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Hoofdstuk 1. Inleiding. 

De draaibank Dr.200 P.M., die in de wandelgangen onder de naam 

"grijze A.I." door het leven gaat, bevindt zich in het Verspa

ningslab. Figuur 1 op p.2 toont de draaibank in vooraanzicht. 

De tekening geeft een duidelijk overzicht van de belangrijkste 

onderdelen van de bank en werd overgenomen uit het bedienings

voorschrift van de Dr.200 P.N. 

In figuur 1 zijn door middel van symbolen bij de verschillende 

bedieningshandels en bedieningsknoppen de belangrijkste funkties 

aangegeven. Op p.3 wordt een overzicht van enkele symbolen met 

de daarbij behorende funkties gegeven. 

Op de T.R. is aan de draaibank een bedieningskast toegevoegd. 

Zie hiervoor figuur 2 op p.4.De figuur toont de verschillende 

funktiemogelijkheden, die de bedieningskast biedt: 

- aflezing van de aanzetsnelheid van de langs- of dwars

slede in mm/s (meetbereik instelbaar met schakelaar 1); 

- aflezing van de omwentelingsfrekwentie van de hoofdspil 

in omw/s (meetbereik instelbaar met schakelaar 2); 

- de instelling van een gekozen aanzet in mm/omw gebeurt 

met de beide schakelaars 3 en 4; door kombinatie van 

deze 2 schakelaars kan men de aanzet varieren van 0,01 

tot en met 0,99 mm/omw, met als kleinste stap 0,01 mm/omw; 

- met schakelaar 7 kan men de schortmotor zowel links- als 

rechtsom laten lopen; men kan dus met schakelaar 7 de 

richting van de sledebeweging kiezenj 

- in de stand automatisch van schakelaar 5 heeft een 

verhoging van de omwentelingsfrekwentie van de hoofdspil, 

een verhoging van de aanzetsnelheid van de slede tot gevolg; 

dit om de met de beide schakelaars 3 en 4 ingestelde aanzet 

te realiseren; er geldt nl.: 
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Overzicht van de belangrijkste symbolen met de daarbij behorende 

funkties. 

symbool 

2 

6 

18 

23 

25 

28 

33 

Opmerking: 

funktie 

met handel 2 kan men de langs- of dwarsvoeding 

inschakelen. 

beweegt men de hefboom van de keuzeschakelaar 8 
naar rechts, dan draait de hoofdspil rechtsom; 

beweegt men de hefboom naar links, dan draait de 

hoofdspil linksom; indrukken in de middenstand 

stopt de hoofdspil. 

hoofdschakelaar. 

met deze op het schort aanwezige schakelhefboom 

kan men 2 reeksen van voedingen kiezen nl.: 

A = 40 - 500 mm/min, 

B = 10 - 125 mm/min. 

met de schakelaar 25 kan men de richting van de 

sledebeweging kiezen (op de oorspronkelijke 

uitvoering van de draaibank aanwezig). 

met de regelknop 28 stelt men in op een voeding 

in mm/min, nadat men deze waarde uit de tabel 

heeft afgelezen aan de hand van het toerental 

van de hoofdspil en de gewenste voeding (aanzet) 

in mm per omwenteling (op de oorspronkelijke 

uitvoering van de draaibank aanwezig). 

met regelknop 33 kan men de snelheden van de 

hoofdspil regelen van 20 tot 3000 omw/min. 

Ben aan de draaibank toegevoegde bedieningskast (zie p.4) heeft de 

funkties van de op de oorspronkelijke uitvoering van de bank 

aanwezige schakelaar 25 en regelknop 28 overgenomen. 
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waarbij v
f 

= aanzetsnelheid van de slede in mm/s, 

s = aanzet in mm/omw, 

n = omwentelingsfrekwentie van de hoofdapil in 

omw/s; 

indien men dua bij een ingestelde aanzet de omwentelings

frekwentie van de hoofdspil laat toenemen (afnemen), dan zal, 

om de ingestelde aanzet te realiseren, de aanzetanelheid 

moeten toenemen (afnemen); in de stand automatisch kan men 

de omwentelingsfrekwentie van de hoofdapil en de aanzetsnel-

heid van de slede niet onafhankelijk van elkaar regelen; 

bij handbediening heeft een toename (afname) van de omwen

telingsfrekwentie Van de hoofdspil geen invloed op de 

aanzetsnelheid van de slede; de omwentelingsfrekwentie 

van de hoofdapil en de aanzetanelheid van de slede zijn nu 

onafhankelijk van elkaar te regelen; met regelknop 6 kan 

men nu de aanzetsnelheid van de slede regelen. 

Het zal duidelijk zijn, dat de funkties van de op de oorspronkelijke 

uitvoering van de bank aanwezige schakelaar 25 en regelknop 28 door 

de bedieningskast zijn overgenomen. 

Ondanka het feit dat de Dr.200 P.M. al een zeer oude draaibank is, 

komt deze bij een Schlesinger- en Salmontest, waarbij de bank aan 

bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen, nog erg goed uit de bus. 

Mechanisch is de bank nog heel goed. Ook een modale analyse toont 

aan, dat de bank bijzonder stijf is. De bank is bovendien weinig 

gebruik~ 

Tor~ doen er zich problemen voor en weI met de elektrische aandrij

ving, die erg slecht is. De aandrijving van de slede wordt bij de 

Dr.200 P.M. verkregen door een tegen de rechterkant van het schort 

gemonteerde regelbare gelijkstroommotor (schortmotor). 

De schortmotor heeft een vermogen van 1/8 pk., of weI 

1/8 x 0,7355 kW = 0,092 kW. Het maximum toerental van de 

schortmotor bedraagt 1430 orow/min. 
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De door de aandrijving gerealiseerde aanzet blijkt af te wijken 

van de op de bedieningskast ingestelde aanzet. Dit probleem 

doet zich vooral v~~r bij lage aanzetten. Bovendien is de gerea

liseerde aanzet niet konstant. 

De 11-opdracht bestond dan ook uit hat eens nader onder de loep 

nemen van de aandrijving/besturing van de draaibank Dr.200 P.M., 

aan de hand waarvan dan mogelijke verbeteringen konden worden 

voorgesteld. 

Om een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van de aandrijving, 

werd aan de hand van metingen de door de aandrijving gerealiseerde 

aanzet bepaald en vergeleken met de op de bedieningskast ingestelde 

aanzet. Tevens werd de variatie rond de (gemiddelde) waarde van de 

gemeten aanzetsnelheid van de slede bepaald. 

De metingen werden bij verschillende machine-instellingen uitgevoerd 

en staan uitvoerig beschreven in een meetrapport{Van het meetrapport is ee 

In dit meetrapport worden behandeld: WPB-rapport gemaakt.) 

- de keuze van de meetinstrumenten, 

- een korte beschrijving van de werking van de meetin-

strumenten, 

- de ijking van de meetinstrumenten, 

- de meetopstelling, 

- de meetresultaten, 

- de konklusies. 

De eindkonklusie van het meetrapport over de kwaliteit van de 

aandrijving/besturing van de draaibank Dr.200 P.M. luidde, dat 

de aandrijving/besturing zowel met voedingsreeks B als met 

voedingsreeks A niet naar behoren funktioneert; de metingen 

tonen aan dat: 

- met voedingsreeks B (0,167 - 2,083 mm/s) een op de 

bedieningskast ingestelde aanzet in mm/omw niet wordt 

gerealiseerd: de verhouding tussen de op de bedienings

kast ingestelde aanzet en de gemeten waarde voor de 

aanzet varieert van 2,9 tot 3,9; zie bijlage 1, tabel 1; 



...... , 

-7-

- met voedingsreeks A (0,67 - 8,33 mm/s) een op de 

bedieningskast ingestelde aanzet in mm/omw beter 

wordt benaderd: de verhouding tussen de op de bedie

ningskast ingestelde aanzet en de gemeten waarde v~~r 

de aanzet varieert van 1,03 tot 1,13; zie bijlage 1, 

tabel 2; 

het blijkt echter dat vooral bij voedingsreeks A de 

varia ties rond de (gemiddelde) waarde van de gemeten 

aanzetsnelheid van de slede aanzienlijke waarden aan

nemen; zie bijlage 1, tabe13. 

Zowel met voedingsreeks B als met voedingsreeks A funktioneert de 

aandrijving/besturing slecht! 

In dit rapport zullen dan ook enkele voorstellen worden gedaan ter 

verbetering van de aandrijving/besturing van de draaibank Dr.200 P.M. 

Alvorens deze worden besproken, worden in de hoofdstukken 2 en 3 

enkele belangrijke aspekten betreffende aandrijvingen bij moderne 

gereedschapswerktuigen behandeld. Hierbij werd gebruik gemaakt van 

het WPT-rapport nr. 0532 "Signaalverwerking en aandrijvingen bij 

numeriek bestuurde gereedschapsmachines ll van ir. P.C.Mulders. 

Van een aandrijving is de belangrijkste komponent een motor met zijn 

voedingseenheid: 

- in hoofdstuk 2 worden dan ook, na een korte inleiding, de 

meest voorkomende aandrijfmotoren voor hoofdas en slede wat 

nader toegelicht, waarbij het accent ligt op de gelijkstroom

motor; 

- in hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de regelbare 

versterkers voor aandrijvingen. 

In hoofdstuk 4 wordt, na een korte inleiding, wat dieper ingegaan op 

de vermogens, die we bij een gereedschapswerktuig kunnen onderscheiden. 

Tevens worden het rendement van verschillende typen gereedschapswerktui

gen en het mechanisch rendement van elektromotoren behandeld. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 4 de snijkrachten, die bij een verspanings

proces optreden, besproken (belangrijk in verband met de te kiezen 

motorvermogens) en wordt aangegeven met welke vergelijkingen en tab ellen 
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we de snijkrachten kunnen bepalen. 

Bij de paragraaf over de snijkrachten werd gebruik gemaakt van het 

kollegediktaatnr. 4.465 "Het bewerkingsproces verspanen" van 

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

In hoofdstuk 5 wordt een schatting gemaakt van de benodigde motor

vermogens. Hierbij wordt uitgegaan van de in hoofdstuk 4 behandelde 

vergelijkingen en tabellen voor het bepalen van de snijkrachten. 

Voor 2 materialen (C 35 V en 34 Cr Mo 4 V) wordt wat aan de snij-' 

krachten gerekend. Dit om een indruk van de grootte van de snij

krachten tijdens het verspaningsproces te krijgen. 

In hoofdstuk 6 zullen enkele suggesties ter verbetering van de 

aandrijving/besturing van de draaibank Dr.200 P.M. worden besproken. 
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Hoofdstuk 2. Aandrijvingen. 

2.1 Algemeen. 

Bij de moderne gereedschapswerktuigen worden op diverse plaatsen 

aandrijvingen toegepast. Dit kunnen eenvoudige aandrijfmotoren zijn, 

maar soms bestaan de aandrijvingen uit komplexe aandrijfsystemen. . 
Indien we nu als voorbeeld een numeriek bestuurde draaibank beschou-

wen, dan kunnen we een aantal van deze aandrijvingen onderscheiden: 

- de aandrijving van de hoofdas, 

- de aandrijving van de pomp en voor koeling en smering, 

- de aandrijving van de pomp voor de hydraulika van de 

klauwplaat, 

- de aandrijving van de gereedschapsslede in meerdere rich

tingen. 

Van zoln aandrijving is de belangrijkste komponent een motor met 

zijn voedingseenheid. De voedingseenheid levert de benodigde energie 

voor de aandrijving. De keuze van de motor wordt bepaald door de 

specifieke eisen, die aan elke aandrijving gesteld worden: 

- nauwkeurige bestuurbaarheid, 

- groot snelheidsbereik, hoge versnellingswaarde, 

- eenvoudige konstruktie, 

- eenvoudige of goed regelbare voedingseenheid. 

Indien we ons beperken tot de aandrijvingen met elektrische motoren, 

dan kan deze groep van motoren worden onderverdeeld in: 

- wisselstroommotoren, synchroon en asynchroon, een- en 

meerfasig, 

- gelijkstroommotoren, 

- lineaire motoren, 

- elektrische stappenmotoren. 

In de volgende paragraaf zullen de meest voorkomende aandrijfmotoren 

voor hoofdas en slede wat nader worden toegelicht. 
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2.2 Aandrijfmotoren voor hoofdas en slede. 

Hoofdas-aandrijfmotoren. 

Bij de moderne machines zijn hier reeds vermogens tot 50 kW of 

meer vereist. Een veel toegepaste motor is de 3-fase asynchroon

motor. Door de grote oplage en de eenvoudige bouw van de kooianker

rotor is deze in de regel goedkoop. Het toerental is echter aileen 

kontinu regelbaar door regeling van de frekwentie van het draaiveld. 

Hier wordt onderzoek aan gedaan, wat echter nog niet tot grote 

praktische resultaten heeft geleid. 

Door omschakeling van het aantal polen (meestal houdt dit verdubbeling 

van het pooltal in) krijgt men een stapsgewijze toerentalregeling. 

Een andere mogelijkheid tot toerentalregeling is door middel van een 

koppeling met tandwielkast (diskrete toerentalregeling). 

Tegenwoordig wenst men ook voor hoofdas-aandrijfmotoren een kontinu 

regelbaar toerental (optimale verspaningssnelheid). Daarom wordt 

hiervoor steeds vaker een gelijkstroommotor gekozen. Een gelijk

stroommotor heeft een maximaal koppel bij stilstand. 

Het probleem bij de kontinu regelbare grote gelijkstroommotoren is 

de beschikbaarheid van een grote regelbare gelijkstroomvoeding. 

Voor een regelbare snelheid kan gebruik worden gemaakt van: 

- veldsturing (weinig toegepast): 

via een versterker wordt aileen de veldstroom variabel gevoed 

en kan worden volstaan met een kleine versterker; veldsturing 

heeft echter als nadeel, dat een extra (elektrische) tijdkon

stante wordt geintroduceerd (wat niet gunstig is voor het 

dynamische gedrag van de aandrijving)j de veldwikkeling 

bestaat immers uit veel wikkelingen van dunne draad: grote 

zelfinduktiej 

- ankersturing: 

het toerental wordt geregeld door regeling van de ankerstroomj 
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het zal duidelijk zijn, dat voor de genoemde vermogens van 

50 kW of meer enorme stromen gestuurd moeten worden; zelfs 

met de huidige stand van de halfgeleider-techniek is het niet 

mogelijk hiervoor geschikte transistorversterkers te vinden; 

een toepassingsmogelijkheid biedt dan de thyristor (hierop 

wordt in het volgende hoofdstuk wat dieper ingegaan); omdat 

de ankerwikkeling meestal bestaat uit weinig windingen van 

dikke draad (weinig zelfinduktie), wordt bij ankerstroom

sturing een verwaarloosbare elektrische tijdkonstante ver

kregen. 

Slede-aandrijfmotoren. 

De huidige slede-aandrijvingen voor gereedschapswerktuigen moeten 

voldoen aan de volgende eigenschappen: 

- elke as moet afzonderlijk regelbaar zijn, 

ijlgangsnelheden van 10 tot 15 ro/roin rooeten roogelijk zijn, 

- oro geringe aanloop- en vertragingstijden te verkrijgen, 

rooeten de slede-aandrijvingen goede dynaroische eigenschappen 

hebben (zoals kleine tijdkonstanten). 

Tegenwoordig worden als slede-aandrijfrootoren uitsluitend nog 

elektro-(hydraulische) stappenrootoren en gelijkstrooromotoren 

toegepast. 

De stappenrootor wordt meestal toegepast bij een open besturing, 

terwijl de gelijkstroororootor wordt toegepast bij een gesloten 

besturing. 

Bij een gesloten besturing roaakt men gebruik van het fenomeen 

terugkoppeling. Zo kan de dynamische stijfheid van de aandrijving 

door terugkoppeling van een tachogeneratorsignaal worden verbeterd 

(snelheidsregelkring). Dit roaakt hat mogelijk oro invloeden ten 

gevolge van storingen terug te regelen. 

Bij de open besturing ontbreekt een terugkoppelsysteero en is roen 

zeer afhankelijk van de kwaliteit van de komponenten: bV. van de 

stapgrootte, nauwkeurigheid en stabiliteit van de stappenrootor. 

Er bestaat geen kontrole op geroaakte stappen ten gevolge van storingen. 
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Samengevat kan men stellen, dat in de meeste gevallen: 

- gesloten besturing = regelkring met gelijkstroommotor, 

- open besturing = stuurketen met stappenmotor. 

In figuur 3 staat dit nog eens schematisch weergegeven. 

input 

(gewenste w~arde) 

vergelijkorgaa 

input 

erkelij-

aandrijfeenheid 

(stappenmotor) 

slede aandrijfeenheid slede 

(gelijkstroommotor) 

meet

sy-steem 

OPEN BESTURING 

(stuurketen met stappenmotor) 

GESLOTEN BESTURING 

(regelkring met gelijk

stroommotor) 

Fig. 3 Blokschema van een open en een gesloten 

besturing. 

In de volgende paragraaf zullen de meest voorkomende gelijkstroom

motoren wat nader worden toegelicht. 
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2.3 Gelijkstroommotoren. 

Bij gelijkstroommotoren spelen 2 grootheden een belangrijke rol: 

de mechanische tijdkonstante LM = J en de elektrische tijdkonstante 
L 

~= D 
R 

Met: J = traagheidsmoment van de motor, 

D = demping van de motor, 

L = zelfinduktie van de gestuurde wikkeling, 

R = weerstand van de gestuurde wikkeling. 

Nu is de zelfinduktie L evenredig met het aantal wikkelingen in het 

kwadraat, terwijl de weerstand R evenredig is met het aantal wikke

lingen. De elektrische tijdkonstanteLE = L/R is dus evenredig met het 

aantal wikkelingen. 
Zoals reeds werd opgemerkt in paragraaf 2.2 verzorgt bij ankersturing 

een versterker de ankerstroom, waardoor de elektrische tijdkonstante 

~E verwaarloosbaar is (het anker heeft weinig windingen van dikke draad), 

terwijl bij velds turing een versterker de veldstroom verzorgt waardoor 

de elektrische tijdkonstante niet verwaarloosbaar is (de veldwikkeling 

heeft veel windingen van dunne draad). In het geval van veldsturing 

heaft de motor dus een extra tijdkonstante, met vervelende gevolgen 

ten aanzien van de stabiliteit van de aandrijving. 

Bij een ankergestuurde motor kan het statorveld nog worden verkregen 

via: - zelfbekrachtiging, 

- vreemdbekrachtiging, 

- permanente magneten. 

Het koppel wordt verkregen als sen produkt van de kracht, die het 

ene veld op het andere veld uitoefent, maal de rotorstraal. Om het 

koppel te vergroten wordt soms de kracht, soms de straal van de rotor 

extra groot gemaakt. Gebaseerd op al deze overwegingen kan een gelijk

stroommotor met specifieke eigenschappen worden gekonstrueerd. In 

figuur 4 op p.14 staan ankele konstruktievormen schema tisch weer

gegeven: - het konventionele type, 

- het schijfanker type, 

- het staafanker type, 

- het holvormig type. 
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KONVENTIONELE TYPE SCHIJFANKER TYPE 

STAAFANKER TYPE HOLVORMIG TYPE 

Fig. 4 Enkele konstruktievormen van 

gelijkstroommotoren. 

De belangrijkste gelijkstroommotoren, gebaseerd op de voorgaande 

overwegingen zijn: 

- de schijfankermotor: 

bij de schijfankermotor wordt het veld opgewekt door 

permanente magneten van hoge kwaliteit; meestal bestaat 

de rotor uit een schijf van isolatiemateriaal met bedrukte 

bedrading; de motor heeft een zeer gering traagheidsmoment 

en door de bouwwijze een zeer kleine elektrische en mecha-
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nische tijdkonstante; de motor kan in millisekonden 

op het gewenste toerental worden gebracht; een nadeel 

van de schijfankermotor is de geringe overbelastbaar

heid; 

- de staafankermotor: 

de staafankermotor heeft door de geringe radiale afme

tingen van de rotor een klein traagheidsmomentj toch wordt 

een goed moment verkregen, omdat de opgewekte kracht even

redig is met de lengte van het anker; dit maakt tevens 

hoge versnellingen mogelijk; de overbelastbaarheid is beter 

dan bij de schijfankermotor. 
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Hoofdstuk 3. Regelbare versterkers voor aandrijvingen. 

Zoals reeds werd opgemerkt in paragraaf 2.1 is de belangrijkste 

komponent van de aandrijving een motor met zijn voedingseenheid. 

De moderne ontwikkelingen in de halfgeleider-techniek hebben het 

mogelijk gemaakt, voor gelijkstroommotoren ook regelbare voedingen 

te maken. 

De regelbare voedingen kunnen als volgt worden ingedeeld: 

- transistor-voedingen/vermogensversterkers: 

~ gelijkstroom/spanningsversterkers, 

~ pulsbreedte gemoduleerde voedingen, 

thyristor-voedingen/vermogensversterkers. 

De kleine vermogens tot 5 a 10 kW kunnen inmiddels met de transistor

voedingen worden gestuurd, terwijl de grotere vermogens slechta met 

de thyristor-versterkers geregeld kunnen worden. 

D~ gelijkstroom/spanningsversterker werkt volgens het principe van 

het konventionele type versterker, met een evenredigheid tuasen 

ingangs- en uitgangsgrootheid. Zie figuur 5. 

Celijkspanninysverscerker 

basis

spanning 

stroom 

I 

Fig. 5 Gelijkspanningsversterker. 

t 

t 
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Bij de pulsbreedte gemoduleerde voeding worden de transistoren 

gebruikt ale elektronische schakelaars. Slechts een deel van de 

tijd is de basisspanning Ub aanwezig (de pulsbreedte is variabel); 

dit maakt het mogelijk de gemiddelde stroom te regelen. Voor de 

afvlakking van de stroom wordt gebruik gemaakt van smoorspoelen. 

Zie figuur 6. 

Pulsbreedte moduldtie basis

spanning 

stroom 

I 

~ zender 1 spoe met 
: - - • 1-./1 1-' 
• I , /1 I 

I I 
l I \ I 

Fig. 6 Pulsbreedte gemoduleerde voeding. 

Bij de thyristor-voedingen maakt men gebruik van het feit dat 

thyristors geleiden, wanneer de spanning over de thyristors 

positief is en wanneer ze door een extra ontsteekpuls worden 

opengestuurd. Door het tijdstip van de ontsteekpuls te varieren, 

wordt meer of minder van een positieve fase gebruikt. Ze doven 

slechts wanneer de voedingsspanning weer door nul gaat. De af

vlakking van de stroom geschiedt, net als bij de pulsbreedte 

gemoduleerde voedingen, door smoorspoelen. 

Het voordeel van thyristors is, dat ze grote stromen kunnen 

geleiden. Ze zijn daardoor geschikt als regelbare voeding voor 

de aandrijving van de hoofdspil. 

• 
t 

t 
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Het nadeel van thyristors is, dat ze niet meer regelbaar zijn 

binnen een periode. 

In figuur 7 staat een motoraandrijving met thyristors afgebeeld, 

zowel voor een 1- als een 3-fase voeding. 

Volle I-fase thyristorschema Q. 
I :=l 
~ 
(I,) 0'1 
~ C 

..... -
\II = ..... = c 1'0 

0 --\II 

Halve 3-fase thyristorschema Q. 

I 
~O'I 
<:J C 
(1,)_ 

..... C 
y") c: 

.... 10 
C Q.. 
0\11 

e 
o 
0-
I:.. ..-

i,J') 

~,. " 
t \ 

\ I \ 
\ I \ 

" ....... , 

I 1\ 
• I 
, I 
I 

1 
I 
I 

I 

;1 . \ 
! 
\ 

trafospanning 
,-, , .. 

.. 
,\ 
, ' t 

" I ,I 

"'-' .... ~ .. 

.', "'l 
• I 

: I 
I I I I 

! 1 
I 

• 
II 

t 

, \ 

, 
,~ t , 

I' , 
" Ii " .\ • 

, I I 

• I I • I \ 
! ! • 

t 

Fig. 7 Motoraandrijving met thyristors. 
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Hoofdstuk 4. Vermogens en krachten. 

4.1 Inleiding. 

In hoofdstuk 2 werden de me est voorkomende aandrijfmotoren voor 

hoofdas en slede wat nader toegelicht, waarbij het accent lag op 

de vaak toegepaste gelijkstroommotor. In hoofdstuk 3 werd aandacht 

besteed aan de regelbare versterkers voor aandrijvingen. 

Om een goede indruk te krijgen van wat er op het gebied van aan

drijvingen voor gereedschapswerktuigen zoal op de markt is, werden 

in totaal 9 bedrijven aangeschreven met het verzoek dokumentatie 

betreffende aandrijvingen aan ondergetekende toe te zenden. Bijlage 

2 bevat een lijst met de 9 bedrijven, die werden aangeschreven. 

Op het verzoek tot het zenden van dokumentatie, werd door 7 bedrijven 

poaitief gereageerd. Dit waren de eerste 7 bedrijven uit de lijst. 

Hoewel niet aIle toegezonden dokumentatie bruikbaar was, werd toch 

voldoende informatie, o.a. over aandrijfmotoren (vooral gelijkstroom

motoren), regelbare versterkers en tachogeneratoren, verkregen. 

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, is de belangrijkste komponent 

van een aandrijving een motor met zijn voedingseenheid. Voor het 

"ontwerpen" van een nieuwe aandrijving, is een goede keuze van het 

motorvermogen van het grootste belang! Men moet trachten het vermogen 

van de motor goed aan te passen aan het benodigde aandrijfvermogen. 

Keuze motorvermogen: 

- niet te groot: motor en aandrijfkomponenten te duur, vooral 

bij een regelbare aandrijving; bovendien kan nog opge

Merkt worden dat het rendement, by. van een wisselstroom

motor vrij konstant is tussen 50 en 125 % van de vollast, 

maar daaronder sterk afvalt; 

- niet te klein: dan bestaat het gevaar van niet of slecht aan

lopen onder ongunstige omstandigheden; indien bv. een 

draaibank gedurende enkele dagen (weekend) heeft stilge

staan, treden er aanvankelijk bij het weer in bedrijf 

stellen, grotere wrijvingskrachten en dus wrijvingsver

liezen op in de geleidingen en de aandrijfelementen 

(o.a. tandwielen), dan in normaal bedrijf (er is dan een 
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goede smering, lagere wrijvingskoefficienten); 

bovendien geeft een motor met een te klein vermogen 

een ongelijkmatige loop, vooral bij wisselende 

belasting. 

In de volgende paragraaf zal wat nader worden ingegaan op het 

benodigde vermogen en het rendement van een gereedschapswerktuig. 

4.2 Benodigde vermogen en rendement. 

Het benodigde aandrijfvermogen van een gereedschapswerktuig is 

afhankelijk van het aan het werktuig benodigde vermogen voor het 

verspaningsproces en de in de aandrijvingen en geleidingen optre

dende wrijvingsverliezen. Men kan daarom onderscheid maken tussen 

het effektieve vermogen 

spaningsproces nodig is 

aandrijfmotor afgegeven 

Het rendement 4. van een 

gedefinieerd worden: 
P e ,. = - • 
P 

a 

P ,dit is het vermogen dat voor het vere 
(Duits: Nutzleistung Pn ), en het door de 

vermogen P (Duits: Antriebsleistung P ). a an 
gereedschapswerktuig kan dan als volgt 

Het rendement geeft inzicht in het door wrijving ontstane verlies-

vermogen. Voor het door wrijving ontstane verliesvermogen P 
v 

(Duits: Verlustleistung Pvl ) geldt: 

P = P - P = P -1J.p = (1-1'I).P = 2.:l'P 
va e a La l a 1. e 

In tabel 4 op p.21 staan richtwaarden weergegeven voor het totale 

rendement~ van verschillende typen gereedschapswerktuigen (bij 

50 tot 100 % van de last). Deze tabel werd overgenomen uit een op 

het kollege "Verspaningstechnologie" uitgereikt stenciltje. 

Door voor de hoofdas- en de slede-aandrijving aparte motoren toe 

te passen, kan het verlies worden verminderd en wordt zodoende 

een beter rendement verkregen. 
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Richtwerte fur den Gesamtwirkungsgrad von Werkzeugmaschinen 

bei 1/2 - bis 2/2 - Last. 

P P 
Werkzeugmaschinenart ~ 

n (Ned.:"l= -=-) = -
P P 

an a 

Drehmaschinen 0,70 - 0,85 

Bohrmaschinen 0,75 - 0,90 

Frasmaschinen 0,60 - 0,80 

Stoemaschinen 0,60 - 0,80 

Langhobelmaschinen 0,70 - 0,85 

Raummaschinen 0,85 - 0,90 

Schleifmaschinen 0,40 - 0,50 

Tabel 4. 

We noemen Pel het door de aandrijfmotor opgenomen elektrische 

vermogen. In tabel 5 staan, afhankelijk van het type stroom, de 

formules voor de bepaling van het elektrische vermogen Pel weer

gegeven. 

type stroom 

gelijkstroom 

wisselstroom 

draaistroom 

Tabel 5. 

elektrische vermogen 

Pel in kW 

U.l 

1000 

U.1. cos ~ 

1000 

{Y. U.Lcoslf 

1000 

U in V, 

I in A, 

f= fasever

schil U,I 
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In figuur 8 staan de vermogens Pel (het door de aandrijfmotor 

opgenomen elektrische vermogen), P (het door de aandrijfmotor 
a 

afgegeven vermogen) en P (het effektieve vermogen, dat voor het 
e 

verspaningsproces nodig is) nog eens weergegeven. 

aandrijf

mot.or 
I 

P 
a 

draaibank 
! 

• 

slede 

1 rendement gereed

schapswerktuig 

rendement aandrijf

motor 

Fig. 8 Vermogens aan een gereedschapswerktuig. 

(draaibank) 

Het door de aandrijfmotor afgegeven vermogen P volgt uit: a 
P =", .p l' waarbij1J = het rendement van a lm e lm 

de motor. Dit rendement kan door het uitvoeren van proeven worden 

bepaald, of uit een rendementskurve, die door de fabrikant wordt 

bijgeleverd, worden gehaald. In de meeste gevallen kan worden 

volstaan met een geschatte waarde, op grond van ervaringen. 

In tabel 6 op p.23 staan de rendementen van elektro-

motor en weergegeven. 

Evenals tabel 4, werden tabel 5 en 6 overgenomen uit het op p.20 

vermelde stenciltje& 
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Rendementen van elektromotoren bij 1/4 tot 4/4- belasting. 

nominale vermogen rendement 

in kIN 1m 

<1 0,60 - 0,78 
wissel- en 

1 - 10 0,75 - 0,90 
draaistroom 

10 - 100 0,80 - 0,93 

<1 0,50 - 0,75 

gelijkstroom 1 - 10 0,70 - 0,85 

10 - 100 0,78 - 0,90 

Tabel 6. 

Het effektieve vermogen P (dat daadwerkelijk voor het verspanen e 
wordt gebruikt) kan worden bepaald uit: 

P = F.v 
e 

, 
1000 

waarbij: F = hoofd snijkracht in N, 

v = snijsnelheid in mis, 

P = effektieve vermogen in kW. e 

In de volgende paragraaf wordt wat dieper ingegaan op de snij

krachten, die tijdens het verspaningsproces optreden. 

4.3 Snijkrachten. 

. 

Bij het verspaningsproces kunnen we een drietal bewegingen onder

scheiden: 
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- de hoofdbeweging: neemt de spanen van het werkstuk af; bij 

draaien wordt de hoofdbeweging uitgevoerd door de hoofdspi1 

van de draaibank; de hoofdbeweging verbruikt het grootste 

gedee1te van het vermogen dat nodig is om het verspanings

proces te rea1iseren; 

- de aanzetbeweging: houdt het gereedschap in snijdende positie; 

de richting van de aanzetbeweging staat a1tijd loodrecht op . 
de hoofdbeweging; 

- de inste1beweging: bepaa1t de diepte van de snede; de inste1-

beweging staat loodrecht op de hoofd- en de aanzetbeweging. 

In figuur 9 staan de 3 bewegingen voor het 1angsdraaien geschetst. 

(Er dient opgemerkt te worden, dat vaak verondersteld wordt, dat het 

werkstuk niet beweegt, zodat in gedachte a11e bewegingen aan het 

gereedschap worden gegeven. Dit om a11e machinale verspaningsprocessen 

op een uniforme wijze te kunnen beschrijven.) 

richting 

hoofdbeweging4 n 
/--~~\ (/ v}/~. richting 

richting 

v f Ii 
! 

werkstuk 

'- gereedschap 

Fig. 9 Bewegingen bij het 1angsdraaien. 

In figuur 9 is: 

n = omwente1ingsfrekwentie van de hoofdspi1, 

v = snijsne1heid in mis, 

vf = aanzetsne1heid in mm/s. 

Er ge1dt: s = v
f 

I n, met s = aanzet in mm/omw. 
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We kunnen nu de algemene snijkracht F in de 3 genoemde bewegings

richtingen ontbinden in: 

F = hoofdsnijkracht, die werkt in de richting van de hoofdv 
beweging, 

Ff = aanzetkracht, die werkt in de richting van de aanzet

beweging, 

F = terugdrukkracht, die werkt in de richting van de instel
p 

beweging. 

In figuur 10 staat een schematische voorstelling van het verspanings

proces in 2 dimensies weergegeven, waarbij de algemene snijkracht F 

is ontbonden in de hoofdsnijkracht Fv en de aanzetkracht Ffo 

/ 
! spaan 
I 

______ ..... 1 / 
/ beitel 

/ 
F v 

'~', / ~ snijsnelheic 

werkstuk 

Figo 10 Ontbinding van de algemene snijkracht F 

(2 dimensionale beschouwing verspanings

proces). 

Fv en Ff z~Jn verbonden met de geometrie van het verspaningsproces. 

Bij experiment eel onderzoek naar de snijkracht F worden de krachten 

Fv en Ff vaak afzonderlijk gemeten met behulp van een dynamometer. 

Vergeleken met Fv levert Ff praktisch geen bijdrage tot het vermogen 

dat aan het systeem wordt toegevoerd, omdat de aanzetsnelheid v
f 

zeer klein is ten opzichte van de snijsnelheid v. F
f 

kan weI van 

belang zijn bij het ontstaan van maat- en vormafwijkingen van het 

produkt. 
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De oudst bekende relatie voor de hoofdsnijkracht Fv is die van 

Kronenberg. Deze is gebaseerd op experimentele gegevens en luidt: 

met: F = hoofdsnijkracht in N, v 
2 C = specifieke snijdruk in N/mm , 

'bps 
= spaanslankheidsgraad, 

A 
2 = oppervlak van de onvervormde spaandoorsnede in mm t 

= eenheid van spaandoorsnede in mm2 (in de meeste hand-
2 boeken wordt AO = 1 mm genomen), 

~P)dP = konstanten, karakteristiek voor een bepaald werkstuk-

materiaal. 

In de formule kan voor A nog worden geschreven A = a-s, en voor b: 

= 
a 
s 
2 '\ ' sin t{. cos 1\ 

met: a = snedediepte in mm, 

s = aanzet in mm/omw, 

K= snijkantshoek, 

A = hellingshoek. 

In de tabellen 7, 8, en 9 vindt men de waarden voor Cps' «. p en d" p. 

W aard en voor C ,0( en l" • ps P (J p 

werkstukmateriaal oJ.. p d'P C in N/mm 2 
ps 

staal 0,20 0,16 zie tabel 8 

gietijzer 0,14 0,12 zie tabel 9 

koper 0,18 1500 

messing 0,16 ca 0,2 750 

brons, tombak 0,24 750 

aluminium 0,24 500 

Tabel 7. 
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C -waarden voor staal in N/mm2 • 
ps 

~paanhoek I wigh~ck ------~------, .. -"'---'---
trekvastheid 

y " 
~oo 1,50 500 5:;0 600 

- 1;,0 ';)~O 2700 2840 2~')O 3100 ]240 
_ 100 WJo :!.b00 2120 21SISO 2990 )120 

- _0 
85° 24'JO 2620 2760 2880 3000 :> 

0° 80
0 .!400 2)10 26,0 2760 2880 

.. :.0 7,0 L!BO 2400 2530 2640 2J40 

.. IU
o 

70
0 

2180 2290 2420 2520 2620 
.. 150 65

0 
20rlO 2190 2310 2400 2500 

.. 20
0 bOO 1980 2080 2190 2280 2380 

... 2:,0 1800 1950 20liO 2150 2240 

.. .lUo 50
0 1750 1830 1940 2020 2100 

-- --..~ -

Tabel 8. 

C -waarden voor gietijzer in N/mm2 • 
ps 

__ ,. _______ .c 

in NI. 

b~() 

3380 

)':50 

)120 

29'10 

2850 

2730 

2600 

2480 

2330 

~180 

,.: 

7(JO 

34'10 

J3t>0 

3220 

)090 

2950 

2820 

2690 

2560 

2410 

2260 

r---- 2 I spaanhoeK wighoek Brinell - hardheid ill'tl/rum 

( B 1000 1200 lloUO 1600 1800 ZOO 

1:'° ')5
0 

1180 1260 1340 1410 1480 1550 11>20 

- 10° 90° 1140 1230 1~40 1370 1440 1!l00 15bO 

5° l!So 1100 1190 1250 IJJO 13'1U 145U 1500 

0° tWO !OoO III.U 12 II) 12:10 lJ40 1.190 1450 

~ 
,0 
J 75" 1010 IUYO 1160 I.!:: 0 12110 1340 139iJ 

+ IUo 9/0 101.0 1100 1170 1:220 ~27U 1330 
+ 15° U)" tJ:!U 10UO 10)0 1120 111U 1220 Ino 

0 L' 20 60 880 '}:,(l lUU(J 1060 1110 1160 1 lOU 
+ 2,>° )5° 820 1l'J() ')40 1000 1040 10':/U 1130 
.,. .IU" {)OIJ 7/11 tllU 8i:lll \l3u 98U 1030 lU60 

. -~.,"-,".~--

Tabel 9. 

c._ 
I 

150 800 8:'0 

300U 3700 3810 

3460 ))00 3&60 

:;:>io 3420 3520 I 
3190 3280 )390 I 

I 

)050 31!iO )230 

I 2910 3010 3090 

2780 2860 2940 

2640 2720 2800 

2490 2560 2640 

2330 2400 2470 

2400 2600 2.1;00 

161>0 1110 1180 

16\0 Ib60 17;W 

15')0 Ibl0 1660 

149_0 1:'50 1600 

1430 1480 1530 

1310 1420 1460 

1310 1360 1"00 

1240 12S0 1330 

1170 1210 1250 

IOYO IUO 1170 
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Door gebruik te maken van het begrip specifieke verspaningsarbeid, 

dit is de arbeid die per volume-eenheid nodig is om een zekera 

vervormingstoestand te bereiken, kan de Kronenberg-relatie geschreven 

worden als: 

F =E ·A=E ,a.s, v sp sp 
2 waarbij E = specifieke verspaningsarbeid in N/mm • sp 

In hat algemeen bestaat de specifieke arbeid (nodig om een zeker~ 

vervormingstoestand te bereiken) uit de specifieke vervormingsarbeid 

en de specifieke wrijvingsarbeid: 

- de specifieke vervormingsarbeid heeft betrekking op de arbeid 

die per volume-eenheid nodig is om het materiaal tot een zekere 

graad te vervormen en heeft het karakter van een materiaal

konstante; 

- de specifieke wrijvingsarbeid heeft te maken met de wrijving 

tussen materiaal en gereedschap, waarbij de arbeid eveneens 

gerelateerd wordt aan de volume-eenheid verwerkt materiaal; 

de grootheid heeft het karakter van een proceskonstante. 

De specifieke verspaningsarbeid E kan dan (bij een verspaningsproces) sp 
gedefinieerd worden als de som van de specifieke vervormingsarbeid en 

de specifieke wrijvingsarbeid. 

Bij het verspanen vindt de vervorming van het materiaal tot een zekere 

graad plaats in de primaire deformatiezone, terwijl de wrijving tussen 

materiaal en gereedschap de sekundaire deformatiezone betreft. In 

figuur 11 staan de primaire en de sekundaire deformatiezone aangegeven. 

\ 
\ 

·spaan 1 beitel 

• snijsnelheid 

sekundaire 
deformatiezone 

primaire 
deformatiezone 

werkstuk 

Fig. 11 Primaire en sekundaire deformatiezone. 
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De Kronenberg-relatie voor de hoofdsnijkracht F (zie p.26) is v 
exponentieel in de aanzet s en de snedediepte a. Door invoering 

van de begrippen equivalente spaandikte h en equivalente spaane 
breedte b wordt de Kronenberg-relatie gelineariseerd. 

e 
De equivalente spaanbreedte b is de breedte van de spaan, gemeten e 
langs de gehele aktieve snijkant. Zie figuur 12. 

A e 
l. 5 .., 

werkstuk 

-~ ~·gereedschap 

Fig. 12 De equivalente spaanbreedte b • 
e 

Een benadering van de equivalente spaanbreedte wordt gegeven door de 

formule: 

b = e 
a - r,' ( 1 - cos K) 

sin \"I;. 

met rE = neusradius in mm. 

s 
+ -

2 

De equivalente spaandikte h is het oppervlak van de onvervormde 
e 

spaandoorsnede A gedeeld door de equivalente spaanbreedte be: 

h A 
= e b e 

Het blijkt nu dat door invoering van h en b de gereduceerde 
e e 

snijkracht (dit is de snijkracht per le~gte-eenheid van de aktieve 

snijkant, bv. F Ib ) een strikt lineaire funktie is van de equivav e 
lente spaandikte h • Zie figuur 13 en 14 op p.30. 

e 
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!lUI) 

Nj",,,, 

1200 

110v 

1000 
tc<>lt.lp , no 
.... ter;.al: C4!!N 

900 

1100 

, 

"'r 6u(, 
1 m/s 

;,DU 

400 

20( 

100 

0~~~,L)~, --~~of(~--~(~'j----~O~~-----~~----~----~ 

equl\/lJk·nt chIp thH .. ;W('::iS fleVn..,,) 

1100 

110(, 

IUOO 

8uO 

100 -

eOu -

400 

JOI! 

lOU 

1uO 

tool Up ! 1'20 
roten.al: C45N 

reduced culling fore .. t '!. 

Fig. 13 Gereduceerde snijkracht 

als funktie van de equi

valente spaandikte he bij 

een snijsnelheid van 

Fig. 

1 m/s. 

14 Gereduceerde snijkracht 

als funktie van de equi

valente spaandikte h bij 
e 

een snijsnelheid van 

3 m/s. 
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We kunnen de experimentele gegevens dus schrijven in de vorm: 

F 
v=oI... +/J, .h 

v I-v e 
be 

F
f = elf + tf • he 

be 

F 
-i 
be 

=<:lL. +~ • h • 
P l-p e 

De koefficientenol..v'f.>v'«'f' t?f' o<.p' en~p gelden voor bepaalde werkstuk
materiaalsoorten die verspaand worden met hardmetaal. Deze koefficienten 

zijn nog enigszins afhankelijk van de snijsnelheid v. De invloed van de 

snijsnelheid v is in de Kronenberg-relatie verwaarloosd. 

Er geldt: 

~v 
oI.. f 

{)f 

avo 

= bvo 
= a fO 
= bfO 

+ a v1 'v + 

+ bv1 ·v + 

+ a f1 ,v + 

+ b f1 ,v + 

2 
a 2'v 

v 2 
b 2'v 

v 2 
a

f2
,v 

2 b
f2

,v 

~p = apO + a p1 'v 
2 

+ a 2'v 
p 2 

~p = bpO + bp1 'v + bp2'V • 

Bijlage 3 geeft voor een aantal materiaalsoorten waarden voor de koeffi

cienten avO' av1 ' ••••• , bp2 • De gegevens zijn bruikbaar in het snel

heidsgebied 1 - 3 m/s. (voor hardmetalen gereedschap normaal) 

In de tabel slaat geval A op een geometrie: I 6° 15° 1061_ 1- I -
en geval B op een geometrie: 

vrijloophoek 

hellingshoek 

snijkantshoek----~ 

neushoek------------~ 

neusradius--------------~ 
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Zoals reeds op p.25 werd opgemerkt, levert de aanzetkracht Ff 
praktisch geen bijdrage tot het vermogen, dat aan het verspanings

proces wordt toegevoerd, omdat de aanzetsnelheid v
f 

zeer klein is ten 

opzichte van de snijsnelheid v. 

Het vermogen dat voor het verspaningsproces benodigd is, kan dus 

worden geschreven als (zie p.23): 

Opmerking: 

P e = 
F.v 

1000 
= 

F • v 
v 

1000 

bij deze paragraaf werd gebruik gemaakt van het kollegediktaatnr. 

4.465 "Het bewerkingsproces verspanen" van Prof.Dr.Ir. A.C.H. van der 

Wolf. 
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Hoofdstuk 5. Schatting benodigde motorvermogens. 

Zoals reeds in paragraaf 4.1 werd opgemerkt, is bij het "ontwerpen" 

van een nieuwe aandrijving, een goede keuze van het motorvermogen 

van het grootste belang: het motorvermogen mag niet te groot en niet 

te klein gekozen worden! 

Bij de Dr.200 P.M. worden v~~r de aandrijving van de hoofdspil en de 

aandrijving van de slede 2 aparte motoren toegepast. 

De aandrijving van de slede wordt verkregen door een tegen de rechter-

kant van het sohort gemonteerde regelbare gelijkstroommotor (schort

motor). Deze motor heeft een vermogen van 1/8 pk. , of weI 1/8 x 0,7355 kW = 
0,092 kW = 92 W. Het maximum toerental van de schortmotor bedraagt 

1430 omw/min. 

De hoofdmotor van de Dr.200 P.M., voor de aandrijving van de hoofdspil, 

heert een vermogen van 15 pk., of weI 15 x 0,7355 kW = 11 kW. Het 

maximum toerental van deze gelijkstroommotor bedraagt 3000 omw/min. 

De hoofdmotor is met de hoofdspil verbonden via een vlakke riem. Dit is 

een zogenaamde "Extremultus"-riem, die met een voorspanning van 2-3 70 

is gemonteerd. Zie bijlage 4. Verhouding toerental hoofdspil tot het 

toerental van de motoras is 1 : 1. 

Bij het "ontwerpen" van de nieuwe aandrijving, zal nu niet aIleen worden 

gekeken naar een nieuwe slede-aandrijving, maar ook naar een nieuwe 

aandrijving van de hoofdspil. De gelijkspanning voor de voeding van de 

veldwikkeling van de hoofdmotor wordt verkregen door 2-fasige gelijk

richting door middel van 2 thyratrons. De gelijkspanning voor de voeding 

van de ankerspanning wordt verkregen door 6-fasige gelijkrichting door 

middel van 6 thyratrons. Een thyratron is een met gas gevulde triode 

of tetrode, en heeft de eigenschap stroom door te laten, ongeacht de 

spanning, mits eerst tot ontsteking gebracht, zolang de anode positief 

is ten opzichte van de kathode. Worden bij 2-fasige gelijkrichting de 

thyratrons ontstoken aan het begin van de positieve periode van hun 

anodespanning, dan vloeit de stroom gedurende de gehele halve periode. 

Als de thyratrons later worden ontstoken, dan vloeit de straam slechts 

gedurende een gedeelte van elke halve periode van de anodespanning. 



Met het verschuiven van de ontsteekmomenten, verandert dus de gemiddelde 

waarde van de gelijkspanning en daarmee het toerental en/of vermogen 

van de hoofdmotor. Bij 6-fasige gelijkrichting moet in plaats van halve 

periode 1/6 periode van de netfrekwentie worden gelezen. 

Deze thyratrons zijn echter uit de tijd en aangezien er nog slechts 

een beperkt aantal in voorraad is ter vervanging van thyratrons die 

stuk zijn gegaan, moet vroeg of laat toch naar nieuwe voedingsappara

tuur van de hoofdmotor worden gekeken. Hieraan wordt dan ook in dit 

rapport aandacht besteed. 

In paragraaf 4.3 werden de snijkrachten, die bij een verspaningsproces 

optreden, besproken en werd aangegeven met welke vergelijkingen en 

tabellen we de snijkrachten kunnen bepalen. De grootte van de snij

krachten is van belang in verband met de te kiezen motorvermogens. 

V~~r 2 werkstukmateriaalsoorten zullen nu de optredende snijkrachten 

worden bepaald. 

materiaal: C 35 V 

treksterkte 676 N/mm2, 

Vickers hardheid 200 N/mm2 • 

De snijkrachtkoefficienten avO' ••• , bp2 staan vermeld op p.3-1 van 

bijlage 3. We zien, dat voor geval A: 

avO = 339,2 

a v1 = -130,54 

a v2 = 15,88 
2 2 

zodat:oL v = avO + a v1 'v + av2 'v = 339,2 - 130,54.v + 15,88.v • 

Zoals reeds werd opgemerkt op p.31 zijn de gegevens uit bijlage 3 

bruikbaar in het voor hardmetalen gereedschap normale snelheidsgebied 

van 1 - 3 m/s. 

V~~r v = 1m/s krijgen we:c( 
v 

Voor v = 3 m/s:Ol = 339,2 -v 

= 339,2 - 130,54 + 15,88 = 224,54 N/mm. 

130,54x3 + 15,88x3
2 = 90,5 N/mm

2
• 

De bepaling van de overige koefficienten ~v' ••• '0p verloopt op 

identieke wijze. De koefficienten staan weergegeven in tabel 10. 
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werkstukmateriaal: C 35 v c/...v 

v = 1 m/s 224,54 
geval A v = 3 m/s 90,5 

v = 1 m/s 239,76 
geval B v = 3 m/s 137,04 

Tabel 10. 

C>v . 

1319,55 

1347,77 

1439,18 

1520,84 

"'-I (\{ ':x'p 0r 
202,39 241,74 89,04 240,22 

113,19 162,5 34,64 210,64 

254,36 434,43 110,17 513,13 

144,88 433,93 58,23 472,81 . 
oc:. v' OC f enol. p in N/mm, 

r v'rf en~p in N/mm
2

• 

materiaal: 34 Cr Mo 4 V 

treksterkte 1000 N/mm2 , 

Vickers hardheid 299 N/mm2 • 

De snijkrachtkoefficienten avO' ••• , bp2 staan vermeld op p.3-2 van 

bijlage 3. op identieke wijze kunnen we ook voor dit materiaal 

oJ... , ••• ,t3 bepalen. Daze staan vermeld in ta bel 11. v l- P 

werkstukmateriaal: 34 Cr Mo 4 V 

Ol.v ~" 
v = 1 m/s 148,62 1537,29 

geval A v = 3 rols 92,2 1512,57 

v = 1 rols 177,4 1614,03 
geval B v = 3 rols 119,18 1572,69 

Tabel 11. 

""t til ol.p t'F 
131,41 171,8 55,98 164,88 

81,89 180,3lj 18,7 243,48 

191 ,62 425,7E 95,82 448,47 

107,12 544 , 9lj 25,98 667,03 

~ v' oL f en d.. J.n N/mm, 

r v' C>f en~: in N/mm
2

• 

Opmerking: het onderscheid geval A/geval B heeft betrekking op de 

geometrie van de beitel (zie p.31) 

De koefficienten ot , 
v 

vergelijkingen: 
••• , f1, kunnen nu worden ingeVUld in de 

l p 
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F F
f v = d.. + Irj • h - = x. + R> • h en 

b v v e ' b f I f e e e 

met h = equivalente spaandikte en 
e 

b = equivalente spaanbreedte. e 

F r! =;>(. + r . h , 
e p . p e 

Voor het materiaal C 35 V geeft dit bijvoorbeeld voor geval A en 

v = 1 m/s: 
F v 224,54 + 1319,55 h b = e , 

e 

Ff 202,39 + 241,74 h - = b e e 

F 
...E. = 89,04 + 240,22 h . b· e e 

We zullen nu voor 2 situaties de snijkrachten F , Ff en F bepalen: 
v p 

- situatie 1: aanzet s = 0,4 mm/omw en snedediepte a = 4 mm, 

- situatie 2: aanzet s = 0,25 mm/omw en snedediepte a = 2 mm. 

In de praktijk wordt de aanzet s veel kleiner gekozen dan de snede

diepte a, bijna altijd s < 0,2 a. In beide situaties is hieraan voldaan. 

situatie 1: s = 0,4 mm/omw en a = 4 mm. 

De benaderingsformule voor de equivalente spaanbreedte b werd al op e 
p.29 gegeven: 

b 
e = a - r£..( 1 - cos ~ ) ~.Tt.r~ s 

+ + -. 
sin iC 180 2 

Aangezien voor zowel geval A, als geval B geen waarden voor de 

snijkantshoek 1'7. en de 
c 

we aan, dat I( = 90 

Dit geeft: b = a + e 

neusradius rEo van de beitel worden gegeven, nemen 

en r€ = 0. 

s/2 = 4 + 0,4/2 = 4,2 mm. De equivalente spaandikte 

h = A/b = a-sib = 4·0,4/4,2 = 0,38 mm. e e e 
Voor het voorbeeld van materiaal C 35 V, geval A en v = 1 m/s geeft 

substitutie van h en b in de vergelijkingen bovenaan deze pagina: 
e e 

F = 3054 N, v 
Ff = 1237 N, 

F = 758,3 N. 
p 
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De bepaling van Fv ' Ff en Fp verloopt identiek v~~r de andere gevallen. 

De resultaten van deze berekeningen staan vermeld in tabel 12. 

situatie 1 F Ff F F F
f 

F v p v p 

geval A v = 1 m/s 3054 1237 758,3 3084 827 499 

v = 3 m/s 2537 735,4 482,5 2807 632,5 468,1 

geval B v = 1 m/s 3310 1763 821 3328 1486 1120 

v = 3 m/s 3009 1303 1001 3017 1338 1177 

materiaal: o 35 V materiaal: 34 Or Mo 4 V 

Tabel 12. 

situatie 2: s = 0,25 mm/omw en a = 2 mm. 
.) 

Onder dezelfde aannamen als bij situatie 1 (~= 90 en r£ = 0) krijgen 

we b = a + s/2 = 2 + 0,25/2 = 2,125 mm; h = Alb = a.s/b = e e e e 
2.0,25/2,125 = 0,23 mm. 

Substitutie van h en b in de ve~gelijkingen bovenaan p.36 geeft e e 
voor het materiaal 0 35 V, geval A en v = 1 m/s: 

F = 1137 N, v 
Ff = 551 N, 

F = 309 N. 
P 

De bepaling van F v' Ff 
De resultaten van deze 
(zie p.38) 

en F voor de andere gevallen verloopt identiek. 
p 

berekeningen staan vermeld in tabel 13. 
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situatie 2 F F
f 

F v 
F Ff F 

P v P 

geval A v = 1 m/s 1137 551 309 1084 365 201 

v = 3 m/s 866 322 179 952 264 161 

geval B v = 1 m/e 1230 758 491 1184 620 428 

v = 3 m/s 1052 525 360 1040 505 389 

! materiaal: C 35 V materiaal : 34 Cr Mo 4 1J 

Tabel 13. 

We kunnen nu het vermogen P , dat voor het verspaningsproces e 
nodig is, bepalen: 

P e = 
F .v v 

1000 

De grootste waarde van P treedt op bij situatie 1/materiaal 34 Cr Mo 4 VI e 
geval B/v = 3 m/s : P = 3017x3/1000 = 9,1 kW. e 
Als we nu aannemen dat het rendement van de draaibank~= 0,80 is 

(zie p.21), dan volgt voor het benodigde aandrijfvermogen P a 
(dit is het vermogen dat dan door de aandrijfmotor moet worden afgegeven): 

Fa = Pe/~ = 9,1/0,80 = 11,4 kW.(Dit komt vr~J goed overeen met het 

vermogen van de hoofdmotor van de Dr.200 P.M. van 11 kW.) 

Wat het benodigde vermogen van de slede-aandrijfmotor betreft kan het 

volg&nde opgemerkt worden. 

Op de Dr.200 P.M. kunnen werkstukken met een diameter varierend van 

50 tot 220 mm worden bewerkt.Om bij een werkstukdiameter van D = 50 mm = 

0,05 m met een snijsnelheid van 3 m/s te verspanen, is een omwentelings

frekwentie n van de hoofdspil nodig van n = v/(n-D) = 3/(~0,05) = 

19,1 omw/s. Bij een aanzet van s = 0,4 mm/omw (situatie 1) volgt voor 

de aanzetsnelheid: v
f 

= sxn = 0,4 x 19,1 = 7,64 mm/s. We zien, dat voor 

een snijsnelheid van 3 m/s in de tabellen 12 en 13 als grootste 

aanzetkracht optreedt F
f 

= 1338 N (materiaal 34 Cr No 4 V/geval B). 



-39-

De grootte van de vermogensterm Ff x vf is dan: 

1338 x 7,64 x 10-3 = 10,2 W. We zien dat deze term erg klein is. 

Het benodigde aandrijfvermogen dat door de slede-aandrijfmotor 

geleverd moet worden is natuurlijk groter, aangezien er wrijvings

verliezen optreden in de geleidingen en de tandwielen en lagers. 

De huidige slede-aandrijfmotor heeft een vermogen van 92 w. 
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Hoofdstuk 6. Enkele susgesties ter verbetering van de aandrijvins! 

besturins van de draaibank Dr.200 P.M. 

6.1 Ombouw van de draaibank door het bedrijf Multronic International B.V. 

Het bedrijf Multronic International B.V. is gespecialiseerd in de 

ombouw (verbouw) van technisch (nog vaak zaer) goede bewerkings

machines. 

In de praktijk gaan de meeste professionele verspaningsmachines door 

intensief onderhoud en revisie zonder problemen tientallen jaren mee. 

De meeste metaalverwerkende bedrijven beschikken dan ook over een 

technisch uitstekend machinepark. Vervanging is op dat punt niet nodig. 

Het rendement van de konventionele verspaningsmachine is (zeker bij 

serie-matige produktie) echter ver beneden peil. Automatisering is dan 

gewenst en zelfs noodzakelijk. Omdat ruim 70 % van de bestaande 

konventionele machines voor ombouw geschikt zijn, biedt de Multronic 

C.N.C.-opbouwset (C.N.C. = computer numerical control) een gunstige 

mogelijkheid voor het ekonomisch op peil brengen van het machinepark. 

(zie bijlage 5) In vergelijking tot kompleet nieuwe C.N.C.-bestuurde 

machines is de investering voor de Multronic C.N.C.-opbouwset, 

inklusief montage, aanzienlijk lager en bedraagt, afhankelijk van het 

type machine, slechts 25 tot 60 ~'b. 

Ook bij reeds N.C. (,N.C. = numerical control) gestuurde machines 

komt vervanging van de verouderde aandrijving(en) en besturing 

veelvuldig voor 

Afhankelijk van het type machine vraagt de ombouwtijd ongeveer 3 weken. 

Eventueel kan de ombouw ter plaatse geschieden. Door de ombouw echter 

te laten plaatsvinden bij Van kullekom in Vortum-hullem zullen de kosten 

lager zijn (ontbreken van reis- en verblijfkosten). Eventueel kunnen 

dan tegelijk revisie-werkzaamheden worden uitgevoerd, indien dat v~~r 

het optimaal funktioneren nodig is. 

Hoewel de aandacht van het bedrijf op de eerste plaats gericht is op 

tataaloplossingen, kan het bedrijf oak onderdelen leveren zoals 

servomotoren en servoversterkers, geliJkstroom-hoofdaandrijvingen en 

losse besturingseenheden. 



-41-

Op grond van het voorgaande kan het volgende voorstel worden gedaan: 

laat het bedrijf Multronic International B.V. de draaibank Dr.200 P.M. 

ombouwen~ dat wil zeggen: nieuwe hoofdas-aandrijving (gelijkstroommotor 

+ voedingseenheid) en slede-aandrijving (gelijkstroommotor + voedings-

eenheid), met besturing. + tachogenerator 

Het ombouwen tot een 100 % numeriek bestuurde draaibank met de 

Multronic C.N.C.-opbouwset is onnodig duur en voor het doel~ waarvoor 

de draaibank Dr.200 P.M. in het Verspaningslab. wordt gebruikt, niet 

nodig. 

6.2 Regelkring met gelijkstroommotor (kontinue toerentalregeling). 

Op p.11 en 12 van hoofdstuk 2 is onderscheid gemaakt tussen een 

open besturing en een gesloten besturing. Een open besturing bestaat 

meestal uit een stuurketen met stappenmotor, terwijl een gesloten 

besturing bestaat uit een regelkring met gelijkstroommotor (zie fi

guur 3 op p.12). Bij een gesloten besturing maakt men gebruik van het 

fenomeen terugkoppeling. Zo kan de dynamische stijfheid van een aan

drijving worden verbeterd door terugkoppeling van een tachogenerator

signaal (snelheidsregelkring). In figuur 15 staat de snelheidsregel

kring voor een slede-aandrijving schematisch weergegeven. 

!-- gelijkstroommotor 

tachogenerator 
(slede-aandrijfmotor) 

! 
I 
! 

r--f 
... ,~ 

I'" r , . f~ , I __ ""C~'1 
! ~ 

\~ . ; .. ~.-i 
UJ 

I 

~ '-.. sleds 

n w 

. I 
~ L,..: I ... 

n pi ;,../ 
j g j ----.l (... 

f 
. 
" I "-..> .-:-- vermogensversterker 
1/ 

Lenergie -toerenregelaar 

Fig. 15 Snelheidsregelkring (snelheidsterugkoppeling 

voor een slede-aandrijving). 
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In figuur 15 is n = het werkelijke toerental van de motor en 
w 

n = het gewenste toerental van de motor. 
g 

De toerenregelaar is afhankelijk van het optimaliseringskriterium 

uitgerust met P, I, of PID eigenschappen. 

Voor de nieuwe slede-aandrijving van de Dr.200 P.M. kunnen we nu 

gebruik maken van een snelheidsregelkring zoals die schematisch 

staat weergegeven in figuur 15 op p.41. Daarvoor moeten de volgende 

komponenten worden gekozen: 

- gelijkstroommotor (servomotor), 

- tachogenerator, 

- de voedingseenheid van de motor: de vermogensversterkerj 

voor de slede-aandrijving wordt dit een transistor-verster

ker voor bedrijf in 4 kwadranten. 

Bij de vermogensversterkers kan nog onderscheid gemaakt worden tussen 

versterkers voor een-kwadrant bedrijf en vier-kwadranten bedrijf. 

Vier-kwadranten bedrijf houdt in, dat de slede-aandrijfmotor kan 

aandrijven en remmen, zowel rechtsom als linksom. Het zal duidelijk 

zijn, dat we aIleen in vermogensversterkers voor vier-kwadranten 

bedrijf zijn geinteresseerd. 

In figuur 16 wordt het begrip vier-kwadranten bedrijf nog eens ver

duidelijkt aan de hand van de toereutal-koppel-karakteristiek. 

remmen 

rechtsom 

generatorbedrijf 

n 
-M 4~'---------------' 

aandrijven 

linksom 

motorbedrijf 

ill 

r . 

1 
-n 

aandrijven 

rechtsom 

motorbedrijf 

I 

---J .... M 

remmen 

linksom 

generatorbedrijf 

Fig. 16 Vier-kwadranten bedrijf. 
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Stel nu, dat een motor versnelt tot een toerental n1 en daarna 

afremt tot een toerental n
2

, om dan met dit nieuwe toerental n2 
verder te draaien. Zie figuur 17. 

n n 
~ 

I 
(logaritmische 

I 
I 

assen) 

I 

n1 , 
l 

n2 ~ 
j[ I 

1 
n~ 

, I 
I 

1 kwadrant I ! I II. 
~----. I 

I 
~t I t1 t2 t3 -M Ml 

I 
Fig. 17 Toerentalverloop en voorstelling toerental/bedrijfs

toestand. 

.. M 

Zoals in figuur 17 te zien is, wordt de motor in het eerste kwadrant 

versnelt om dan op het tijdstip t1 te draaien met het toerental n1 
(Ml is het lastmoment). Vanaf het tijdstip t2 wordt de motor afgeremd 

en bevindt zich in het tweede kwadrant, om dan op het tijdstip t3 

weer in het eerste kwadrant met het nieuwe toerental n2 verder te 

lopeno 

In het eerste en derde kwadrant fungeert de aandrijving als motor 

en neemt energie op, terwijl de aandrijving in het tweede en vierde 

kwadrant als generator werkt en energie aan het net teruglevert. 

Voor de hoofdas-aandrijving kunnen we ook gebruik maken van een 

regelkring en weI door terugkoppeling van het toerental van de hoofd

spil. Dit toerental (n ) wordt dan vergeleken met een gewenste waarde 
w 

voor het toerental n • Het verschil tussen beide toerentallen (n -n ) 
g g w 

wordt dan aan een toerenregelaar toegevoerd, die afhankelijk van het 

optimaliseringskriterium uitgerust is met P, I of PID eigenschappen. 

De voedingseenheid van de hoofdmotor (gelijkstroommotor) wordt in dit 

geval een thyristor-regelaar voor bedrijf in 4 kwadranten. 
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Voor de keuze van de komponenten van de slede-aandrijving (gelijk

stroommotor, tachogenerator en transistor-regelaar v~~r 4-kwadranten 

bedrijf) en de hoofdas-aandrijving (gelijkstroommotor en thyristor

regelaar voor 4-kwadranten bedrijf) kan gebruik worden gemaakt van de 

door de aangeschreven bedrijven toegezonden dokumentatie. 

Zoals reeds eerder werd opgemerkt is een goede keuze van het motor

vermogen van het grootste belang: het motorvermogen mag niet te groot 

en niet te klein gekozen worden! 

De 2 motoren die nu op de Dr.200 P.H. zitten, zijn: hoofdmotor = 11 kW 

en maximum toerental = 3000 omw/min, slede-aandrijfmotor = 92 W en 

maximum toerental = 1430 omw/min. 

Bij de keuze van een nieuwe slede-aandrijfmotor wordt ijlgang buiten 

beschouwing gelaten: een snelle sledeverplaatsing kan op de bank 

met het handwiel worden verkregen (zie figuur 1 op p.2). Als slede

aandrijfmotor kan dus een gelijkstroommotor met een vermogen van 

200 a 300 W worden gekozen, die natuurlijk voldoende koppel moet kunnen 

leveren en een maximum toerental heeft wat in de buurt ligt van het 

maximum toerental van 1430 omw/min van de huidige slede-aandrijfmotor. 

Door het kiezen van een motor die wat meer in huis heeft dan de huidige 

slede-aandrijfmotor, wordt een betere regeling en een beter bedrijf 

verkregen. We streven immers rustig bedrijf na. 

Er dient nog opgemerkt te worden, dat bij de keuze van een nieuwe motor 

niet mag worden uitgegaan van een gewenst vermogen: men moet uitgaan 

van een door de motor te leveren koppel en een gewenst toerental ( 

bijvoorbeeld een maximum toerental). 
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Aanvulling gelijkstroom-hoofdaandrijfmotoren. 

De basisvergelijkingen van een vreemdbekrachtigde gelijkstroommotor 

luiden: 

UA = k{~.n + RA,lA (1) 

M = k2'~.lA = k~f·lA (2) 
2ft 

Met: UA = ankerspanning in V, 

RA = ankerweerstand in ..a., 
IA = ankerstroom in A, 

~ = magnetische flux in Vs, 

n = toerental motor in omw/min, 

M = moment in Nm. 

De motorkonstanten k1 en k2 zijn afhankelijk van de bouw, de grote en 

het wikkelpatroon van de motor. De term k{~.n is de tegenspanning die 

in het anker wordt geinduceerd (tegen EMK) door de beweging van het anker 

in het statorveld. De tegen-EMK neemt evenredig met het toerental toe 

en is tegengesteld aan de ankerspanning UAe 

Bij aanlopen (n = 0) geldt voor de geinduceerde tegenspanning U. 
l. 

(tegen-EMK): n = 0: Ui = kf~'n = 0 (3). 

Er loopt de hoogste ankerstroom IA 
max 

, die (zie vgl.1) slechts door de 

inwendige ankerweerstand RA begrensd is: n = 0: IA 
max 

Het aanloopmoment van de dan: 

UA 
=R 

A 
(4). 

n = 0: H = k2~.IA = 

motor is 

k2'~' U A_ 

RA 
voor versnellen van de rotor 

max 

en de aangekoppelde last. 

Proportioneel met toenemend toerental n neemt de geinduceerde tegen

spanning U. (tegen-ENK) toe (vgl. 3), totda t de tegen-EI·iK de waarde 
l. 

van de aangelegde ankerspanning U
A

, vermindert met het lastafhankelijke 

spanningsverlies IA,RA, bereikt. 

Bij onbelast lopen (M = 0) van de motor voIgt uit vgl.2: IA = O. 

Met vgI.1 en IA = 0 krijgen we v~~r het nullasttoerental nO: 

UA = Ui = k1~·n: nO = ~ (6). 

k1'~ 
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In bedrijf volgt ui~ de vgl. 1 en 2 VOQr de lastafhankelijkheid van het 

toerental: 

(7). 

Deze vgl. kunnen we grafisch weergeven. Dit is in figuur 18 voor 3 

verschillende ankerspanningen (UA 'UA ,UA ) gedaan. Vanaf hat 
123 

nullasttoerental (n
1

, n
2

, n
3

) neemt het toerental bij belasting v~n de 

motor af. 

toerental n 

n 

moment M 

Fig. 18 Toerental-moment-karakteristiek in afhankelijkheid 

van de ankerspanning U
A

• 

Op p.10 en 11 is reeds gesproken over ankersturing en veldsturing: 

de instelling van het toerental van een gelijkstroommotor kan met 

behulp van de ankerspanning U
A 

(ankersturing) of de magnetische flux~ 

(veldsturing) geschieden. Uit vgl.7 volgt, dat bij vergroting van de 

ankerspanning het toerental toeneemt, terwijl bij vergroting van de 

magnetische flux het toerental afneemt. Voor anker- en veldsturing 

gelden verschillende belastingsgrenzen, die aan de hand van fig. 19 

op p.47 verduidelijkt zullen worden. 
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ankersturing velds turing 

~max 

-toerental n 
I 

- toerental n 

-

I 
I 
I 

toerental n 

verI 
P 

p 

M 

gebruikelijke waarde: 

UA . 1 
-m~n ~ 
UA 10 

max 

gebruikeIijke waarde: 

!Pmin ~...1.. 
~ max 3 

grensvoorwaarden: 
p p + P = max mech verJ max 

mech IA = konstant 
max 

M = k ·i·I max 2 A max 

(vanwege begrensd 
max vermogen P ) 

IA max 
max 

Fig. 19 Anker- en veldsturing (toerental-gebied). 
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In de 2 bovenste grafieken staan de beide instelgrootheden ankerspanning 

en magnetische flux als funktie van het toerental gegeven. In de onderste 

grafiek staan de daarbij behorende lijnen Men) en de grenzen v~~r het 

lastmoment M en de toelaatbare ankerstroom IA weergegeven als funktie 
max max 

van het toerental. 

Tevens staan de grenzen voor het maximaal beschikbare-vermogen P h aan de mec 
motoras en het daarbij uit het net opgenomen elektrische vermogen P max 
weergegeven. De maximaal toelaatbare ankerstroom (kontinu aanwezig) 

IA (Dauerankerstrom), die door de thermische belastbaarheid van de 
max 

wikkelingen wordt begrensd, 

IA = konstant I fen) 

wordt in beide gebieden konstant genomen: 

(8). Kortstondige overbelasting is mogelijk. 
max 

Gebied van ankersturin~: 

Bij ankersturing loopt het toerental van kleine tot middelgrote waarden 

(bij hoge momentbelasting van de motor). Omdat de magnetische flux maxi

maal is (i ), wordt een goede "Drehsteifigkeit" verkregen (Drehsteifig-max 
keit = mate van afval van het toerental bij toename van het moment; hoe 

kleiner deze afval van het toerental, hoe beter). 

Ergeldt:uA_~UA(UA (9), 
ml.n max 

~=~ = konstant (10). max 
Met vgl. 1 en 7 voIgt voor de afhankelijkheid van het toerental van de 

ankerspanning: 
UA RA·I A U R • M A A n = = 

~2 k.p k~~ k .~ k·k -1 max 1 max 1 max 1 2 max 

(11) • 

Omdat de magnetise he flux bij ankersturing konstant is, ontstaat er .en 

lineaire afhankelijkheid van het toerental van de aangelegde ankerspanning. 

Het toerental wordt met een lastafhankelijk deel verminderd: 

n'VUA - C·M (12). 

Het maximaal toelaatbare belastingsmoment (kontinu aanwezig) M 
max 

(Dauerbelastungsmoment) voIgt onmiddellijk uit vgl.2: 

M = k·~.1 = konstant (13). max 2-max A max 
Op grond van de aannamen (vgl.8 en 10) krijgen we een konstant maximaal 

belastingsmoment. 
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Ter bepaling van het opgenomen maximale elektrische vermogan (kontinu 

aanwezig) P (Dauerleistung) wordt de basisvgl.1 met IA vermenig-
max max 

vuldigd: 

P = UA,IA max 
(14) , 

max 

2 
of: Pm ax = Pmech + Pverl = 21\n.Mmax + RA'IA (15). 

max 
In vgl.15 is P 1 het (van het toerantal onafhankelijke) in warmte ver 
omgezette lastafhankelijke elektrische verliesvermogen. Mechanische 

verliezen door wrijving in lagers en luchtspleet zijn, evenals het 

ventilatorvermogen, niet in de beschouwing opgenomen. Het aan de as 

beschikbare maximale mechanische vermogen P h en het uit het net mec 
maximaal op te nemen elektrische vermogen nemen evenredig met toenemend 

toerental toe. De grens U
A 

van het bereik van ankersturing wordt 

gegeven door de spanningsv~~theid van de wikkeling-isolatie. 

Gebied van velds turing: 

Velds turing wordt toegepast om hogere toerentallen te bereiken, dan die 

welke bij ankersturing te bereiken zijn. Daarbij treedt echter een afname 

van de "Drehsteifigkeit" en het toelaatbare belastingsmoment Mop!! max: 
In het gebied van velds turing geldt: 

UA = UA = konstant (16), 
max 

(17). 

Met vgl.1 volgt voor de afhankelijkheid van het toerental van de magneti-

sche flux: 1 1 

n = k .;r..(UA - RA• IA)~ 
1:r max ~ 

(18). 

Als we tegelijkertijd het lastmoment M in de beschouwing meenemen kri,jgen 

we: 
n = (19). 

RA 

- k 'k·A;~ax 
1 2'f. 

In tegenstelling tot bij ankersturing, waarbij de faktor 

konstant is (parallelle lijnen M(n», is deze faktor bij veldsturing 

niet konstant (geen parallelle lijnen M(n». Met afnemende flux ~ 
1 

verlopen de lijnen ~Hn)lV%l.vlakker; de motor wordt "weicher" (kleinere 

Drehsteifigkeit). Zie fig~Ur 19. 
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Het maximaal toelaatbare belastingsmoment (kontinu aanwezig) M max 
(Dauarbelastungsmoment) neemt met toenemend toerental af, overeenkomstig 

de afname van de magnetische flux: 

(20). 

VgI.14 wordt nu: 

Pmax :; UA • IA = k1·~·n'IA 
max max max 

Omda t n- t (vgl_.18) geldt: 

P h = k1·~·n.IA = konstant mec 2 max Pverl = RA·IA = konstant 

P = konsta¥itx 
max 

(22), 

(23), 
(24). 

(21) • 

Karakteristiek voor velds turing is, dat hat aan de as maximaal beschikbare 

vermogen (kontinu aanwezig) P h (Dauerleistung) en hat uit het net op te mec 
nemen maximale elektrische vermogen P konstant zijn. max 

Om de Drehsteifigkeit van hoofdaandrijvingen t vooral in het gebied van 

veldsturing te verbeteren, worden zij tegenwoordig in vele gevallen 

met een toerentalregeling uitgerust. Een tachogenerator meet het werkelijke 

toerental, dat wordt vergeleken met de ingestelde/gewenste waarde voor het 

toerental. 

Bij deze aanvulling is gebruik gemaakt van: "'Werkzeugmaschinen Band 2: 

Konstruktion und Berechnung" van Nanfred Week. 

Omdat M = F'd/2, geldt voor de kracht: F max = 
M max 

d/2 
(waarbij d = diameter 

van het werkstuk). Deze kracht moet voldoende zijn v~~r het bewerken van 

werkstukken tussen d. en d die men op een bank wil bewerken. mJ.n max 
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Schatting van de ombouwkosten van de draaibank Dr.ZOO P.M. door 

het bedrijf Multronic International B.Y. 

De ombouwkosten van de draaibank Dr.200 P.M. bestaan uit de volgende 

posten (de geschatte bedragen werden in overleg met het bedrijf 

Multronic International B.V. vastgesteld): 

- komponenten gelijkstroomhoofdaandrijving: 

gelijkstroommotor + vermogensversterker voor 

de voeding en toerenregeling van de gelijkstroom-

motor 17.000 a 1&000 

- komponenten gelijkstroomslede-aandrijving: 

gelijkstroommotor + tachogenerator + vermogensver

sterker voor de voeding en toerenregeling van de 

gelijkstroommotor 13.000 a j4.000 

- diversen: o.a. montagekosten, transportkosten (indien 

men de ombouw laat plaatsvinden bij Van Mullekom in 

Vortum-Mullem zullen de totale kosten lager zijn, omdat 

dan reis- en verblijfkosten ontbreken; bovendien is bij 

het bedrijf aIle benodigde apparatuur aanwezig), overige 

komponenten (bv. elektrische kast)j 

deze kosten zijn wat moeilijker te schatten, doch een 

bedrag van .110.000 lijkt een redelijke schatting 

Totale ombouwkosten 120.000 a 122.000 • 

110.000 

Zoals al in het 11-rapport werd opgemerkt op p.41, is het ombouwen van 

de Dr.200 P.M. tot een volledig 100 % numeriek bestuurde draaibank met 

de Multronic C.N.C.-opbouwset onnodig duur en voor het doel, waarvoor de 

draaibank in het Yerspaningslab. wordt gebruikt, niet nodig. 

Wil men de Dr.200 P.M. toch ombouwen tot een 100 % numeriek bestuurde 

draaibank, dan bedragen de totale ombouwkosten toch al gauw f60.000 a 
f70.000 • 
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Bijlage 1. Enkele uit het meetrapport overgenomen meetresultaten. 

meting s. s1 sils1 1. 
meting s. s1 si/s 1 1. 

nr. mm/omw mm/omw nr. mm/omw mm/omw 

2 0,05 0,015 3,3 46 0,07 0,062 1,13 

3 0,05 0,015 3,3 47 0,10 0,090 1 ,11 

4 0,05 0,016 3,1 48 0,15 0,14 1,07 

6 0,07 0,021 3,3 49 0,20 0,19 1,05 . 

7 0,07 0,022 3,2 50 0,25 0,24 1,04 

8 0,07 0,022 3,2 51 0,35 0,34 1,03 

9 0,10 0,034 2,9 52 0,50 0,46 1,09 

10 0,10 0,029 3,4 

11 0,10 0,030 3,3 
automatisch 

13 0,15 0,046 3,3 
voedingsreeks A 

14 0,15 0,044 3,4 

17 0,20 0,062 3,2 

18 0,20 0,057 3,5 
Tabel 2. 

21 0,25 0,079 3,2 

22 0,25 0,065 3~8 

25 0,35 0,095 3,7 

26 0,35 0,090 3,9 

29 0,50 0,13 3,8 

automatisch 

voedingsreeks B 

Tabel 1. 

Met: s. = de op de bedieningskast ingestelde aanzet in mm/omw, 
1. 

s1 = de gemeten waarde voor de aanzet in mm/omw, 

si/s1 = de verhouding tussen de op de bedieningskast ingestelde 

aanzet en de gemeten waarde voor de aanzet. 
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meting v
f 

~ v 
nr. mm~s mm/s 

meting v
f 

A v 
nr. mm~s mm/s 

2 0,077 0,02 46 0,65 0,13 

3 0,24 0,03 47 0,94 0,14 
4 0,41 0,06 48 1,50 0,20 

6 0,11 0,014 49 1,99 0,25 

7 0,34 0,04 50 2,48 0,28 

8 0,57 0,06 51 3,55 0,28 

9 0,064 0,01 52 4,86 0,25 
10 0,15 0,01 
11 0,47 0,06 automatisch 

13 0,088 0,01 voedingsreeks A 

14 0,23 0,03 
17 0,11 0,03 
18 0,30 0,04 

21 0,15 0,04 
22 0,33 0,04 

25 0,18 0,03 
26 0,46 0,05 

29 0,25 0,04 

automatisch 

Met: v
f 

2 

A 
v 

voedingsreeks B 

Tabel 3. 

= de aanzetsnelheid in mm/s, zoals die gemeten werd met 

een snelheidsmeter, 

= een benadering voor de grootte van het interval waarbinnen 

de gemeten waarde van de aanzetsnelheid van de slede v
f 

2 varieert, uitgedrukt in mm/s. 
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Bijlage 2. Lijst met aangeschreven bedrijven. 

1. BBC Brown Boveri Nederland B.V. 

Elektroweg 22 - 3051 NC Rotterdam 

Postbus 301 - 3000 AH Rotterdam 

Tel. 010 - 178911 

2. Stromag N.V. 

Postbus 524 - 2220 AM Katwijk (Zh) 

Lageweg 10 Industrieterrein It Heen 

Tel. 01718 - 23711 

3. ATB Technische Handelsonderneming 

Postbus 19108 - 1000 GC Amsterdam 

Oude Zijds Voorburgwal 99 
Tel. 020 - 241578 

4. Brinkman & Germeraad Besturingstechniek 

Kantoor en fabriek: Industrielaan 18 - 6951 KG Dieren 

Tel. 08330 - 19108 

5. Van Gelder Compagnie B.V. 

Postbus 660 - 3000 AR Rotterdam 

Kantooradres: Schuttevaerweg 60 - 3044 BB Rotterdam (Spaanse Polder) 

Tel. 010 - 156622 

6. Van Hout Aandrijf en Besturingstechniek B.V. 

Postadres: Postbus 1309 - 5602 BH Eindhoven 

Kantooradres: Hondsruglaan 95 - 5628 DB Eindhoven 

Tel. 040 - 413355 

7. Multronic International B.V. 

onderdeel van: Van Hullekom Kombinatie B.V. 

Postbus 136 - 5830 AC Boxmeer 

Akkervoortweg 5 - 11, 5827 AP Vortum-Mullem (bij Boxmeer) 

Tel. 08855 - 3544 
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8. Delem (Van Doorne's elektronika voor de machinebouw) 

Julianastraat 6 - 5751 JX Deurne 

Tel. 04930 - 3569 

9. Stokvis Projekten 

Aandrijf - koeltechniek 

Postbus 426 - 3000 AK Rotterdam 

Tel. 010 - 333111 
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Bijlage 3. Snijkrachtkoefficienten voor enkele materiaalsoorten. 

materulal geva alta F beta F a a eta f 
e a 

v v f P P 1 1£ F b F alia F b t F 

c 15 G ,. .. 23.6 1236.4 795.5 -612.6 39,.8 -19.5 
TAtKST 373 >In .... 2 -224.19 11~)' 2'# -~30.91 496.1Ili -204.26 6&.41 
VICKERS HAROH IO! 3'hZ3 -31.93 6/.51 -73.7' 29.62 3.70 

9 1323.9 .. 54.!! 1090.3 -544.11 631'.0 -124,2 
-71'.17.61 10n·5d -5~1.41 411,'.6 -32\.11 229.28 

11ll'h42 -215.99 9'1,64 ·70.53 43,96 -23.61 
--

C 35 G A 3"32.6 11 <III. 2 4Ud -11.] IB~.O 1303 
TREKST 490 N/MM2 ·14~.13 117.9, "20J 036 223.67 -109.61 256.55 
VICKERS HAflOIi 145 2 ... 95 -ZS.:ll J7 .20 -56.50 20.91 -61077 

9 310.5 1157.3 451.1 6305 101.7 402.5 
"1)5.11 S9032 -10'1.97 303.03 19,911 '76.24 

12,6;1 6.06 lv.s,; -S6.67 -10,36 -13.34 
------- - --

e 35 Ii ~ 21".6 17011 02 162.5 652.0 J!6.4 436-3 
UEKST 5S0 N/MM2 - .. ",.05 -261.)3 6da -4sa.l0 -1/1.90 ·204.89 
'IICKEt13 H .. ACH 160 10.12 31'. '5.j - J, l' 2 80.04 H21 n.34 

R 316.4 165').9 500.6 250.8 521.2 -;n9.6 
-1,a035 -36. 31 -,N.1t8 170.03 -394.5'5 6t1c. li 7 

:2.52 2.00 51.24 -]9.24 7'7039 -141.58 

e 35 v A 339.2 li 9'.s Z7"h6 348. '5 149.0 31 S. OJ 

TREKST 676 tl/MM2 -130.54 157.63 -tld.oe -129.14 "70.88 -95.31 
VICI':t:RS HARQIof 200 h dl8 -35.86 li.lo 87 22.38 10,92 20.13 

B j~J.6 L?<J2.9 3700] 406.? 1'5,.7 596,'5 
-14:1.0/) Itll.4J -14<1.l" 36.79 -411.05 -10401.1/0 

2~.1~ -3'>.15 22.,,0 -9.26 <;.52 21 .;:;, 

CK J'5 V ~ 2'311,8 1'564.0 23v.8 569.4 101.9 679.) 
TREKST 622 ~1I:·1"'2 -lJc!.2? -1011.37 -5c!,11 ")58.13 -16'7'7 -415.83 
VICKERS HAF:OH 1e'S 1!>.9t:1 '27.62 .l.7!! 6J.~9 0.33 :11. 'J 7 

a c!J':I.o 14-'4.6 292.J 7,)].? 148.9 751.8 
-7b.81 -:n.23 -oJ.99 -387.60 "19.54 -305.10 

(l,lIl 7.82 30 11 84.'11 -".57 68,90 
-- ---~-----~~-

eK 45 A 163.2 1?'16.d li'3.4 634 .0 '50.9 554.7 
TREI<5T 662 N/Hr~2 -7.4J -332.36 -,..6~ -445.37 18.65 "ltd.55 
'IICKEpS IUAOH 171 \.I 'v'; 52.40 -lot8 93,Q2 "'S168 72.62 

. 
9 4')4.1 1H4.7 36<1.0 693.~ 156,9 6H .1 

-;:.>1 ... ;:>'1 230.61 -12d03~ -285.64 -"4,74 -21.1)·01 
,. ... ~2 ·59.1l7 :?1.84 55,76 9.09 48.40 

-
tK 115 G A <'lIT.J 1II7"i.o 219.4 11110.1 61.6 380.0 
TREKST 5~Q NII~M2 .. 'J7. "Ill -1119.90 -)d.03 -2C;3,65 -1-19 -149.53 
VIcrE:kS HA~OH 162 11.';)5 )"i.5; 2.25 46.'59 -0.27 19.911 

B j')cu4 L551.0 -447.3 2692.5 144.2 470.7 
-11:1.91" -t93.36 59:),41 -2255.'51 -51.60 -57.S) 

1 ... 110 1>3.93 -12h04 447010 7.26 9.10 

eIC 45 N " 126.2 1951h 1 201.1.1 471.6 1'17.6 330.0 
"rRnST 618 ~I/M'~2 ~(J,61 -4 JO."IT -55.94 -236.69 -2,.98 -106.06 
VICIIEAS t<AROH 170 -l.lI) 10.49 th 06 42.72 2.85 lS.21 

8 2i"j,6 175 11.2 35'i.4 375 ... 1'59.8 503./1 
-u;.~a -1117.)7 -157.26 31.9Q -14.)5 -5.02 

1 ... 011 26.90 2Gl.50 -9.58 14.98 -10. 1/:\ 
-- f-- ~.---- I---~- . ----

CK liS It A 15':1.1 lon.o 111 • II 707.7 111'1,9 479.1 
TREY-ST 657 ~II ~~t~ 2 -25.17 -4('.26 15.96 "255.08 1h26 ·188.48 
VICKEHS HAROH 173 .h 1 J -1.68 -r.73 42.04 ·,.84 33.28 

B 276.6 
I 

17 iJ. r 363.9 086.5 126.2 i /136,6 
-7;..-;6 < 2.')2 -131.<14 -2131. n -;><)0 ~2 

! -\14.56 
1". /I J ~.':l7 dj.;>;> 50.91 6.56 17.0~ 
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materl.aal 

15 CR MJ 5 Bli 
TR£f(~d 726 ~IHI:~~. 
VIC~£~5 H4R~H 217 

1 

B 

alfa F 

13.J.2 
1 1. 'j 1 
·0.11 

.. 3 ... 7 
-19.,.70 

31 ... 1 

v' 
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beta F alfa F 
--~ 1 __ - f 

J.il,' •• 'i I 7 ... ; 
-]~~.]J O •• d4 

7().Cl -17.011 

beta F
f 

7st.) 
-5 .. 1.911 

107.04 

alfa F 
P 

2,;.8 
40.61 

"10.61 

beta F 
P 

6;)7.6 
-407.::'3 

6 114 4a 

16~~.6 l4~.O 520.0' 36~.4 412.1 
Ml~n.42 -1~1,'e -1~1.76 -229~64 "65.52 

JJ.S2 17.26 39.29 .,.39 15.50 
------------------~r_-----+-----------~----------+----------~----------+_--------_r----------
34 Cit 140 ~ V 
TRE~ST ~~l ~/~~2 
VICKERS HARDH Z6S 

112 CR NO 4 v 
TREKSr 751 N/MM2 
VICKE~S H~ROH 236 

a 

A 

8 

264.0 
·0".18 
l~.oZ 

26 ... 0 
-70.il4 

",.89 

145.5 
1).94 
.,.;) • .) 1 

JOy.S 
"111.~4 

Id.91 

1h21.? 2~1.6 19~.4 124.7 331.0 
-17~.52 -12'.62 -250.21 -47.64 -169.15 

)~.3? 21,79 54,65 7.05 37.00 

1846.5 345.2 '42,9 1~1,9 582.9 
-Sl.61 -145.70 "01.09 -78_01 -51.0& 

6.32 22.96 20.65 14.11 -0.02 

lIh7.1 

I
I -31J,98 

00.13 
i 

I 
15JIl.a 

10-1.32 
-111),77 

2J9.9 
. -7 11t 73 

lJ.S!3 

35,l.!I 
-l'IJIIiO 

2'.'22 

434.4 
-13301'5 

?3. <; j 

4140.4 
-111.01 

20.81 

158.0 
-·\1.61 

5.86 

261.0 
"82.0' 

11.14 

434.1 
-4).30 

&.00 r 
a~----------+---~--~----~----~--~----~-----• la CR >.40 1+ V • /17.9 I 1'55;>.6 2()1.;> 206.2 17.2 342,9 
, 7;t£r:Sr ~')JO N/w'2 -8.<.97 41,>.56 i -J.;.:$1l -147.29 "2~.oa -250.46 

1
1 V%CIIEltS "~RDH 2'19 I 1J.09 t.,}'S I 1/.01 i 12.69 0.36 72_44 

I j 

i B i .! 1.1101 

I ; ·7~.~) 
. 1 ; • SJ 

42 CR MJ ~ V I 
T~EKSr 9~2 N/~~~ , 
J lC II £ Ii ,5 , ;'" J H ,~, 5 

-"--'----,,-4 2 C R fjO .. 'J 
TRt'"ST ll,~ N/ml;J 
VIC,.E",.) !,,.RJH )J~ I 

! 

A 

A 

9 

9 

,':' 1 • '1 
-9,). .'j 

1 CJ • ') 1 

in. iI 
"1!:l,i.~4 

2:,.07 

.!70.tI 
-H)2.o6 

1:1.01 

15'1, ~ 
":l1.,7 
II.tll 

151 .1) 

·2j.*jl 
',.64 

19 i • ., 

-17".23 
27.~2 

--------.--,--,~----.r_ -----t~------,----t-, 
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Bijlage 4. Vlakke riem. 
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Bijlage 5. Multronic C.N.C. 





Multromc International B.V. ontwikkelde 
een unieke 2· en 3-assige C.N.C.·besturings
set bedoeld als uitbreidlng op bestaande, 
gebruikte konventlonele verspanlngsmachl· 
nes (draai-, frees· en kotterbanken en boor· 
machines etc.). 
In vergelijking tot kompleet nieuwe C.N.C.·' 
bestuurde machines is de investering voor 
zo'n Multronic C.N.C.-opbouw-set, incluslef 
montage, aanzlenUjk lager en bedraagt, af
hankelijk van het type machine, slechts 25 
tol 60%. Terwljl de standaard ingebouwde 
mogelljkheden aanmerkelljk groter zljn. 
Want de MultroniC Is opmerkelijk kompleet. 
Aile normaal voorkomende opties zijn na· 
melljk standaard Ingebouwd. 
Door de beduldend lag ere investering zijn 
de baslskoalen vanzelfsprakand lager. 
Een lagere kostprljs per ondardeel dus. 
Bovendlen ia Uw machlnepark technlsch 
nog in een ultstekende staat en zou vervan· 
glng op dat punt nlel verantwoord zijn. 
Uit het ooopunt van economisch rendemant 
echter, kunnen de konvantionale machines 
vaak niat meer mee. 
Zo'n Multronic C.N.C.-opbouwset is dan een 
zlnvolle oplossing. 

5-2 
De Multronic is standaard al 
Yerbluffend kompleet. 
Aile in da praktljk voorkomende mogelijkhe
den (optles) zijn standaafd in het systeem 
ingebouwd. 
Bovendian Is programmerlng zowel met de 
hand als met cassette, eventueel buiten de 
machine, mogelijk. 
De programmerlng geschledt, op de werk· 
plek door de operator zelf, aan de hand van 
tekeningen en enkele technologische In
struktles. 
Programma-opslag in het intern geheugen 
Is standaard en ken naar keuze op cassette 
voor langere IIjd worden opgeslagen en van 
daaruit weer ingegeven worden. 
OpmerkeUjk is dat, een PLC-funktie, voor 
een probleemloze aansluiUng op bestaande 
melders en bedleningselementen, al aanwe-
zig is. Door een drukknop kan de computer 
worden ultgeschakeld. Hierdoor kan de 
machine volledlg handbediend worden. 
Behalve opvallend veel programmamogelijk· 
heden, zljn ook aUe kompensatiefunktles . 
aanwezig. 
Ook is een uitgebreid foutmeldings- en 
kontrolesysteem standaard ingebouwd. 
De specifikaties vindt U op de achterziJde 

van deze folder. 

70% van de konyen
tione.e machines zijn 
voorombouw 
g8achikt. 
Door Intensief onderhoud en 
revlale gaan in de praktljk de 
meeste professlonele verspa
nlngsmachines zonder proble-
men tientallen laren mee. 
De meeste metaalverwerkende 
bedrijven beschlkken dan Ook 
meestal over een technisch 
uitstekend machinepark. Ver
vanging is op dat punt niet no
dig. Het rendemant van de 
konventlonele machines Is (ze
keT blj serle-matlge produktie) 
echter ver beneden peil. 
Automat/sering is dan gewenst 
en zelts nOOdzakelijk. 
Daar ruim 70% van de 
bestaande konventionele mao 
chines voor ombouw geschikt 
zijn, bledt de Multronic C.N.C.· 
opbouwset U een gunstlge mo
gelijkheid voor het economisch 
op peil brengen van Uw 
machinepark. 
Ook het vervangen van verou
derde N.C.· en C.N.C.·bestu
ringen door een moderne kom
plete Multronic·besturing kan 
zeer Interessant zijn. 
Hat voorzlen van kompJeel 
nleuwe konventionele machi· 
nes met de Multronic C.N.C.· 
beslurings·set kan eveneens 
financieel aantrekkelijk ziin. 

Het bedieningspaneel is over
zichteli;k en duidelijk aflees
baar. In het midden bevindt 
zich het programmeringsge-
dee/te voor de mikro
processor. 

De Multronic C.N.C. heelt mee 
toepassingsmogelijkheden. 
Alles wat in beweging moet worden ge
bracht, kan d.m.v. de Multronic worden 
gestuurd en gekontroleerd. 
Oenk hierbij asn komplete fabrikage
processen, transportsystemen en nlet te 
vergeten robots, die straks wellicht gemeE 
goed zullen zljn. 

Keuze uit diverse 
besturingen. 
Behalve de elgen ontwikkelde, met mikro
processorsn uitgebrelde besturlng als 
wezenlijk besturingsonderdeel In het geha 
Multronic·systeem, kunnen ook andere mE 
ken basturingen worden ingebouwd, waar· 
onder Philips. 
Dit zal afhankelijk zijn van Uw wensen I.a. 
prijs en mogelijkheden. 

Hoeveel tijd Yraagt zo'n 
ombouw. 
Afhankelijk van het type machine vraagt (l 

ombouwtijd :t: 3 waken. Eventueel kan de 
ombouw ter plaatse geschieden. 
Om echter zo min mogell!k het prOduktie
proces te verst oren, is het zinvol de om
bouw bij Van Mullekom in Vortum-Mullem 
te laten plaatsvinden. Ook de kosten zulle 
door het ontbreken van reis- en verblijf
koaten van onze specialisten, lager ziin. 
Eventueel kunnen tegelljk revisie--werkzaal 
heden worden uitgevoerd, Indlen dat·veor 
het optlmaal funktloneren nOdig is. 

Schake/kast voor. een 3-assige tlSj'iturjnl1~ 
Dasrin ziJn aile e/ektrische sCI'a~,el1'unkti~ 
overzichtelijk en gemakkelijk Utr!W'SSfl'Da~ 



~en 3-asslge Multrontc C.N.C.
JlIsturings-set op een kotter
~ank bestsat uit: 

3 ge/iikstroom servo-motoren 
met koge/omloopspindelS 
met moeren 
3 meetlinea/en 01 rotat/ .. 
pulsgevers 
1 bedieningspaneel met 
mikro-processor plus draa/
bare bevestigingsarm 
1 schakelkast. voor de 
energievoorziening en aan
passing aan bestaande inter
fase. 

2.ussige Multronic C.N.C.·besturlngs-set 
<.<.11 draa/bank bestaet ult: 
:;. qelijkstroom servo-motoren met kogel
;.nloopsplnde/s met moeren 
Lmeetllnea/en of rotatiepulsgflvers 
I ."ied/enlngspaneel met mlkro·processor 
c:~s draa/bare bevestlgingsarm 
'/ schake/kast 
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Een 10 jaar oude konllen
tionele kotterbank nu omge
bouwd tot een 1IOikomen 
C.N.C.-bestuurc/e machine. 

Een 5 jasr oude stekker
bestuurde draaibank, amge
bauwd tat een C.N.C.
bestuurde machine. 

Interieur-detail van de schake/
kast. 
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Technische specifikaties 
Multronic C.N.C. 303 

3-assiga puntlllJn·bestutlng uitgatust mat: 
• 3 Gekontrolaarda assen 
• Kleinste Ingave 0,01 mm 
• !=I'rogrammering In absolute 
" Voedlngswaarden van 1·10.000 mm 
- 96 Machine functlas 
• Pauze in sec. 0,01-600 sec. 
• Handlngave 
• Automatische opheffing van splndeJmoer-

spaling 
• Enkel blok programma sfloop 
• Automatische programma afloop 
• Voedlngsregeling van ()'200% 
• Transportgang ovef 2 assen 
• Krulpgang met handlngave 
• Voedlngs-stop 
• 99 Gereedschap correctles 
· Blokopzoeking 
- 3 Vaste deelprogramma's 
• ?OSitle-opgave van 3 assen 
• 'ngave In inch of mm 
~rcg!amma opslag + uitgave 

· '3a.ttery back-up 
'Simpel" wijze van programmeren 

- Onderprogramma·techniek 
- r,)LC Ingebouwd 
· ~.oad lees bare display 
\. .~l(·swjtch drukknoppen, daardoor 

:>i>gevoellg voor vull 
· Self·check routines + uitgebrelde fout· 

meld!ngen 
- Olrekte programmakorrektle 
• Oirekte voedingsprogrammering van 

1 mmlmin· 10.000 mmlmin 
• Olrekte ultlezing van aktuele programma· 

degevens gedurende de executie van een 
programma 

• Permanenta positie-aanwijzing In x, y en z 

Multronic C.N.C. 323 
3-a8slge contour·besturing uitgerust met: 
- 3 Gekontroleerde assen 
• InterpolaUe over 2Ya 
• Interpolatie circulatie over 360-
- Kleinste ingave waarde 0,0001 inch' 

0,001 mm 
- Programmeer·methode absolute of 

incrementeel 
- Voedingswaarde van 0,001·10.000 mm 
• 99 Machine functies 
- Pauze In sec. 0,01-2,55 sec 
- Handingave 
· Spindelmoer spellng-ontheffing 

65 incrementen 
• Blok VOO( blok-programma 
- Spiegellng veor programma 
• Automatlsche programma-afloop 
• Voedingswaarde regeling ().120% 
• Transportgang over 2 assen 
• Kruipgang beweging met handingave 
- Voedlngs-stop 
· 99 Gereedschap.correctles 
• Blok-opzoeking 
· 6 Vaste deelprogramma's 
• 82 Vrij programmeerbare 

hulpprogramma's 
· Gereedschap volledig neusradius-

compensatie 
• Posltie-aangave voor elke as 
• Programmerlng 4-as draaitafel 2-360" 
• Deelprogramma's voor moeilljke 

bewerklngen 
• Alpha-numerleke uitlezing 
- Ingave metrlsch of inch 
• Programma opslag en uitgave 

Muitronic C.N.C. 212 
2.asslge contourbesturing uitgerust met: 

· 2 Gecontroleerde assen 
• 2 Gelnterpoleerde assen 
- Clrculatie interpolatle tot 180· 
• Kleinste maatingave 0,0001"'0,001 mm 
• Programmeren in absolut of Incrementeel 
• Voedlng per omwentellng max. 1,3 mm 
• Transportgang 9.999 mm 
• 99 Machlne-functies 
• Pauze in sec_ 0.1-9,9 sec. 
- Handingave 
• Splndelmoer compensatle 

255 incrementeel 
• BlOk voor blok- programma 
- Automatlsche programma-afloop 
• Vasta snljsnelheld 
- Voedlngs-regellng van 0.150% 
• Kruipgeng-handbediening mogelijk 
• Voedlngs·stop met knop 
- 15 Gereedschap.correcties 
• Gereedschap volledlge nausradlu8-

compansatie 
- Blok-opzoeking 
· 10 Vaste hulpprogramma's voor diverse 

moellijke bewerkingen 
• Positle ultgava per as 0 
• Alpha-numerleke aflezing : 
• Ingave In inch of mm 
• Ge'integreerde foutdlagn08e 
- Ingave van hand of cassette 
• Programmeerbare spindelstop oak 

voorwaardelljk 
- Clllndrische of tapsa draadsnlJprogramma 

ajjU· • LELI'JO--M· -->- Multronic Intemationaal B.V. 
- nil L l'! __ -- Een onderdael van 
~ ._------ - Van Mullekom Kombinat" B.V. 

Akkervoortweg 5-11 
5827 AP Vortum-Mullem (blj Boxmeer) 
Postbus 136,5830 AC Boxmeer 
TeI8foon:.08855-3544. Telex: 48533 
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