerp kunnen relaties tussen MOs gelegd zijn waardoor een deel van het ontwerp
slechts in specifieke volgorde maakbaar is. In het produktmodel van dit voorbeeld komen
twee van deze situaties voor.

In de eerste plaatst is M013 onderbroken door M012• Daar M013 een gat is zal dit tot een

instabiel verspaningsgedrag leiden wanneer de volgorde uit de ontwerpboom wordt aan
gehouden. Daarom wordt M012 na M013 in de ontwerpvolgorde geplaatst. In figuur III is

weergegeven hoe de onafhankelijke takken naar M012 en M013 worden samengesmeed tot

een groep met vaste volgorde.

Daarnaast zijn de M020 en M021 op een schuine zijde gedefinieerd. Daar een boorkop niet

met grote nauwkeurigheid een gat op een schuine zijde kan boren, wordt de volgorde van

de betreffende MOs gewisseld. Om dit tegen te gaan worden eerst M020 en M021 geboord

en daarna pas M015• In figuur III is weergegeven hoe de volgorde van betrokken MOs
wijzigt.
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Figuur III: Wijzigen van de bewerkingsvolgorde

Combineren van de criteria bereikbaarheid en technische realiseerbaarheid voor het ont

werpboom uit het voorbeeld levert het volgende resultaat (zie figuur IV).

stock

WA v
1 13 3 6 4 9 10 20 21

2 12 11 5

7

14

8 22

23

15

Figuur IV: Afhankelijkheidsboom op basis van de bereikbaarheid en tech
nische realiseerbaarheid van MOs.
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Kwaliteit

1) Oppervlakteruwheid
Indien MOs gestapeld zijn kunnen zich problemen voordoen met de oppervlaktekwaliteit.
Wanneer eerst de hogergelegen MO in zijn geheel wordt bewerkt, kunnen de vrijkomende
spanen van de diepergelegen MO dit oppervlak weer aantasten. Vandaar dat de volgorde

van de elementaire bewerkingen uit de ontwerpboom zal worden losgelaten. Het wijzigen

van de bewerkingsvolgorde geschiedt aan de hand van de volgende regels:
1) Eerst worden aile voorbewerkingsoperaties uitgevoerd. Hierbij wordt de MO-volgorde

uit de eerder afgeleide hoofdgroepen aangehouden.

2) De diepstgelegen MO zal vervolgens als eerste worden nabewerkt gevolgd door de
MO die daarboven Iigt.

Wanneer deze regels worden toegepast op de afhankelijkheidsboom van figuur IV dan

ontstaat de volgende geordende afhankelijkheidsboom (zie figuur V):

STOCK

1.1 13.1 3.1 6.1 4.1 9.1 20.1 21.1
2.1 13\N A

22.1 20.2 21.2
1.2 23.1

'\I22.2
23.2

12.1 11.1 5.1 8.1 A12.2 11.2 7.1 8.2 15.1

A
14.1 15.2
14.2
7.2 A5.2 9.2 10.1y0

26.2
20.3 21.3

'\I 4.2

13.3 12.3 11.3 22.3
23.3

Figuur V: Afhankelijkheidsboom na ordening op basis van oppervlakteruwheidscriterium.
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2) Vorm- en plaatstoleranties
Een nauwkeurige tolerantie vereist dat de bewerkingsoperaties van de betreffende MOs zo
laat mogelijk in de bewerkingsvolgorde worden opgenomen en kort na elkaar worden uit
gevoerd. Dit om de invloed van vrijkomende spanningen en temperatuurverschillen op de
produktkwaliteit te minimaliseren. Van de MOs waartussen een tolerantie expliciet is gede

finieerd worden de nabewerkingsoperaties samengevoegd in tolerantiegroepen. Volgens
de methode van [Boerma88], worden de toleranties gewogen. De tolerantiegroep met de
laagste tolerance factor zal achteraan worden geplaatst in de bewerkingsvolgorde.

In figuur VI zijn de tolerance factors berekent van de tolerantierelaties uit het ontwerp. De

toleranties zijn gerangschikt naar De laatste kolom geeft de gevormde subgroep weer.

TOF REF type waarde lengte TF*10-5

Lx Ly Lz

3 5 haaksheid 0,02 45 20 40

22 23 coaxialiteit 0,005 8 62,5

20 21 evenwijdigheid 0,005 15 333

12 11 haaksheid 0,03 20 150

4 22 haaksheid 0,02 25 25 56

Optimalisatie van de bewerkingsvolgorde

Op basis van de regels uit paragraaf 5.3.1 wordt de bewerkingsvolgorde eenduidig be
paald. Na het plaatsen van een of meerdere bewerkingen wordt telkens weergegeven
welke bewerkingen op dat moment 'vrij' zijn.

Bij de keuze van een gereedschap dient voortdurend een terugkoppeling plaats te vinden
met de gereedschapset of de gewenste gereedschapsdiameter wei aanwezig is.
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Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

EB. Diameterin- EB. Diameterin- EB.
terval terval

1.1 10-14 13.1

3.1 15-20 20.1

6.1 15-20 21.1

4.1 15-19

9.1 8-14

Horizontale spindel

KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

13.1 centerboor centerbewerkingen
I

20.1

21.1

Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

EB. Diameterin- EB. Diameterin- EB.
terval terval

1.1 8-14 13.2 9,8-9,9

3.1 15-20 20.2 7,7-7,9

6.1 15-20 21.2 7,7-7,9

4.1 15-19

9.1 8-14

KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

13.2 spiraalboor 9,8 Grootste groep,

20.2
zelfde gereed-
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~ 21.2

Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

EB. Diameterin- EB. Diameterin- EB.
terval terval

1.1 8-14

3.1 15-20

4.1 15-19

6.1 15-20

9.1 8-14

15.1 10-13

Spindelwissel

Verticale spindel

KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

3.1 spiebaanfrees 15 grootste groep,

6.1
grootste diameter.

4.1

Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

EB. Diameterin- E.B. Diameterin- E.B.
terval terval

1.1 10-14 8.1

5.1 7-11 11.1

9.1 8-14 12.1

15.1 10-13
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Spindelwissel

Horizontale spindel

KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

8.1 centerboor centerbewerking

11.1

12.1

Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

EB. Diameterin- EB. Diameterin- EB.
terval terval

1.1 10-14 8.2 5

5.1 7-11 11.2 9,7-9,9

9.1 8-14 12.2 7,7-7,9

15.1 10-13

Spindelwissel

Verticale spindel

KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

1.1 spiebaanfrees 11 grootste groep.

5.1

9.1

15.1
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Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

EB. Diameterin- EB. Diameterin- EB.

terval terval

2.1 7-10 8.2 5 22.1

7.1 7 11.2 9,7-9,9 23.1

15.2 10-14 12.2 7,7-7,9

KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

2.1 spiebaanfrees 10 grootste groep,

15.2
zelfde spindel.

Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

EB. Diameterin- EB. Diameterin- EB.
terval terval

7.1 7 8.2 5 22.1

1.2 7-10 11.2 9,7-9,9 23.1

12.2 7,7-7,9

20.3(kot) 8,01

21.3(kot) 8.01

Spindelwissel

Horizontale spindel

KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

22.1 centerboor Centerbewerking

23.1
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Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

EB. Diameterin- EB. Diameterin- EB.

terval terval

7.1 7 8.2 5

1.2 7-10 11.2 9,7-9,9

12.2 7,7-7,9

22.2 7,7-7,9

23.2 7.7-7,9

20,3(kot) 8,01

21,3(kot) 8,01

KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

12.2 Spiraalboor 7,8 grootste groep

22.2

23.2

Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

EB. Diameterin- EB. Diameterin- EB.
terval terval

1.2 7-10 8.2 5

7.1 7 11.2 9,7-9,9

9.2 7-10 13.3(kot) 10,01

10.1 7-9 20,3(kot) 8,01

21,3(kot) 8,01
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Spindelwissel

Verticale spindel

KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

1.2 spiebaanfrees 7 grootste groep

7.1

9.2

10.1

Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

EB. Diameterin- EB. Diameterin- EB.
terval terval

10.2 7-10 8.2 5 14.1

11.2 9,7-9,9

13.3 (kot) 10,01

20.3(kot) 8,01

21.3(kot) 8,01

KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

I 10.2 Ispiebaanfrees I 7 Izelfde vlak I
Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

EB. Diameterin- EB. Diameterin- EB.
terval terval

8.2 5 14.1

11.2 9,7-9,9

13.3 (kot) 10,01

20.3(kot) 8,01
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21.3(kot) 8,01

22.3(kot) 8,01

23.3(kot) 8,01

Spindelwissel

Horizontale spindel

II KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

I 14.1 I centerboor I Icenterbewerking I
Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

EB. Diameterin- EB. Diameterin- EB.
terval terval

8.2 5

11.2 9,7-9,9

13.3(kot) 10,01

20.3(kot) 8,01

21.3(kot) 8,01

14.2 4

22.3(kot) 8,01

23.3(kot) 8,01

KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

11.2 spiraalboor 9,8 grootste diameter
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Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

E.B. Diameterin- E.B. Diameterin- E.B.
terval terval

3.2 7-14 8.2 5

6.2 7-10 14.2 4

22.3(kot) 8,01

23.3(kot) 8,01

13.3(kot) 10,01

20.3(kot) 8,01

21.3(kot) 8,01

KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

8.2 spiraalboor 5 grootste diameter, niet ver-

bonden aan tolerantiegroep,

dezelfde spindel.

Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

E.B. Diameterin- E.B. Diameterin- E.B.
terval terval

3.2 7-14 14.2 4

6.2 7-10 22.3(kot) 8,01

23.3(kot) 8,01

13.3(kot) 10,01

20.3(kot) 8,01

21.3(kot) 8,01
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KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

14.2 spiraalboor 4 niet verbonden aan toleran-

tiegroep, dezelfde spindel.

Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

E.B. Diameterin- E.B. Diameterin- E.B.
terval terval

3.2 7-14 22.3(kot} 8,01

6.2 7-10 23.3(kot} 8,01

5.2 7-8 13.3(kot} 10,01

20.3(kot} 8,01

21.3(kot} 8,01

Spindelwissel

Verticale spindel

KEUZE Gereedschap I diameter IReden keuze

I

5.2 ISpiraalboor

I
8 Igrootste groep

I6.2

Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

E.B. Diameterin- E.B. Diameterin- E.B.
terval terval

3.2 7-14 22.3 8,01

4.2 7-10 23.3 8,01

13.3(kot} 10,01

20.3(kot) 8,01

21.3(kot} 8,01
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Spindelwissel

Verticale spindel

KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

13.3 kotterbaar 10,01 dezelfde spindel.

Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

EB. Diameterin- EB. Diameterin- EB.
terval terval

3.2 7-14 22.3 8,01

4.2 7-10 23.3 8,01

20.3(kot) 8,01

21.3(kot) 8,01

KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

I 20.3 I kotterbaar I 8,01 I dezelfde spindel. I
Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

EB. Diameterin- EB. Diameterin- EB.
terval terval

3.2 7-14 22.3 8,01

4.2 7-10 23.3 8,01

21.3(kot) 8,01

KEUZE IGereedschap diameter I Reden keuze

I 21.3 Ikotterbaar I 8,01 Idezelfde spindel. I
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Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

EB. Diameterin- EB. Diameterin- EB.
terval terval

3.2 7-14 22.3 8,01

4.2 7-10 23.3 8,01

KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

22.3 Kotterbaar 8,01 grootste groep,

laagste prioriteit
23.3 tolerantiegroep.

Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

EB. Diameterin- EB. Diameterin- EB.
terval terval

3.2 7-14

4.2 7-10

Spindelwissel

Verticale spindel

KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

4.2 spiebaanfrees 10 tolerantieprioriteit

Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

EB. Diameterin- E.B. Diameterin- EB.
terval terval

3.2 7-14

7.2 7
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KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

3.2 spiebaanfrees 7 tolerantieprioriteit

Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

EB. Diameterin- EB. Diameterin- EB.
terval terval

7.2 7 12.3 8,01

11.3 8,01

KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

7.2 spiebaanfrees 7 tolerantieprioriteit

Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

EB. Diameterin- EB. Diameterin- EB.
terval terval

12.3 8,01

11.3 10,01

KEUZE Gereedschap diameter Reden keuze

11.3 kotterbaar 10,01 tolerantieprioriteit, grootste
I

diameter.

Vrije bewerkingen:

frezen boren centeren

EB. Diameterin- EB. Diameterin- EB.
terval terval

12.3 8,01
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KEUZE

12.3

I Gereedschap

I kotterbaar

I diameter IReden keuze

I 8,01 Ilaatste bewerking
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Bijlage 3: De Manufacturable Objects van het IDM-systeem.
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Bijlage 4: Toleranties volgens NEN-ISO 1101

In het IDM-systeem worden interne en externe toleranties gehanteerd. Deze zijn afgeleid
van de vorm- en plaatstoleranties uit de NEN·ISO normen. In deze bijlage zijn de de
toleranties uit NEN-ISO 1101 weergegeven.

elementen toleranties getolereerd kenmerk 1) symbool paragraaf

rechtheid -- 14.1

enkelvoudig vlakheid 0 14.2
element

vorm- rondheid 0 14.3
tolerantie

cilindriciteit J:I 14.4

,
profielzuiverheid

enkelvoudige van een lijn f\ 14.5
of verbonden

profielzuiverheid vanelementen
een vlak Q 14.6

evenwijdigheid II 14.7

richting- haaksheid -l 14.8
tolerantie

hoekzuiverheid L 14.9

plaatszuiverheid -$- 14.10

verbonden plaats- concentriciteit en @elementen tolerantie co-axialiteit 14.11

- 14.12symmetrie --
circulaire slag I 14.13

slag-
tolerantie

totale slag U 14.14
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Bijlage 5: Wegen van toleranties

Wanneer meerdere toleranties expliciet worden gedefinieerd in een produktmodel, moeten

ze met elkaar worden vergeleken om het relatieve belang van en tolerantierelatie te
kunnen beoordelen. Ten eerste is dit nodig voor het genereren van set-ups. Een hoge
tolerantie tussen twee MOs vereist bijvoorbeeld dat de betreffende MOs in een set-up

worden vervaardigd. Ten tweede worden binnen een set-up de nabewerkingsoperaties van

de MOs uit de tolerantierelatie, op basis van het relatieve belang van de tolerantierelatie,
in de bewerkingsvolgorde geplaatst. De nabewerkingsoperaties van de belangrijkste

tolerantierelatie worden achteraan in de bewerkingsvolgorde geplaatst, enz.

Door Boerma[22] is een methode ontwikkeld waarmee toleranties onderling vergeleken
kunnen worden. De verschillende toleranties worden hierbij omgezet in tolerance factors

(TF). Een tolerance factor is een maat voor het relatieve belang van tolerantierelaties

tussen MOs. De tolerance factor wordt berekend door de maximaal toegestane fout te

delen door de karakteristieke lengte van de tolerantie. In het geval van evenwijdigheid of
vlakheid bijvoorbeeld wordt de tolerantiefactor berekend door de toegestane fout te delen

door de langste diagonaal van het getolereerde vlak (zie figuur 51).

V2 2'
L= Lx t Ly

TF= tiL

Figuur 51: Berekening van de tolerance
factor (TF).

Het bodemvlak van het rechthoekige blok is het referentievlak, het topvlak is het getole
reerde vlak.

Hoe lager een tolerance factor is, hoe moeilijker de tolerantie te vervaardigen is. Voor de

bewerkingsvolgorde geldt dat de nabewerkingsoperaties van de MOs die horen bij de tole
rantie met de laagste waarde achteraan in de bewerkingsvolgorde zullen worden geplaatst.
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In het voorbeeldprodukt van bijlage 2 komen vier typen toleranties voor, haaksheid,
evenwijdigheid, plaatsnauwkeurigheid en coaxialiteit. Voor deze vier toleranties zal de
karakteristieke lengte (L) en de maximaal toelaatbare afwijking (t) worden aangegeven.
Hiermee zal de tolerance factor (TF) wordt berekend.

Positietolerantie

4-
1
I

1-=:3 L
4-

1
I

0=-1,

De tolerantie op de lengte L is de afwijking t. TF =tIL

Haaksheidtolerantie

TF =t / L
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Evenwijdigheidstolerantie

TF = tIL.

Coaxialiteitstolerantie

De afstand L is de lengte van de getolereerde MO. TF =tIL.
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Voor de toleranties uit het voorbeeld van bijlage 1 zijn de tolerance factors berekend en
weergegeven in tabel 1. TOF is de getolereerde MO en REF is de referentie MO. Lx, Ly,

en Lz geven de karakteristieke lengtematen. In de laatste kolom is de tolerance factor

weergegeven.

TOF REF type waarde lengte TF*10·5

Lx Ly Lz

3 7 haaksheid 0,02 45 20 40

22 23 coaxialiteit 0,005 8 62,5

20 21 evenwijdigheid 0,005 15 333

12 11 haaksheid 0,03 20 150

4 22 haaksheid 0,02 25 25 56
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Bijlage 6: Het MAHO-700S bewerkingscentrum

1
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De MAHQ 700 5

3
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6
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I
I
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I
I

8

7

1. Schuildeur rechlS
2. Toegangsluik hydrauliek
3. Toegangsluik venlielblok hydrauliek. pneumaliek
4. Schulldeur voor
S. Schulldeur links
6. Toegangsluik koelmiddelleidingen en gereedschapwisselaar
7. Toegangsluik gereedschapmagaziln en cenlraalsmering
8. Bedieningspaneel en beeldscherm
9. Koelvloeislof reservoir
10. Vertiehling
11. Kantelbare rondlalel 88
12. Kanlelbare verlikale kop



MAHO MH 700 S
De MH 7005 Is een universele Irees en boormachine mel een universele gereedschapwisselaar.
voorzlen van een 5-assige conlourbeslurlng. de CNC 432 van de lirma Philips. Voor hel posllioneren
In de assen X. Y en Z beschikl de machine over lineaire meelsyslemen en voor de assen A en 8 over
ralalie meelsyslemen.

Technische gegevens:

Machine bereik:
langs
verlikaal
dwars
rondlalel
zwenkas

X-as 700mm
V-as 500mm
Z-as 600mm
8'as n • 360 gr.
A-as -20 101 +45 gr.

Hoordspil :
aandrljving: regelbare wisselslroommolor mel een vermogen van \0 kW
loerenlallenreeks: 20·6300 omw/min
loerenlaJlen: Irappeloos regelbaar binnen 4 reeksen.

FreessplHen:
aUlomatisch weg Ie draaien verlikale Ireeskop
gereedschapsconus ISO 40
gereedschapsopspanning hydro-mechanisch

Aanzelbewegingen:
individuele gelijkslroomaandrijving. per as regelbaar.
aanzelsnelheid in X. Y en Z: 1-4000 mm/min

A en B-as: 1-3000 graden/min

IJlgang:
X en Z'as
V-as
8-as
A-as

12 mlmin
10 m/min
150mw/min
16 grlsec

Meelsysleem:
X. Yen Z-as:
A en B-as:
oplossend vermogen:

inkremenleel - lineair .
Inkremenleel • rorerend
X. Yen Z-as 0.001 mm.
A en 8-as 0.001 graad.

Gereedschapwisselaar:
aanlal gereedschappen In het macazijn: 36

Tafel:
lwenk-rond-talel. diameter 520mm

Beslurlng:
Philips eNC 432 conlourbesturing mel beeldscherm

Gewlchl:
machine compleel ongeveer 8500 kg.
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Bijlage 7: De basisgereedschapset

Een basisgereedschapset welke voor elke produktieserie kan worden gebruikt wordt sterk

bepaald door het produktenpakket dat binnen een bepaalde produktieserie wordt vervaar

digd. Met de samenstelling van een gereedschapset wordt voor een groot deel de

maakbaarheid van een MO bepaald. De basisgereedschapset zoals hier weergegeven

heeft betrekking op de gereedschappen die regelmatig worden gebruikt in een CNC

omgeving.

De gereedschapsafmetingen (Lengte-diameter) die in de basis gereedschapset dienen

voor te komen, worden bepaald door veel gebruikte MO-afmetingen (B.V. tapgaten M6,

M8, enzovoorts). Per produktiesituatie dienen de gereedschapsdiameters nader te worden

uitgezocht. Gegevens over range in afmetingen zijn er niet in de lijst verwerkt en dienen

verder te worden uitgezocht.

Gereedschap:

centerboor

spiraalboor

verzinkboor

tweesnijder

driesnijder

viersnijder

bolkopfrees

spiebaanfrees

radiusfrees

vlakfrees

schroefdraadfrees

conische frees

T-frees

afkantfrees

zaagfrees

ruimer

kotterbaar

tapboor

Opmerking:

tophoek 60°

tophoek 118°

tophoek 60°, 90° en 120°

met snijkant tot hart

met snijkant tot hart

met snijkanten onder hoek 45°, 75° en 90°

hoek 60° I 45° en 30°
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Bijlage 8: De standaardmateriaallijst

In deze bijlage is een tabel weergegeven met materialen zoals deze voor het IDM-systeem
is aangelegd door M.F. Eenjes [Eenjes92]. Deze tabel is opgezet naar bewerkingsgroep.

Dit betekent dat elk materiaal dat tot een bewerkingsgroep behoort op dezelfde manier

bewerkt wordt (voeding, aanzet en dergelijke zijn gelijk). De indeling is gebaseerd op
gegevens van de firma Prototyp-werke GMBH [Prototyp, 85].

Door middel van testprodukten kan worden gemeten wat de parameters (zoals bijvoor

beeld de bereikbare nauwkeurigheid, verspaningssnelheid, verspaningscondities) met
betrekking tot het freesproces zijn. Deze zijn noodzakelijk voor keuzes die worden

gemaakt tijdens het bepalen van de produktie-omgeving en bij het genereren van NC
regels.
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bew Materiaal DI N benaming Trek- Hardheid5 Mat.
grp nummer sterkte4 grp.

1.1 1.0035 St 33-2 330 - 500 100 - 140 CS
1.0038 RSt 37-2 350 - 450 105 - 130 CS
1.0711 9 S 20 360 - 530 150 - 160 AS
1.0501 C 35 500 - 700 150-210 KS

1.2 1.0070 St 70-2 700 - 850 200 - 255 CS
1.0726 35 S 20 500 - 650 190 - 200 AS
1.0503 C 45 600 - 800 180 - 240 KS
1.0601 C 60 700 - 850 200 - 250 KS

3 0.6020 GG-20 ",,200 170-210 LG
0.6030 GG-30 ",,300 200 - 260 LG

4 0.7040 GGG-40 "" 390 - NG

5 1.4401 X 5 CrNiMo 18 106 500 - 700 130 - 180 RVS

8.2 3.3315.26 AIMg 1 145 - 185 "" 47" AK
3.3535.26 AIMg 3 240 - 280 "" 73" AK
2.2315 AIMgSi 1 > 245 "" 95+ AK

8.3 3.3241.01 G-AIMg 3 Si 140 - 190 50 - 60" AGK
3.3292.05 GD-AIMg 9 200 - 300 70 - 100" AGK

8.4 3.2381.01 G-AISi 10 Mg 170 - 220 50 - 60" AGG
3.2581.02 GK-AISi 12 180 - 240 50 - 60" AGG
3.5662.01 G-MgAI6 180 - 240 50 - 65** MG

9.1 2.0060.10 E-Cu 57 200 - 250 45 - 70" KL
2.1522.26 CuSi 2 Mn 330 - 410 "" 95+ KL
2.0380.10 CuZn 39 Pb 27 "" 360 "" 125+ KZ

8.1 - PerspexB "" 75 - PMM
- UltramidB 40 - 80 - A
- MakrolonB

"" 65 - PA
- PertinaxB - - PC
- NovitexB - - PF
- CeleronB

"" 78 "" 84++ PVC
HW

1 Treksterkte In N!mm'.
5 Hardheid in HB 30 muv: _. HB 2,5/62,5

- ** HB 5/250
- + HB 10
- ++ °Share D

6 Oak bekend als: RVS 316.
7 Oude benaming: Ms 58.
a Deze namen zijn merknamen.
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Afkortingen: CS : Constructie Staal

AS : Automaten Staal

KS : Kooistofstaal

LG : Laminair Gietijzer

NG : Nodulair Gietijzer

RVS : Roestvast Staal

AK : Aluminium Kneetlegering (niet uitgehard)

AGK : Aluminium Gietlegering (<10% Si)

AGG : Aluminium Gietlegering (>10% Si)

MG : Magnesium Gietlegering

KL : Koper, laag gelegeerd

KZ : Koper-Zink legering (Messing)

PMMA : Polymethylmetacrylaat (DIN 7745}9

PA : Polyamide (BNylon) (DIN 16773}9

PC : Polycarbonaat; (DIN 7744}9

PF : Fenolformaldehyde hars

PVC : Polyvinylchloride; (DIN 7748, DIN 7749}9

HW : Hardweefsel; Iinnenweefsel gei"mpregneerd met fenolhars

Uit: Protostar Fraswerkzeuge Einsatzwerte (1985)

Prototyp-Werke GMBH, Fabrik fur prazisionswerkzeuge

Zell-Harmersbach (BRD).

9 Kunststotten algemeen: biN 7728
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