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Samenvatting 

Ret bewerken van produkten op CNC-machines en flexibele 

fabric age cellen is een kapitaalintensieve produktiemetho

de. ui t economisch oogpunt is het daarom zeer belangrijk 

dat deze produktiemiddelen zo efficient mogelijk gebruikt 

worden. De MARO 700S, een universele frees- en boormachine 

met een universele gereedschapwisselaar, is zo'n soort 

machine en daarvoor is getracht een beheersysteem te ont

werpen, dat voor een beter gebruik moet zorgen. 

Dit beheersysteem bepaalt onder andere de volgorde waarin 

de te maken produkten bewerkt moeten worden. De volgorde 

waarin de orders aan de machine worden aangeboden is immers 

mede bepalend voor het aantal uit te voeren gereedschapwis

sels en daarmee voor de stilstand van de machine, die nodig 

is voor het wisselen van gereedschap. Ret is namelijk niet 

altijd mogelijk om de gereedschappen te wisselen in de tijd 

dat de machine een bewerking uitvoert. Zo min mogelijk 

wisselen van gereedschap zal dus kostbare tijd besparen. 

V~~r een optimaal verspaningsproces is een verscheidenheid 

aan specifieke gereedschappen ontwikkeld die er voor moeten 

zorgen dat er een hoog verspaningsvolume gehaald wordt. Be

paalde gereedschappen uit dit grote aanbod hebben soms de 

voorkeur. 

Rieruit volgen twee algemene regels die kUnnen leiden tot 

een efficienter gebruik van de machines. Ten eerste, pro

beer de produkten in die volgorde te maken, dat er zo min 

mogelijk gereedschap gewisseld hoeft te worden. Ten tweede, 

gebruik waar mogelijk de gereedschappen die de voorkeur 

hebben. 

Aangezien de ontwerper bij het ontwerpen van het produkt de 

gereedschapkeuze al maakt, is hi j degene die ervoor moet 

zorgen dat het mogelijk is de produkten zo te maken dat 

zoveel mogelijk aan de bovengestelde regels wordt voldaan. 
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Om aan die regels te kunnen voldoen en een efficienter 

gebruik te kunnen bewerksteIIigen is een goede gereedschap

registratie vereist. Dit houdt in dat er een Iijst van 

gereedschappen komt waarin onder andere de actuele Iokatie 

van ieder gereedschap staat vermeldt en waarin een code Iet

ter aangeeft of het weI of niet een voorkeursgereedschap 

betreft. Daarnaast is de geometrische- en technologische 

informatie te vinden in een gereedschappenarchief 

2 



Inhoudsopgave 

SAMENVATTING 

1. INLEIDING 

2. RET BEREERSYSTEEM 

2.1 De huidige situatie. 

2.2 De functies van het beheersysteem. 

2.3 Opdracht 

3 • DE GEREEDSCRAPPENREGISTRATIE 

4. 

5. 

3.1 Codering van de gereedschappen 

3.2 De gereedschaplijsten 

3.3 Ret gereedschappenarchief 

3.4 Ret netwerk 

TOEPASSING VAN 

4.1 Werken met 

4.2 Testen van 

4.3 Nog te doen 

CONCLUSIES 

RET RESULTAAT EN WAT NU. 

de gereedschappen bestanden 

het programma 

LITERATUUR 

BIJLAGEN 

1 

4 

5 

5 

7 

8 

10 

13 

13 

16 

20 

21 

22 

23 

Bijlage 1. Gereedschapcodering 24 

Bijlage 2. Een gereedschapblad uit het archief 26 

Bijlage 3. Stroomschema's 27 

Bijlage 4. De opdracht 32 

3 



Hoofdstuk 1 Inleiding 

Met de komst van de kapitaalintensieve produktie met CNC

machines en van flexibele fabricage systemen is het uit 

economisch oogpunt zeer belangrijk dat deze machines opti

maal benut worden. 

Een betere planning van de volgorde waarin de produkten be

werkt zullen worden, zou tot een meer optimale bezetting 

bij kunnen dragen. De bepaling welke produkten het best na 

elkaar gepland kunnen worden moet zo bepaald worden, dat er 

zo min mogelijke gereedschapwissels nodig zijn om de vol

gende order te maken. Dit bespaart immers een deel van de 

dure omsteltijden. 

Om een zo hoog mogelijke graad van automatisering te reali

seren zal deze planning van de toevoer van orders naar de 

machine door een beheersysteem dat op een computer draait 

verzorgd worden. 

Om dit te kunnen zullen de gereedschappen goed geregis

treerd moeten worden, aangezien een meer optimale bezetting 

moet worden bereikt doordat het beheersysteem de bewer

kingsvolgorde plant rekening houdend met de aanwezige 

gereedschappen en hun lokatie. De gereedschapregistratie is 

het onderwerp van deze opdracht. Dit deel van het beheer

systeem zal onder meer de actuele lokatie en de technologi

sche en geometrische informatie van de gereedschappen 

bijhouden. 
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Hoofdstuk 2 Het beheersysteem 

Om een beter geheel te krijgen volgt hier een korte be

schrijving van het programma- en gereedschappenbeheersys

teem voor de MAHO 700S, zoals daarvan een eerste opzet is 

gemaakt door W.A.H. de Vries en dat uitgebreider wordt 

beschreven in W.P.A. rapport 1086. Deze beschrijving ein

digt met de opdracht die in dit onderzoek is uitgevoerd. 

2.1 De huidige situatie. 

In de huidige situatie is er nog geen structuur aangebracht 

in de volgorde waarin de NC- programma's naar de MAHO 700S 

worden verstuurd. Een gevolg hiervan is, dat het kan voor

komen dat het geheugen van de freesmachine vol staat en er 

geen programma meer in het geheugen van de MAHO 700S opge

nomen kan worden. Daarnaast is het mogelijk dat voor de 

achtereenvolgende NC-programma's veel verschillende gereed

schappen nodig zijn. Voordat het volgende produkt dan ge

freesd kan worden zullen er dus veel gereedschappen gewis

seld moeten worden tussen het machine-magazijn en het 

werkplaats-magazijn. 

Hieruit krijgt men de indruk dat de bezettingsgraad van de 

freesmachine niet optimaal is. Met het programma- en ge

reedschappenbeheersysteem zal getracht worden om de bezet

tingsgraad te verbeteren. 

2.2 De functies van het beheersysteem. 

De belangrijkste taak van het beheersysteem is het kij~en 

naar de freesmachine, om meldingen van de MAHO 700S te 

ontvangen via de DNC-koppeling. 

Omdat de freesmachine slechts een beperkte mogelijkheid 

heeft om NC-programma's op te nemen in zijn geheugen wordt 

een tussenlaag gecreeerd tussen de freesmachine en de 
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programmeurs. In 'deze tussenlaag kunnen de NC-programma' s 

eerst gesorteerd worden op maakbaarheid en/of op priori

teit. 

Met maakbaarheid wordt hier bedoeld: Het aantal fysieke 

wisselingen tussen werkplaats- en machine-gereedschapmaga

zijn dat moet worden uitgevoerd voor de produktie van een 

order. 

Om te voorkomen dat een order, waarvoor veel ongebruike

lijke gereedschappen nodig zijn om geproduceerd te kunnen 

worden, niet wordt afgewerkt, zal tevens gekeken worden 

naar de tijd die de order reeds in de wachtlijst staat. Na 

sortering kunnen ze dan naar de freesmachine worden ge

stuurd in zo' n volgorde dat de bezettingsgraad verbetert 

ten opzichte van de huidige situatie. 

Het controleren op maakbaarheid van een order geschiedt met 

behulp van een daarvoor speciaal aangemaakte file van 

iedere order, waarin de benodigde gereedschappen, de ver

spaningstijd van die gebruikte gereedschappen, de priori

teit van de order, de totale bewerkingstijd en de benodigde 

opspanning zijn opgeslagen. Indien er voor de produktie van 

een order gereedschap gewisseld moet worden krijgt de 

beheerder via het beheersysteem een opdracht om het gereed

schap te plaatsen. Het te plaatsen gereedschap zal gewis

seld moeten worden met een ander gereedschap dat, afhanke

lijk van het type, de kortste resterende standtijd heeft, 

of met een gereedschap dat voor de daaropvolgende order 

niet gebruikt wordt. Afhankelijk van de diameter van het te 

plaatsen gereedschap is het soms nodig dat er drie gereed

schappen uit het machine-magazijn genomen worden om het 

grotere gereedschap te kunnen plaatsen. 

Het daadwerkelijk beheren van de programma's en de gereed

schappen wordt voornamelijk gedaan aan de hand van een 

aantal databases. In deze databases worden aIle benodigde 

gegevens opgeslagen van de orders en de gereedschappen. 
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De volgende databases worden daarvoor gecreeerd: 

1) Order-database 
2) Gereedschap-database 
3) Gerealiseerde orders-database. 

2.3 De opdracht 

Werk het programma- en gereedschappenbeheersysteem voor de 

MAHO 700S verder uit en weI speciaal het gedeelte dat zorg 
draagt voor het opzetten en beheren van de gereedschappen 
bestanden. (Zie voor de complete opdracht bijlage 4.) 
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Hoofdstuk 3 De gereedschappenregistratie. 

3.1 De codering. 

Tot nu toe werd voor het aanduiden van de verschillende ge

reedschappen een universele codering toegepast. Deze uni

versele codering bestaat uit een letter en een getal, 

waarbij de letter T aangeeft dat het bedoelde object een 

Tool is. Verder geeft deze codering geen informatie over 

het gereedschap. 

Aan de hand van deze codering kan de NC-programmeur dus 

niet zien welk gereedschap hiermee wordt aangeduid en is 

het daarom ook niet zinvol om lijsten bij te houden waarin 

staat vermeld waar een gereedschap zich bevindt en of het 

een voorkeursgereedschap betreft. 

Aangezien deze informatie echter kan leiden tot kortere om

steltijden, zal de oude codering vervangen worden door een 

volledig universele en functionele codering. Deze codering 

zal bestaan uit zes of zeven cijfers die de belangrijke 

kenmerken weergeven waarmee ieder gereedschap indi vidueel 

te benoemen is. 

Bet eerste kenmerk, waar een onderverdeling mee wordt ge

maakt en daarmee bepalend voor het eerste cijfer, is het 

soort gereedschap tezamen met het soort opname. De diverse 

soorten van opname zijn in principe onder te verdelen in 

drie groepen: 

1) massieve gereedschappen; 

2) houders met vaste opname; 

3) modulair opgebouwde houders. 

De massieve gereedschappen zijn gereedschappen uit een 

stuk, dat betekent snijkant, snijkanthouder en gereedschap

houder(steilkonus} vormen een ondeelbaar geheel. Deze 

gereedschappen worden echter niet vaak gebruikt omdat ze 

zeer kostbaar zijn en het goedkoper is om houders met vaste 
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opname te qebruiken. Tot de massieve qereedschappen wordt 
ook de meettaster qerekend. 

I ---------------------------I , 

~~~r_f! 
Ie 

Fiquur 1 Massief qereedschap 

Kenmerkend voor een gereedschaphouder met vaste opname is 
dat de houder voor het snijdend qereedschap in principe 
vast en ondeelbaar verbonden is aan de opname. AIleen het 
snijdend gereedschap is uitwisselbaar. 

Weldon freeshouder opsteekfreesdoom 

Fiquur 2 Houders met vaste opname 

Een modulair systeem bestaat minimaal uit een houder en een 
gereedschapopnamedeel welke losneembaar met elkaar verbon
den zijn. In het gereedschapopnamedeel wordt vervolgens een 
snijqereedschap opqenomen. 

Figuur 3 Modulair systeem 
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Het tweede kenmerk dat voor een verdere onderverdeling 

zorgt is het snijmateriaal. Als snijmaterialen komen in 

aanmerking: - HSSi 

- HSS-gecoat; 

- Coronitei 

- volhardmetaal; 

- wisselplaatgereedschap. 

De vorm van het gereedschap is het volgende punt waarop 

onderscheid wordt gemaakt tussen de diverse gereedschappen. 

Hierbij wordt bijvoorbeeld gelet op de lengte van de snij

kant en of het gereedschap weI of niet centrumsnijdend is. 

Het vierde cijfer wordt bepaald door het te verspanen 

materiaal. Hierbij wordt aangenomen dat een gereedschap 

slechts voor een soort te bewerken materiaal wordt ge

bruikt. 

De diameter maakt de codering compleet. Er is nog de moge

lijkheid om voor het zevende cijfer in bijzondere gevallen 

een bijwaarde in te geven. 

(Zie voor de complete lijst voor het coderen van de gereed

schappen bijlage 1.) 

vOQrbeeld T 224125 

2 Vaste opname met tweesnijder 

2 Volhardmetaal snijgereedschap 

4 Korte snijkant, niet centrumsnijdend 

1 Aluminium 

25 Diameter in mm. 

3.2 De gereedschaplijsten. 

Het beheerprogramma zal zoals reeds eerder vermeld is de 

orders in die volgorde naar de freesmachine proberen te 

sturen, dat er zo min mogelijk gereedschappen tussen het 
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machine-magazijn en het werkplaats-magazijn gewisseld 

hoeven te worden. Dit effect, een minimaal aantal wissels 

om daarmee de bezettingsgraad te verhogen, zal mede met 

behulp van een meer afgewogen keuze van de te gebruiken ge

reedschappen bereikt kunnen worden. De ontwerper of pro

grammeur zou dus de beschikking moeten hebben over enkele 

gegevens van aIle gereedschappen waaruit blijkt of een 

gereedschap, bij gelijke geschiktheid voor de bewerking, de 

voorkeur verdient boven een ander gereedschap. Zo kan een 

gereedschap de voorkeur hebben omdat het altijd is samenge

steld en in het machine-magazijn aanwezig is. 

Het beheersysteem dat de volgorde bepaalt waarin de orders 

geproduceerd zullen worden heeft daarvoor ook informatie 

over de gereedschappen nodig. Het is namelijk onmogelijk om 

te beslissen in welke volgorde geproduceerd zal gaan worden 

indien niet de lokatie van de gereedschappen aan het pro

gramma bekend is. Dit is inuners een belangrijk criterium 

waarop gesorteerd wordt. 

Het programma heeft dus een lijst nodig waarin de actuele 

lokatie van ieder gereedschap wordt bijgehouden of van 

iedere lokatie een lijst met de daar ' aanwezige' gereed

schappen. Er zijn drie lokaties waar een gereedschap zich 

kan bevinden: 

I} in het magazijn van de MAHO 700Si 

2} gebruiksklaar in het werkplaats-magazijn; 

3) het gereedschap is niet gebruiksklaar. 

Met niet gebruiksklaar wordt bedoeld dat het gereedschap of 

niet is samengesteld of niet is afgemeten maar dat het weI 

een gereedschap is waarover beschikt kan worden. 

Met een volledig universele en functionele codering is het 

mogelijk om ieder gereedschap een uniek nummer toe te 

kennen. Dit wederom, maakt het mogelijk om de lijsten bij 

te houden waarin de gegevens van aIle gereedschappen worden 

opgeslagen. 
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Hoe komen de lijsten er nu uit te zien ? 

In de lijsten komen te staan, het gereedschapnummer, de 

naam van het gereedschap samen met de code voor de actuele 

lokatie en de code om aan te geven of het een voorkeursge

reeds chap betreft. Indien het een voorkeursgereedschap 

betreft wordt dit met een V aangegeven. De drie verschillen 

lokaties zullen aangeduid worden met behulp van de volgende 

letters: M : indien het gereedschap zich in het ~O-

magazijn bevindt; 
W indien het gereedschap zich gebruiks

klaar in het Werkplaats-magazijn be

vindt; 

N : indien het gereedschap Niet is samenge

steld of Eiet is gemeten. 

Archief All Tools Werkplaats 
All Tools 

T 212345 Tweesnijder.HSS N V 

T 322215 Driesnijder.HM M V 

T 524220 VJakfrees.HM W 

Alt X Exit F10 Menu 

Figuur 4 Lijst met gereedschappen 

Mahomagazijn 

In het bestand van zowel het werkplaats-magazijn als in het 

denkbeeldige bestand van alle mogelijke gereedschappen 

12 



kunnen driehonderd gereedschappen opgeslagen worden, dat 

als maximum is aangenomen voor het aantal gereedschappen 

waarmee mogelijk gewerkt zal worden. In het bestand waarin 

de gereedschappen van het maho-magazijn zijn opgeslagen is 

plaats voor zesendertig gereedschappen, dat ook het aantal 

gereedschappen is dat maximaal in het magazijn van de MAHO 

700S kan staan. 

3.3 Ret gereedschappenarchief 

Het is duidelijk, dat in de bestanden, zoals die hierboven 

beschreven zijn, lang niet alle relevante informatie over 

de gereedschappen staat, die de ontwerper en/of programmeur 

nodig heeft, om het NC-programma te schrijven dat de frees

machine in staat stelt het produkt te maken. 

Daarvoor heeft hij ook de geometrische- en technologische 

informatie van ieder gereedschap nodig, welke in een ge

reedschappenarchief opgenomen zal worden. 

De belangrijkste geometrische informatie die in het archief 

opgeslagen zal worden is de lengte en de straal van het ge

reedschap en de toleranties van zowel de lengte als van de 

straal. 

De technologische informatie in het archief zal bestaan uit 

de belangrijkste verspaningsgegevens bij voor- en nabewer

ken en enkele andere noodzakelijke gegevens zoals bijvoor

beeld de standtijd, het te bewerken materiaal en de maxima

le snedediepte. Al deze waarden zijn de nominale waarden 

van de gegevens waar ze betrekking op hebben. Zo wordt met 

standtijd de totale standtijd van een gereedschap bedoeld. 

(Zie voor een voorbeeld van een gereedschapblad in het 

archief bijlage 2.) 
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3.4 Het netwerk 

Het beheersysteem maakt gebruik van meerdere computers, die 
op verschillende lokaties gebruikt worden. Om te voorkomen 
dat deze computers niet over dezelfde gegevens beschikken, 
is er voor gekozen om aIle computers op een netwerk aan te 
sluiten. Zo is er maar een bestand nodig waarvan en waar
naar aIle computers hun gegevens betrekken en versturen. 

Gereedschap-
•• magazlJn 

Beheersysteem bij 
Maho 

~i 

=:::=~~~==::;---------4 1111111111111111 _ ~ '"""""'"" LI 
NC-Programmeur 

Figuur 5 Het netwerk 
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Bij het beheersysteem zijn drie computers betrokken, die op 

dit netwerk zijn aangesloten. Er is een computer waar de 

nc-programmeur mee werkt, een computer in het gereedschap

pen-magazijn en een computer bij de freesmachine. 

De nc-programmeur werkt met een computer waarop hij, met 

behulp van het gereedschappenarchief en de lijst met aIle 

mogelijke gereedschappen, het programma schrijft dat de 

MAHO 7005 in staat stelt het produkt te maken. Aan de 

bestanden van de verschillende magazijnen en aan het ar

chief verandert de nc-programmeur niets, maar deze zullen 

weI actueel gehouden moeten worden na verandering daarvan 

door een van de andere gebruikers van het beheersysteem. 

Deze veranderingen kunnen plaats vinden bij de volgende 

situaties: 

- Er wordt een nieuw gereedschap opgemeten en in het sys

teem ingevoerd; 

- Er vindt een verandering plaats van de gegevens van een 

reeds ingevoerd gereedschap als gevolg van een opdracht 

van het beheersysteem. 

- Er vindt een verandering plaats van de gegevens van een 

reeds ingevoerd gereedschap als gevolg van een wijziging 

die een gebruiker maakt in de gegevens van een gereed

schap. 

Het invoeren van een nieuw gereedschap gebeurt, nadat het 

gereedschap eerst opgemeten is, op de computer die in het 

gereedschapmagazijn staat. 

De derde computer is de computer welke bij de freesmachine 

staat en waarop het hoofdprogramma van het beheersysteem op 

draait. 

AIleen als aIle files up-to-date gehouden worden is het 

mogelijk om een verbetering in de bezettingsgraad te be

werkstelligen. Afgezien van nieuwe invoer van gereedschap

pen worden de bestanden volledig bijgehouden door het 

beheersysteem. 
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4.0 Toepassing van het resultaat en wat nu. 

4.1 Werken met de gereedschappen bestanden. 

Het programma werkt met vier bestanden die onderlinge 
relaties hebben, die door het systeem bijgehouden worden. 

Drie bestanden bevatten de gereedschappen die zich in het 

magazijn bevinden dat ze respectie.velijk bijhouden, zoals : . 
het MAHO-magazijn, het werkplaats-magazijn en een denkbeel-

dig magazijn, waarin aIle gereedschappen worden bijgehouden 

die samengesteld zijn of dat kunne~ worden. 

Het vierde bestand bevat van aIle in de andere bestanden 

staande gereedschappen de technologische en geometrische 

informatie. 

Archief All Tools Werkplaats Mahomagazijn 

Alt X Exit F10 Menu 

Figuur 6 Startmenu met keuze uit de vier bestanden 

De mogelijke bewerkingen van of met de vier bestanden 
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zijn 
- Invoeren van een nieuw gereedschap; 
- Veranderen van ingegeven waarden of gegevens; 
- Wissen van een gereedschap uit een van de bestanden; 
- Tonen van aIle gereedschappen die in een best and staan; 
- Tonen van de technologische- en geometrische informatie 

per gereedschapi 

Het invoeren van nieuwe gereedschappen moet gebeuren in het 
gereedschappenarchief door ARCHIEF aan te klikken en daarna 
het submenu INVOEREN. Voordat invoeren mogelijk is moet een 
wachtwoord ingevoerd worden. (Zie daarvoor Wissen van een 
gereedschap.) 

Archief Mahomagazijn 

Alt X Exit F10 Menu 

Figuur 7 Menukeuzes van AI~ Tools 

Invoeren in het gereedschappenarchief is het handigst omdat 
daar aIle gegevens ingevoerd moeten worden, de gegevens die 
de twee bestanden allebei hebben worden echter na het 
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invoeren van gegevens in een van de twee bestanden door het 

programma in het andere bestand gezet. 

Archief All Tools Werkplaats Mahomagazijn 

Alt X Exit F10 Menu I 

Figuur 8 Invoerscherm van All Tools 

Het veranderen van ingegeven waarden of gegevens is moge

lijk in aIle vier de bestanden door het betreffende bestand 

te selecteren en het submenu VERANDEREN aan te klikken. De 

gegevens die veranderd worden en ook in een andere lijst 

voorkomen worden vanzelf overal veranderd. 

( Zie voor stroomschema Veranderen bijlage 3.) 

Het wissen van een gereedschap uit een van de bestanden is 

aIleen mogelijk indien na selectie van het submenu WISSEN 

eerst een wachtwoord wordt ingegeven. Dit om te voorkomen 

dat onbevoegden informatie vernietigen en dat het programma 

met verkeerde informatie werkt. Het wachtwoord kan eenvou

dig veranderd worden in het Turbo Pascal programma, het is 

nu nog 'wachtwoord' of 'WACHTWOORD'. 

( Zie voor stroomschema Wissen bijlage 3.) 
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Bet tonen van aIle qereedschappen die in een bestand staan 

is gerealiseerd voor de bestanden All Tools-, Werkplaats

en Mahomagazijn. Kies daartoe het gewenste bestand of kies 

al deze bestanden door de menu's en submenu's aan te klik

ken. Deze bestanden zijn te groot om ze helemaal op het 

scherm te tonen daarom kan elke lijst in het window waarin 

het op het scherm getoond wordt, verplaatst worden met een 

scroller. 

Archief All Tools Werkplaats Mahomagazijn 

All Tools 

T212345 
Maho-magazijn 

Alt X Exit i F1 a Menu 

Figuur 9 De drie lijsten met gereedschappen 

Bet tonen van de technologische- en geometrische gegevens 

in een overzicht op het scherm van ieder gereedschap afzon

derlijk doet men door het menu ARCHIEF en het submenu TOON 

TOOL te selecteren. Daarna voIgt de vraag welk gereedschap 

men wil zien, waarbij naar een gereedschapnummer gevraagd 

wordt. 
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4.2 Testen van het programma. 

De mogelijke bewerkingen van de bestanden, zoals die hier

boven zijn beschreven, zijn voor een beperkt aantal op

drachten getest. Daarbij is speciaal gelet op het overeen

stemmen van de verschillende bestanden na wijziging van een 

van die bestanden. Hierbij kwamen enkele belangrijke rela

ties die de vier bestanden hebben naar voren, die vervol

gens in het programma verwerkt zijn. 

Indien een nieuw gereedschap wordt ingevoerd in het archief 

zal ook de lijst met aIle gereedschappen automatisch aange

vuld moeten worden met de gegevens van dat gereedschap, die 

in die lijst behoren. Zo is het niet mogelijk, dat een 

gereedschap weI in het archief staat maar nog niet in de 

lijst met aIle gereedschappen voorkomt. Andersom is deze 

veiligheid ook ingebouwd. 

Daarnaast moet verandering van de gegevens van een gereed

schap dat in meerdere lijsten voorkomt in al die lijsten 

gewijzigd worden. 

Als een gereedschap bijvoorbeeld uit het werkplaatsmagazijn 

in het magazijn van de machine wordt geplaatst dan hoeft 

slechts de lijst van het machine-magazijn aangevuld te 

worden, de andere lijsten zullen zich automatisch wijzigen. 

Dat wil zeggen dat het gereedschap uit de lijst van het 

werkplaatsmagazijn gewist zal worden en in de andere be

standen zal de lokatiecode gewijzigd worden. De letter 'W', 

die aangaf dat het gereedschap in het werkplaats-magazijn 

stond, zal in de letter 'M' veranderd worden. 
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4.3 Nog te doen. 

Dit programma, dat de gereedschaPJ?enregistratie verzorgt, 
is zoals eerder vermeldt een onderdeel van het beheersys
teem voor de MAHO 700S. Het programma moet dan ook nog 

ingepast worden in de tot nu toe al gerealiseerde onderde

len van het beheersysteem. 

Daarbij moet de procedure, die het wisselen van een gereed

schap tussen het werkplaats-magazijn en het machine-maga

zijn uitvoert, zo aangepast worden dat dit automatisch 

gebeurt na de selectie van de te wisselen gereedschappen. 

Ook de bestanden, waar de gegevens van de orders in opge

slagen moeten worden, moeten nog gerealiseerd worden. Met 

dit laatste kan het best begonnen worden, omdat dit het 

aangewezen uitgangspunt is waarvan de rest afgeleid kan 

worden. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies 

Aangezien dit slechts een gedeelte van het beheersysteem 

betreft, kan nog niet worden nagegaan of de beoogde verbe
tering van de bezettingsgraad ook gerealiseerd is. Dit zal 
pas gecontroleerd kunnen worden indien het hele beheersys
teem operationeel is. 

Een probleem dat weI is opgelost, is dat de gereedschappen 
nu unieke nummers hebben gekregen wat misverstanden met be

trekking tot welk gereedschap bedoeld wordt tot het verle
den doet behoren. 

Na enkele aanpassingen in het programma heeft het testen 
van het programma aangetoond dat de relaties die de bestan
den hebben door het programma goed worden aangehouden. 

Daardoor is het nu mogelijk om bij te houden welke gereed

schappen (mogelijk) bruikbaar zijn en om van deze gereed
schappen de belangrijkste gegevens bij te houden. 

De toepassing van dit beheersysteem is nu nog gericht op de 

MAHO 700S, het zou mogelijk na enkele aanpassingen ook op 
andere verspanende machines of op groepen van die machines 
toegepast kunnen worden. 
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Bijlage 1 Gereedscbapcodering 

Hoofdindeling: opname en soort; 
Snijmateriaal; 

II 
Vorm van het gereedschap; 

Iri 
Te verspanen materiaal; 
r Nominale diameter; 

n r Bi jwaarde j a of nee. 

T 212308. 

Hoofdindeling: opname en soort (T 2 ••••• ) 
1 = Meettaster, eensnijder, kotterger, profielfrees; 
2 = Vaste opname met tweesnijder; 
3 = vaste opname met drie- of meersnijder; 
4 = Vaste opname met boor, centerboor, verzinkb., tap of 

ruimer; 
5 = Vaste opname met vlakfrees of hoekfreesi 
6 = Modulaire opname met tweesnijder; 
7 = Mod. opname met drie- of meersnijder; 
8 = Mod. opname met boor, centerb., verzinkb., tap, of 

ruimer; 
9 = Mod. opname met vlakfrees of hoekfrees. 

Snijmateriaal (T .1 •••• ) 
o = Meetgereedschap e.d. (meettaster, centrofix)i 
1 = HSS snijgereedschapi 
2 = Volhardmetaal snijgereedschap; 
3 = HSS ~snijgereedschap; 
4 = HSS traptandfrees; 
5 = Volhardmetaal nasnijgereedschapi 
6 = Hardmetalen wisselplaten. 

Vorm van het gereedschap (T •• 2 ••• ) 
o = Bijzondere vorm (b.v. meettaster); 
1 = Korte snijkant - centrumsnijdend en korte boren; 
2 = Snijkantlengte 20 - centrumsnijdend en normale boreni 
3 = Lange snijkant - centrumsnijdend en lange boreni 
4 = Korte snijkant - NIET centrumsnijdend, kotterger. 

kort, vlakfrees, verzinkboori 
5 = Snijkantlengte 20 - NIET centrumsnijdend; 

kotterger. middel, hoekfreesi 
6 = Lange snijkant - NIET centrumsnijdend, kotterger. 

lang; 
7 = Eensnijder of centerboor; 
8 = Tap; 
9 = Ruimer. 

Te verspanen materiaal (T ••• 3 •• ) 
o = Gereedschap universeel bruikbaar (b.v. meettaster); 
1 = Aluminium; 
2 = Staal C45; 
3 = Messing; 
4 = Kunststof; 
8 = Gietaluminium; 
9 = Gietstaal. 
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Nominale diameter (T •••• 08) (bij 8.4 mm T •••• 084) 
Bij eensnijder de hoek opgeven. 

Bijwaarde ( •••••• 0) 
Indien er sprake is van een bijwaarde wordt achter de 

nominale freesdiameter het cijfer 0 toegevoegd. 
(Dit kan alleen indien de freesdiameter uit twee cijfers 

bestaat.) 
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, 'I 81j age 2 d h bl d 't h t Een geree se ap. a U1 e h' Are 1ef 

Numm.er . T 224125 Straal . 12.5 Rtol+: 0.1 . . 
Naam · Tweesnijder.HM Rtol-: 0.3 · Leode · N Lengte . 141.0 Ltol+: 1 · . 
Voorkeur: V Ltol-: 4 

Standtijd · 120 min. · Max. snedediepte: 20 mm./stap 
Materiaal · ALUMINIUM, ALSIST · Koelmiddel · Blazer 870 · Hoek · · 

voorbew. nabew. 
V : 250 m/min 400 m/min 
Ftand · 0.16 mm./omw 0.063 mm./omw · Fomw · 0.48 mm. 0.19 mm. · Z · 3 3 · S · 3183 omw/min 5093 omw/min · F · 1528 mm./min 968 mm./min · 
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Bijlage 3 Stroomschema's 

Stroomschema 1 geeft de mogelijke bestandskeuzes weer die ge
maakt kunnen worden nadat in het hoofdmenu van het beheerpro
gramma voor het Toolmenu is gekozen. De keuze van elk van deze 
bestanden geeft vervolgens weer vier mogelijkheden, waarvan in 
stroomschema 2 als voorbeeld de keuzes getoond worden die 

gemaakt kunnen worden na selectie van het submenu All Tools. 

De stroomschema' s 3 en 4 tonen respectievelijk de opbouw van 
de procedures wissen en veranderen zoals die in het programma 
verwerkt zijn. 
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StroomsChema 1 
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Stroomschema 2 
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Veranderen 

nummer 

"'C 
c:: ca .... 
en 
Q) 
.0 
c:: 
.... 
Q) 

c:: 

Einde 

wei in bestand 

verandering 
fout 

Opslaan 
veranderingen 

Verander 
andere 
bestanden 

verander 

Stroomschema 4 
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Bijlage 4 De opdracht 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 

Faculteit Werktuigbouwkunde 

Vakgroep WPA 

Onderzoekopdracht van 

Afstudeer hoogleraar 

Segeleiders 

: J.H.G. Boerkamp 

: prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf 

: ir. J.A.W. Hijink 

ing. H.W.P. van der Schoot 

november 1991 

Onderwerp : Het verder uitwerken van een programma- en gereedschappen
beheersysteem voor de MAHO 700S. 

Toellchting 

Het ontwerpen van een beheersysteem is een omvangrijke aangelegenheid, daarom dlent goed in 

kaart te worden gebracht hoe dlt systeem er moet komen uit te lien. 

Een van de problemen is het opzetten en beheren van een gereedschappen systeem. 

C?pdrachi 

Schrijf in Turbo Pascal 6.0 een aantal units die zorg dragen voor het opzetten en beheren van 

gereedschappen bestanden: 
a beschrijf de noodzakeUjke functies schematisch 

a bestudeer de opbouw van het gereedschappen best and van de MAHO 700S 
a werk de units uit die de gegevens van de gereedschappen uit kunnen wisselen met de 

gereedschap insteller, de beheerder van het systeem en de besturing van de MAHO 700S 
a test het geheel voor een beperkt aantal opdracten 

Het geheel moet nauw aansluiten aan de tot nu toe ontwikkelde software. 

'-I -------
ir. J.A.W. Hijink prof.droir. A.C.H. van der Woll 

ing. H.W.P. van der Schoot 
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