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Samenvatting 

DTM/CAPP en werkvoorbereiding 
De functies die de afdeling werkvoorbereiding in een produktiebedrijf uitoefend zijn: 
• opstellen van bewerkingsplannen; 
• adviseren van de ontwerpafdeling; 
• classificeren van produkten; 
• kiezen van de outillage. 

DTM/CAPP is een softwarepakket ondersteuning biedt bij het aanmaken van 
bewerkingsplannen, en daarbij in het bijzonder bij het uitvoeren van de micro
werkvoorbereiding. 

De integratiemogelijkheden van DTM/CAPP softwarepakketten die de produktfuncties 
ontwerp, fabricage, logistiek en kwaliteitsbewaking ondersteunen zijn op dit moment nog 
beperkt. 

DTM/CAPP is opgebouwd uit de drie modules: 
• CutDATA module waarin verspaningscondities zijn opgenomen; 
• CutTECH module waarin bewerkingen worden gedefinieerd; 
• CutPLAN module waarin bewerkingsplannen worden aangemaakt. 
De gebruiker werkt in de CutPLAN module. welke het hoogste niveau vonnt van 
DTM/CAPP en gebruik maakt van de andere twee modules. 

Stiphout Precisie B. V. 
Stiphout Precisie B. V. is een industriele toeleverancier gespecialiseerd in het fabriceren 
van fijnmechanische produkten. Het onderdelenbestand is erg gevarieerd, de produkten 
lopen uiteen van zeer eenvoudig tot complex. De orders hebben veelal betrekking op 
kleine series. 

De bedrijfsdoelstellingen zijn met name gericht op het leveren van kwaliteit en het 
realiseren van korte levertijden. Door een voortzettende snelle groei van de ondememing 
blijkt het echter steeds moeilijker om de korte levertijden te blijven realiseren. 

Het machinepark van Stiphout Precisie bestaat ongeveer voor de helft uit conventionele 
machines en voor de helft uit CNC-machines. Het gereedschappenbestand is erg groot en 
gevarieerd. Het gereedschappenbeheer vindt niet gestructureerd plaats. 

Tot de invoering van DTM/CAPP wordt de werkvoorbereiding deels uitgevoerd door de 
werkvoorbereiding, deels door de produktieleider en deels door de man achter de machine. 

Het ongestructureerde gereedschappenbeheer en de te geringe werkvoorbereiding vooraf 
zijn onder andere de oorzaak van relatief hoge stilstandtijden van de machines. 



Implementatie van DTM/CAPP 
In het kader van de implementatie van DTM/CAPP is er een groot aantal 
bedrijfsspecifieke gegevens in het systeem geimplementeerd. Deze gegevens hebben 
betrekking op: 
• produktiemiddelen van het bedrijf; 
• werkstukmaterialen die veel gebruikt worden; 
• neventijden die op de verschillende werkplekken van toepassing zijn; 
• gebruikerswensen. 
Naast het implementeren van bedrijfsspecifieke gegevens is het systeem zodanig worden 
geconfigureerd dat: 
• bewerkingsbladen kunnen worden uitgeprint; 
• een archiefsysteem onderhouden kan worden. 

Aanbevelingen Stiphout Precisie 
Door het verbeteren van het gereedschapbeheer en door het zover mogelijk uitwerken van 
de werkvoorbereiding voordat een produkt in bewerking gaat kan hetvolgende gerealiseerd 
worden: 
• beperking van de stilstandtijden van de machines en verhoging van de bezettingsgraad; 
• reductie van de gereedschapskosten; 
• verhoging van de produktiviteit; 
• verkorting de doorlooptijd van de produkten. 



Hoofdstuk 1 : 

Inleiding 
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1.1 Kader van de opdracht 

Dit rapport is geschreven in verband met de implementatie van het 
werkvoorbereidingspakket DTMlCAPP, bij Stiphout Precisie B.v.. Stiphout Precisie is een 
toeleverancier gespecialiseerd in het fabriceren van fijnmechanische produkten. Begin 1994 
heeft zij DTM/CAPP aangeschaft met als doel de kostprijs van de produkten nauwkeuriger 
te kunnen bepalen, en een produktiviteitsverhoging te realiseren door het gebruik van de 
juiste gereedschappen onder optimale verspaningscondities. Een belangrijk onderdeel van 
de implementatie van DTMlCAPP is het defmieren van bedrijfsspecifieke gegevens in het 
systeem. De implementatie is uitgevoerd in het kader van een onderzoekopdracht die is 
uitgegeven door de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit 
Eindhoven. Voor de formulering van deze onderzoekopdracht wordt verwezen naar 
bijlage 1. 

1.2 Opbouw van het rapport 

In hoofdstuk 2 wordt een algemene beschouwing gegeven over het werkvoorbereidings
pakket DTM/CAPP. Hierbij wordt onder meer ingegaan op de functies van de 
werkvoorbereiding waarbij DTM/CAPP ondersteuning kan bieden, op de structuur van het 
pakket en op de aspecten die verb and houden met de implementatie van het systeem. 

Hoofdstuk 3 geeft een karakterisering van Stiphout Precisie. Deze karakterisering heeft in 
hoofdzaak betrekking op de bedrijfsdoelstellingen, de produktiemiddelen en de 
orderafhandeling. De nadruk ligt hierbij op aspecten die van belang zijn bij het 
automatiseren van de werkvoorbereidingsfunctie. Bovendien komt in dit hoofdstuk de 
werkvoorbereidingsfunctie aan bod, zoals deze tot de ingebruikneming van DTM/CAPP 
wordt ingevuld. 

Hoofdstuk 4 is een verslag van de activiteiten die zijn uitgevoerd bij de implementatie van 
DTM/CAPP bij Stiphout Precisie, de resultaten die zijn bereikt en de moeilijkheden die 
zijn ondervonden. De keuzes die bij de implementatie zijn gemaakt worden toegelicht. Dit 
hoofdstuk vormt een aanknopingspunt voor werkzaamheden die in het verlengde van deze 
opdracht worden uitgevoerd. 

In het laatste hoofdstuk worden aanbevelingen gegeven, die verband houden met de 
software en de ingebruikneming van DTMlCAPP. Deze aanbevelingen zijn gericht aan 
Somatech Applicaties, respectievelijk Stiphout Precisie. 

Er wordt in het rapport regelmatig verwezen naar afbeeldingen en bijlagen. In de meeste 
gevallen zijn in een apart document opgenomen. Indien een bepaalde afbeelding van 
belang is om de tekst te begrijpen is hij in het rapport opgenomen. 



Hoofdstuk 2 : 

Het werkvoorbereidingsysteem DTM/CAPP 
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2.1 DTM/CAPP als ondersteuning van de werkvoorbereiding 

Design-To-Manufacture/Computer Aided Process Planning (DTM/CAPP) IS een 
softwarepakket dat ondersteuning biedt bij een aantal operationele taken van de 
werkvoorbereiding binnen een produktiebedrijf. In de eerste paragraaf wordt een overzicht 
gegeven van de functies die de afde1ing werkvoorbereiding heeft. Vervolgens wordt 
aangegeven bij welke van deze functies DTM/CAPP ondersteuning biedt. Tenslotte wordt 
ingegaan op de mogelijkheden tot integratie met andere bedrijfsfuncties. 

2.1.1 Functies van de werkvoorbereiding 

De werkvoorbereiding omvat in principe alle functies die nodig zijn om een nieuw of 
gewijzigd produkt te introduceren in het fabricageproces. De afdeling werkvoorbereiding 
vormt als het ware een brugfunctie tussen de ontwerpafdeling en de fabricageafdeling 
binnen een produktiebedrijf. (Als deze twee afdelingen niet binnen een bedrijf aanwezig 
zijn vindt er bijvoorbeeld informatie uitwisseling plaats tussen de werkvoorbereiding van 
de toeleverancier en het ontwerpbureau.) Produktideeen die door de ontwerpafdeling zijn 
gegenereerd worden door de werkvoorbereidingsafdeling geschikt gemaakt voor de 
produktie. Om dit te bewerkstelligen voert de werkvoorbereiding de volgende functies uit: 

• opstellen van bewerkingsplannen 
De belangrijkste taak van de werkvoorbereiding is het omzetten van opgedragen 
produktietaken in opdrachten aan aIle bij de produktie betrokken afdelingen. Op basis 
van produkttekeningen en stuklijsten die op een ontwerpafdeling zijn vervaardigd 
worden bewerkingsplannen opgesteld. De activiteiten die hierbij plaatsvinden hebben 
betrekking op de macro- en micro-werkvoorbereiding. 
De activiteiten die plaatsvinden bij de macro-werkvoorbereiding houden in: 
• kiezen van machines die beschikbaar zijn en de bewerkingen die daarop worden 

uitgevoerd; 
• vastleggen van de 'routing' van het produkt in wording; 
• vastleggen van de vorm van het uitgangsmateriaal en (opdracht geven tot) het 

bestellen hiervan of het aanmaken hiervan; 
• bepalen van de opspanningen per machine. 
De activiteiten die plaatsvinden bij de micro-werkvoorbereiding houden in: 
• aangeven van de bewerkingsvolgorde voor de verschillende werkplekken; 
• opgeven van technologische gegevens die bij de bewerkingen van belang zijn 

(snijsnelheden, snededieptes etc.); 
• vaststellen van 'taaktijden' per werkplek als basis voor de planning; 
• bepalen van de spanmiddelen; 
• aanmaken NC-programma's; 
• voorschrijven van controles op maatnauwkeurigheid die gedurende of na afloop van 

het produktieproces moeten worden uitgevoerd; 
• uitgeven van instructies voor de verschillende afdelingen (werkopdrachten, 

materiaalbonnen, gereedschapaanvragen etc.). 
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• adviseren met de ontwerpajdeling 
Ongeveer 70% van de uiteindelijke kosten van een produkt worden in de ontwerpfase 
van het produkt al vastgelegd. De negatieve economische en technische gevolgen van 
een fabricagetechnisch ongunstig ontwerp kunnen dus in de fabricage niet meer 
gecorrigeerd worden. Het is daarom van cruciaal belang dat bij iedere stap van het 
ontwerpproces de fabricagetechnische consequenties worden meegenomen. Om dit te 
realiseren wordt de werkvoorbereiding vaak betrokken bij de produktontwikkeling. 

• classifzceren van produkten 
De produkten die de produktieafdeling van een bedrijf doorlopen kunnen worden 
ingedeeld in families. Deze families zijn ingedeeld op grond van kenmerken die 
verband houden met de geometrie van een produkt of met de manier waarop een 
produkt tot stand komt (bijvoorbeeld de afmetingen. de gewenste maatnauwkeurigheid 
of de benodigde gereedschappen). Om de doorlooptijd van de produkten te verkorten 
kan de lay-out van de produktievloer op grond van deze families worden ingedeeld. De 
machines worden hierbij zodanig gerangschikt in groepen dat iedere groep geschikt is 
om bepaalde families van produkten te vervaardigen. Er wordt voor 
'groepentechnologie' gekozen als het onderdelenbestand van een bedrijf monotoon is en 
er vaak kleine series worden vervaardigd. 
Een functie van de werkvoorbereiding hierbij is het classificeren van produkten, dat wit 
zeggen indelen in families. Bij het maken van een nieuw bewerkingsplan kan dan 
gebruik worden gemaakt van een standaard bewerkingsplan voor de betreffende familie, 
dat in een database aanwezig is. Men spreekt dan van de 'variantenmethode'. Wanneer 
de groepentechnologie niet wordt toegepast kan bij het opstellen van een 
bewerkingsplan voor een nieuw produkt gebruik worden gemaakt van een database met 
bewerkingsplannen van produkten die in het verleden zijn vervaardigd. Er wordt dan 
gesproken van de 'archiefmethode'. Naast de variantenmethode en de archiefmethode 
zijn er nog hybridemethoden op grond waarvan produkten kunnen worden ingedeeld. 
Het zou te ver voeren om hier dieper op in te gaan. 

• kiezen van de outil/age 
De afdeling werkvoorbereiding verzorgt in veel bedrijven samen met de afdeling inkoop 
de keuze van de aanschaf van machines, gereedschappen en hulpmiddelen. Ook de 
'make or buy' beslissingen worden samen met de afdeling inkoop genomen. 

2.1.2 DTMfCAPP en werkvoorbereiding 

In de voorgaande paragraaf is naar voren gekomen dat het werkgebied van de 
werkvoorbereiding veelomvattend is. DTMlCAPP is een softwarepakket ter ondersteuning 
van enkele operationele taken van de werkvoorbereiding. Deze taken hebben voomamelijk 
betrekking op het aanmaken van bewerkingsplannen, en in het bijzonder het uitvoeren van 
de micro-werkvoorbereiding. De functies van de werkvoorbereiding die in paragraaf 2.1.1 
naar voren zijn gebracht worden in deze paragraaf behandeld in relatie met DTM/CAPP. 
Er wordt hierbij aangegeven welke taken het systeem uit handen neemt en wat de rol van 
de gebruiker (werkvoorbereider) hierbij is. Tevens komt een tweede functie aan bod die 
DTM/CAPP bij het maken van offertes kan vervullen. 
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Met behulp van DTM/CAPP kunnen bewerkingsplannen worden aangemaakt. Bij het 
maken van de macro-werkvoorbereiding biedt DTMlCAPP echter geen ondersteuning. 
Het blijft de taak van de werkvoorbereider om de uitgangsvorm van het 
werkstukmateriaal te bepalen, de routing vast te stellen, de machines en de bewerkingen 
die daarop worden uitgevoerd te kiezen en de opspanningen per werkplek vast te 
stellen. Ter ondersteuning hiervan kan eventueel gebruik worden gemaakt van de 
archief- of variantenmethode. In DTMlCAPP is hiervoor een database aanwezig. Aan 
de bewerkingsplannen kunnen willekeurige attributen worden toegekend, welke bij het 
terugvinden gebruikt kunnen worden als zoekstring. 

Micro-werkvoorbereiding: 
Vervolgens kan de micro-werkvoorbereiding uitgevoerd worden. Dit gebeurt via een 
semi-generatieve methode. Het te vervaardigen produkt wordt hierbij ontleed in een 
aantal features. Features zijn vormelementen die door een aantal kenmerkende 
geometrische aspecten worden beschreven: hoofdvorm, afmetingen en toleranties. 
Bovendien is het werkstukmateriaal van belang. Voor de features zijn standaard 
deelwerkmethoden ontwikkeld. Bij deze werkmethoden horen de te gebruiken 
gereedschappen en de (optimale) verspaningscondities. 
De taak van de werkvoorbereider is om het produkt te ontleden in features. Een 
voorbeeld van een werkstuk zoals dit kan worden ontleed in features is gegeven in 
atbeelding 2.1. Per opspanning worden deze features met bijbehorende eigenschappen 
ingevoerd, waama het systeem de bewerkingsafloop (met altematieven), gereedschappen 
(met altematieven), verspaningscondities, bewerkingstijden en neventijden bepaalt. Het 
systeem controleert bovendien of de door de gebruiker gekozen machine wat betreft de 
opgegeven plaatstoleranties en het benodigde vermogen toereikend is om de gewenste 
bewerkingen uit te voeren. Ais de afinetingen van een feature dat gedefmieerd wordt 
groter zijn dan het bewegingsbereik van de betreffende machine-as, wordt dit aan de 
gebruiker gemeld. Dit geeft echter geen garanties over de maakbaarheid van een 
produkt met bepaalde afinetingen op de betreffende machine. Er wordt hierbij namelijk 
geen rekening gehouden met de afinetingen van het gereedschap en de locatie van de 
verschillende vormelementen ten opzichte van elkaar. De werkvoorbereider zal echter 
altijd kritisch naar de bewerkingsafloop en gereedschapkeuze moeten kijken. 
Een produkt kan vaak op verschillende manieren ontleed worden uit de verschillende 
features die voorhanden zijn. In sommige gevallen is het exacte feature om een 
bepaalde vorm in een uitgangsmateriaal te realiseren niet aanwezig. Er zal dan een 
'benadering' gebruikt moeten worden, dat wil zeggen een feature dat ongeveer de 
bewerkingsafloop genereert die de werkvoorbereider passend acht. De uiteindelijke 
bewerkingsafloop kan in dit geval passend worden gemaakt door altematieve 
bewerkingen te kiezen, of bewerkingen weg te laten uit de bewerkingsafloop die in 
eerste instantie door DTM/CAPP wordt gegenereerd. 
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• adviseren van de ontwerpaJdeling 
Door het gebruik van een DTMlCAPP-systeem door bedrijven die de produktie van 
onderdelen uitbesteden kan vooraf een schatting worden gemaakt van de kostprijs van 
de uit te besteden onderdelen. Er kan bovendien met behulp van DTMlCAPP worden 
nagegaan wat de fabricagetechnische gevolgen zijn van de keuzes die bij het ontwerpen 
van het produkt zijn gemaakt. De bevindingen worden dan binnen het bedrijf 
teruggekoppeld aan de ontwerpafdeling. 

• classificeren van produkten 
De indeling van produkten in families zal door de werkvoorbereider moeten gebeuren. 
Het uit een produktmodel herkennen van de verschillende kenmerken op grond waarvan 
de verschillende families zijn ingedeeld is bijzonder moeilijk te automatiseren. 

• kiezen van de outillage 
Nadat het DTM/CAPP-systeem enige tijd in gebruik is zal blijken dat bepaalde 
gereedschappen vaak door het systeem gekozen worden en andere niet of nauwelijks. 
Bovendien zal het voorkomen dat het bepaalde 'ideale gereedschap' dat door 
DTM/CAPP wordt aangegeven voor een bepaalde bewerking niet in huis is. Op grond 
van deze informatie kunnen de gereedschappen gerichter worden ingekocht en kan er in 
veel gevallen een aanzienlijke reductie van het gereedschappenbestand kunnen worden 
gerealiseerd. 
DTM/CAPP biedt geen ondersteuning bij het kiezen van de aanschaf van machines en 
hulpmiddelen. 

Naast het ondersteunen van de werkvoorbereiding, kan DTM/CAPP gebruikt worden bij 
het schatten van de kostprijs voor het vervaardigen van een produkt. Reeds in het 
offertestadium kan een globaal bewerkingsplan worden aangemaakt dat al een redelijk 
nauwkeurig en eenduidig beeld geeft van de bewerkingstijd. Hier kunnen bijvoorbeeld 
industriele toeleveranciers gebruik van maken. Omdat de concurrentie onder de 
toeleveranciers toeneemt is het van belang dat de kostprijs van een te produceren produkt 
nauwkeurig bekend is. AIleen dan kan op een verantwoorde manier 'scherp' geoffreerd 
worden. 

2.1.3 Integratie met andere produktiefuncties 

In een vereenvoudigde situatie kunnen we de totale produktiefunctie opdelen In vijf 
deelfuncties. Deze deelfuncties hebben betrekking op: 
• ontwerp; 
• werkvoorbereiding; 
• fabricage; 
• logistiek I planning; 
• kwaliteitsbewaking. 
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De verschillende functies (vaak zijn dit verschillende afdelingen binnen een bedrijf) 
genereren allen inforrnatie. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van gegevens die bij 
andere functies reeds aanwezig zijn. Zo wordt geometrische inforrnatie die bij het ontwerp 
is gegenereerd zowel bij de werkvoorbereiding ais bij de fabricage en de 
kwaliteitsbewaking gebruikt. Het komt helaas vaak voor dat meerdere malen dezelfde 
inforrnatie door de verschillende deelfuncties wordt gegenereerd. Dit komt omdat te weinig 
communicatie plaatsvindt tussen de functies onderling. Door de verschillende functies te 
integreren wordt de inforrnatie-overdracht tussen deze functies bevorderd. 

De inforrnatiestromen tussen de verschillende produktiefuncties wordt weergegeven in 
afbee1ding 2.2. In de figuur wordt aangegeven dat geometrische inforrnatie rechtstreeks van 
de ontwerpfunctie (CAD) naar de fabricagefunctie (CAM) kan worden overgedragen. 
Technologische inforrnatie komt voomamelijk via de werkvoorbereidingsfunctie (CAPP) bij 
de fabricage terecht. Tijdens het gehele produktieproces vindt inforrnatie-uitwisseling plaats 
met de functies kwaliteitsbewaking en logistiek. De dubbele pijlen geven een 
terugkoppeling aan tussen de verschillende functies. 

Een voorwaarde om de integratie van de bovenstaande functies te kunnen bewerkstelligen, 
is het gebruik van een centrale database. In deze database wordt de inforrnatie, die door de 
afzonderlijke functies wordt gegenereerd, opgeslagen. Deze inforrnatie kan later door 
andere functies worden opgehaald uit de database. Dit idee wordt nog eens toegelicht in 
afbeelding 2.3. Om dit te kunnen realiseren moet het forrnaat waaronder de inforrnatie door 
de verschillende functies in de database wordt opgeslagen in hoge mate gestandaardiseerd 
zijn. De inforrnatiestructuur is hiervoor op dit moment in de meeste bedrijven nog niet 
toereikend. 

Integratiemogelijkheden met DTMICAPP 
De mogelijkheden om DTMlCAPP te integreren met softwarepakketten die de andere 
produktiefuncties ondersteunen zijn op dit moment nog beperkt. De mogelijkheid om uit 
een CAD-tekening geometrische inforrnatie, die nodig is bij het definieren van de features 
in DTM/CAPP, over te nemen is bijvoorbeeld nog niet aanwezig. Er is weI een applicatie 
op de markt die inforrnatie-uitwisseling tussen DTM/CAPP en SmartCAM mogelijk maakt. 
Met behulp van deze applicatie kunnen gegevens over gereedschappen en 
verspaningscondities, die door DTM/CAPP zijn gegenereerd, worden overgezet naar 
SmartCAM. Geometrische inforrnatie over het te bewerken produkt, die bijvoorbeeld in 
AutoCAD is aangemaakt, kan rechtstreeks in SmartCAM worden ingelezen. Aan de hand 
hiervan kunnen in SmartCAM NC-regels gegenereerd worden. De gebruiker moet echter 
zelf in SmartCAM het juiste gereedschap en verspaningscondities met de juiste 
berwerkingsoperaties combineren. Bovendien zijn applicaties verkrijgbaar die de koppeling 
van DTM/CAPP met een aantal logistieke pakketten verwezenlijken. De routing, 
bewerkingstijden en een lijst met de benodigde materialen en gereedschappen komt op 
deze wijze beschikbaar voor de logistieke functie. 
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De koppeling van DTM/CAPP met een CAD-pakket zou er in de toekomst als voIgt uit 
kunnen zien: 
Algemene produktinformatie die reeds in het CAD-systeem is ingevoerd wordt door 
DTM/CAPP als uitgangspunt gebruilct bij het opstellen van een bewerkingsplan voor dat 
produkt. Geometrische informatie uit een CAD-tekening wordt rechtstreeks in DTM/CAPP 
overgenomen bij het definieren van de features. Dit kan bijvoorbeeld interactief met de 
gebruiker plaatsvinden. De gebruiker kan dan afmetingen in de CAD-tekening aanwijzen 
en deze ovememen in de featuredefinitie. Het werkt nog sneller indien het CAPP-systeem 
zelf de features uit de CAD-tekening kan herkennen. Dit laatste is reeds gerealiseerd in het 
softwarepakket PART, dat ontwikkeld is aan de Universiteit Twente. 
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2.2 Opbouw van DTM/CAPP 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de verschillende modules waaruit DTM/CAPP IS 

opgebouwd. Het betreft de volgende drie modules: 
• CutDATA module waarin verspaningscondities zijn opgenomen; 
• CutTECH module waarin de bewerkingen worden gedefmieerd; 
• CutPLAN module waarin bewerkingsplannen worden aangemaakt. 
Afbeelding 2.4 toont het opstartscherm van DTMlCAPP, waarin vier menu-opties aanwezig 
zijn die voor de gebruiker toegankelijk zijn. Naast de drie genoemde modules (die als 
menu-optie aanwezig zijn) bevindt zich in het openingsscherm de menu-optie 'openen', 
waaronder zich een database bevindt met bewaarde bewerkingsplannen. Bovendien kunnen 
onder deze optie attributen worden gedefinieerd die als zoekstrings kunnen worden 
gebruikt voor het terugvinden van bewerkingsplannen. In paragraaf 4.4 wordt hier verder 
op mgegaan. 

2.2.1 CutDATA module 

CutDATA is het laagste niveau in DTMICAPP, en vormt de basis voor het functioneren 
van DTM/CAPP. In deze module zijn gegevens over verspaningscondities, 
werkstukmaterialen, gereedschappen, machines en neventijden opgenomen. Er zijn 
standaard 1500 produktmaterialen en 80.000 verspaningscondities aanwezig in de database. 

De verspaningscondities (snijsnelheden, voeding, optimale geometrie van het gereedschap 
etc.) zijn afkomstig uit het 'Machining Data Handbook' van Metcut Research Associates 
(USA). Deze verspaningscondities zijn in tabelvorm opgenomen. De attributen behorende 
bij een willekeurige tabel zijn: de bewerking (bijvoorbeeld boren of vlakfrezen), het 
werkstukmateriaal en het gereedschapmateriaal. Om aanvullende informatie, bijvoorbeeld 
over de bewerkingstijd of het benodigde vermogen te verkrijgen moeten een aantal 
geometrische grootheden die betrekking hebben op de bewerking worden ingegeven. 
Afbeelding 2.5 geeft een voorbeeld van een tabel met verspaningscondities. Op dit moment 
is niet voor aIle verspanende bewerkingen technologie in DTMlCAPP aanwezig. 
Afbeelding 2.6 is een overzicht van de verspanende bewerkingen die door het systeem 
ondersteund worden. De gebruiker heeft de mogelijkheid om voor deze bewerkingen 
verspaningscondities te wijzigen of toe te voegen. 

De werkstukmaterialen die standaard in het systeem aanwezig zijn betreffen voomamelijk 
koolstofstaal, staallegeringen, aluminiumlegeringen, koperlegeringen, plastics en 
elastomeren. Een bepaald produktmateriaal wordt gedefinieerd door de drie kenmerken: 
identifier, familie en hardheid. De identifier komt overeen met de Amerikaanse aanduiding 
van het materiaal (AISI-SAE aanduiding wordt meestal gebruikt voor koolstofstaal en 
staallegeringen, CDA aanduiding voor koperlegeringen). De familie heeft betrekking op de 
groep of het toepassingsgebied van het produktmateriaal en de produktiewijze, bijvoorbeeld 
'Iaag koolstofstaal, gesmeed' of 'koudwerk staal, afgeschrikt'. Bij de metalen wordt de 
Brinell-hardheid gebruikt. 
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De 1500 werkstukmaterialen zijn ingedeeld in ongeveer 500 verschillende groepen. Alle 
werkstukmaterialen binnen een bepaalde groep krijgen dezelfde verspaningscondities 
toegewezen. Niet aile groepen zijn standaard door DTM/CAPP ondersteund op het moment 
dat het softwarepakket wordt aangeschaft. Dit komt omdat de database, met 
vookeurgegevens over de geometrie en het materiaal van het te gebruiken gereedschap nog 
niet voor alle materiaalgroepen gevuld is. Deze database kan eventueel door de gebruiker 
verder worden gevuld. Er zijn weI voor aIle groepen tab ellen met verspaningscondities 
(snijsnelheden, voeding en specifiek verspaningsvermogen) in DTM/CAPP aanwezig. Er 
kunnen door de gebruiker geen toevoegingen worden gedaan aan de lijst van 1500 
werkstukmaterialen die standaard in DTMlCAPP aanwezig is. Indien de gebruiker een 
materiaal tegenkomt dat niet in DTMlCAPP aanwezig is, heeft hij de mogelijkheid om dit 
materiaal te relateren aan een materiaa! wat nagenoeg op dezelfde manier verspaand wordt 
en weI in DTMlCAPP aanwezig is. Dit zal in paragraaf 2.3 verder aan bod komen. 

Gegevens betreffende gereedschappen, machines en neventijden zijn bedrijfsspecifiek en 
moeten in de implementatie-fase worden ingevoerd. Voor de gereedschappen zijn vooral de 
geometrie en het materiaal waarvan het is gemaakt van belang. Bij de machines spelen 
vooral het beschikbare vermogen en de maximale sledebewegingen voor de verschillende 
assen een rol. In paragraaf 2.3 wordt hier verder op ingegaan. 

2.2.2 CutTECH module 

In de CutTech module worden de verschillende vormveranderingen die een produkt in 
wording moet ondergaan gedefinieerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van features. Om 
een feature volledig te beschrijven moet een aantal specifieke parameters die betrekking 
hebben op de geometrie en het materiaal van het produkt door de gebruiker worden 
ingegeven. Een voorbeeld van een feature wordt in afbeelding 2.7 getoond. In CutTECH 
zijn standaard 42 features aanwezig. 

Nadat de parameters behorend bij een feature volledig zijn ingegeven kan een 
bewerkingsafloop worden gegenereerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens die 
zijn opgeslagen in CutDATA. Zowel voor de bewerkingsprocessen als voor de 
gereedschappen kunnen door de gebruiker altematieve keuzes worden gemaakt. Bovendien 
bestaat de mogelijkheid om een aantal parameters van een gereedschap of 
verspaningscondities te wijzigen om daarna de bewerkingsafloop met de gewijzigde 
gegevens door te rekenen. Afbeelding 2.8 geeft een voorbeeld van een bewerkingsafloop 
die door CutTECH gegenereerd is. 

Er wordt de gebruiker niet de mogelijkheid geboden om zelf aanvullende features te 
definieren. Het kan wenselijk zijn om zelf features te kunnen genereren die aansluiten bij 
veel gebruikte werkwijzen in een produktiebedrijf. In de volgende versie van DTM/CAPP 
(versie 4) zal dit wel tot de mogelijkhcden behoren. 
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2.2.3 CutPLAN module 

Op het hoogste niveau, CutPLAN, worden bewerkingsplannen gemaakt. Hierbij wordt een 
door de gebruiker vastgestelde routing van het produkt in wording ingegeven. Per 
opspanning worden de neventijden die van toepassing zijn door de gebruiker aangegeven. 
Met een neventijd wordt de tijd bedoeld die nodig is om een bepaalde handeling uit te 
voeren die tot gevolg heeft dat de machine, waarop deze neventijd van toepassing is, geen 
verspanende bewerking kan uitvoeren. Voorbeelden van neventijden zijn: de tijd die nodig 
is om een gereedschap te positioneren of een werkstuk op te spannen. Bij het ingeven van 
de neventijden voor een bepaalde opspanning wordt gebruik gemaakt van een lijst met 
neventijden behorende bij de betreffende machine, waaruit de gebruiker de neventijden die 
van toepassing zijn kan selecteren. 
Per feature dat gedefmieerd is bestaat de mogelijkheid om een omschrijving te geven. 
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van standaard teksten om het typewerk te 
verminderen. In het informatieveld van CutPLAN zijn velden en menu's beschikbaar om 
informatie die betrekking heeft op de gehele order op te nemen. Dit betreft bijvoorbeeld 
een CAD-tekening, de definitie van het produktmateriaal, een tekeningnummer, de 
seriegrootte, het machine-uurtarief, etc. Bovendien zijn een groot aantal velden beschikbaar 
die nog kunnen worden toegewezen. De totale bewerkingstijd (totaal van neventijden en 
verspaningstijden) wordt in CutPLAN berekend en uitgesplitst in een aantal posten. Een 
voorbeeld van een bewerkingsplan geeft afbeelding 2.9. 

2.2.4 Integratie van de drie modules 

DTM/CAPP zal in bijna aIle gevallen worden gebruikt om bewerkingsplannen aan te 
maken. Dit gebeurt in de CutPLAN module. In de bewerkingsplannen worden de 
bewerkingen die aan een produkt moeten plaatsvinden met behulp van features 
gedefinieerd. Dit gebeurt in de CutTECH module die vanuit CutPLAN wordt opgestart. 
Gegevens die reeds in CutPLAN zijn ingevoerd (zoals het werkstukmateriaal en de 
machine) worden in CutTECH automatisch overgenomen. Er hoeft in CutTECH dus nog 
aIleen een feature gedefinieerd te worden. De CutTECH module maakt bij het bepalen van 
de bewerkingsafloop gebruik van de data uit de CutDATA module. Het CutDATA-scherm 
blijft hierbij, in tegenstelling tot het CutTECH-scherm, voor de gebruiker onzichtbaar. 
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2.3 Implementatie van DTMlCAPP 

Voordat DTM/CAPP in gebruik kan worden genomen moeten een groot aantal 
bedrijfsspecifieke gegevens in het pakket worden geimplementeerd. Deze gegevens hebben 
betrekking op: 
1. het machinepark van het bedrijf; 
2. gereedschappen die in het bedrijf aanwezig zijn; 
3. werkstukmaterialen die veel gebruikt worden; 
4. neventijden die op de verschillende werkplekken van toepassing zijn; 
5. algemene informatie die bij een bewerkingsplan bewaard moet worden; 
6. standaard teksten die bij het opstellen van bewerkingsplannen gebruikt worden. 

Ad1: De invoer van gegevens die betrekking hebben op de machines die in het bedrijf 
aanwezig zijn gebeurt in de 'DataManager'. De DataManager is een applicatie 
waarmee de database van machines en gereedschappen onderhouden kan worden. De 
database van de machines bestaat uit drie bestanden, die gegevens bevatten over 
draaibanken, boor/freesmachines en 'non-CutTECH werkplekken' (hiermee worden 
werkplekken bedoeld die niet door DTM/CAPP ondersteund worden met 
verspaningstechnische gegevens). In afbeelding 2.10 wordt het scherm van de 
DataManager getoond. In het 'list panel' worden de verschillende machines die 
reeds zijn ingevoerd getoond. Door een machine te selecteren verschijnen de 
gegevens van deze machine in het ' attribute panel'. Niet aIle gegevens die in het 
attribute panel kunnen worden ingevoerd, worden door DTMlCAPP gebruikt bij het 
genereren van een bewerkingsafloop. De gegevens die niet gebruikt worden door 
DTM/CAPP verschijnen aIleen als 'achtergrondinformatie' bij het bekijken van de 
details van een machine. De velden uit het attribute panel zijn voor de verschillende 
machinebestanden opgenomen in bijlage 2. De velden die gebruikt worden door 
DTM/CAPP zijn aangegeven met '*'. Deze velden moeten in ieder geval worden 
ingevuld. Nadat aIle gegevens zijn ingevoerd moet het programma 'Datamgr2Db' 
geactiveerd worden om de gegevens te converteren naar de database van 
DTM/CAPP. Naast de gegevens uit bijlage 2, moet voor de draaibanken en 
boor/freesmachines een vermogenskromme worden ingevoerd. Aan de hand hiervan 
controleert DTMlCAPP of er voldoende vermogen aanwezig is om de gewenste 
bewerking uit te voeren. De vermogenskrommen worden ingevoerd met behulp van 
de applicatie 'MTSEI'. 
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Ad2: Het invoeren van gegevens die betrekking hebben op de gereedschappen die in het 
bedrijf aanwezig zijn gebeurt net als bij de machines met behulp van de 
DataManager. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen gereedschappen met 
wisselplaatjes en gereedschappen zonder wisselplaatjes. Om een gereedschap met 
wisselplaatjes in te voeren, moeten eerst de wisselplaatjes en de houders voor 
wisselplaatjes afzonderlijk worden ingevoerd. Dit gebeurd in verschillende 
bestanden. Bij het draaien van het programma Datamgr2Db worden de 
wisselplaatjes gecombineerd met houders waarin de wisselplaatjes kunnen worden 
gebruikt. Gereedschappen zonder wisselplaatjes kunnen in een keer worden 
ingevoerd. Voor de gereedschappen met wisselplaatjes wordt gebruik gemaakt van 
zeven verschillende bestanden en voor de gereedschappen zonder wisselplaatjes van 
negen bestanden. Een overzicht van de verschillende be standen die gebruikt worden 
voor de machines en gereedschappen is opgenomen in bijlage 3. De bijbehorende 
velden uit het attribute panel zijn opgenomen in bijlage 4. 

Ad3: In paragraaf 2.2.1. is reeds aan bod gekomen dat werkstukmaterialen in DTM/CAPP 
volledig worden gedefinieerd door de drie kenmerken: identifier, familie en 
hardheid. Het zou echter veel tijd kosten als de gebruiker voor elk materiaal dat hij 
definieert deze drie kenmerken in moet vullen. Om dit te voorkomen is het mogelijk 
om materlalen, met bijbehorende kenmerken, onder een willekeurige naam weg te 
schrijven. Het materiaal kan dan later eenvoudig met behulp van deze naam 
opgeroepen worden. Het onder naam wegschrijven van de werkstukmaterialen 
gebeurt in DTM/CAPP. Hiertoe wordt eerst het materiaal gedefmieerd door de drie 
kenmerken en vervolgens wordt aan het materlaal een naam gegeven. Het geheel 
wordt tens lotte weggeschreven. Dit kan, in tegenstelling tot het invoeren of wijzigen 
van machine- en gereedschapgegevens, ook eenvoudig door de gebruiker zelf 
uitgevoerd worden (tijdens het gebruik van DTMlCAPP). 

Ad4: In het algemeen bestaat een groot deel van de totale bewerkingstijd die per machine 
benodigd is voor het fabriceren van discrete produkten uit stilstandtijd. Met 
stilstandtijd wordt het deel van de totale bewerkingstijd van een produkt bedoeld, 
dat verstrijkt terwijl de machine geen verspanende bewerkingen uitvoert. De totale 
stilstandtijd kan worden opgesplitst in een aantal neventijden. Het is echter moeilijk 
om de neventijden vooraf nauwkeurig in te schatten. De neventijden zijn in het 
algemeen onder meer afhankelijk van: het bedrijf, het produkt, de machine en de 
persoon achter de machine. In DTMlCAPP wordt voor het inschatten van de 
stilstandtijd gebruik gemaakt van een tabel waaruit de gebruiker de neventijden kan 
kiezen die bij het fabriceren van een bepaald produkt van toepassing zijn. Deze 
neventijden hebben meestal betrekking op een groep van handelingen die 
gezamenlijk een bepaald resultaat tot gevolg hebben. Een tabel met neventijden 
hoort altijd bij een bepaalde machine. In de tabel kunnen neventijden worden 
opgenomen die produkt afhankelijk zijn om zodoende de nauwkeurigheid te 
vergroten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een neventijd voor het 
bestuderen van een tekening van een complex produkt, een gemiddeld produkt of 
een eenvoudig produkt. Neventijden kunnen worden gedefmieerd per serle, per 
produkt, per bewerking of per snede. Bijvoorbeeld het bestuderen van een tekening 
zal per serie plaatsvinden en de tijd die nodig is om een frees spindel te positioneren 
moet met het totaal aantal sneden worden vermenigvuldigd. 
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Neventijden kunnen eenvoudig in DTM/CAPP door de gebruiker worden 
toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. Een voorbee1d van een tabel met neventijden 
is opgenomen in atbeelding 2.11. 

Ad5: Bij algemene produktinformatie kan bijvoorbee1d gedacht worden aan een 
ordemummer, de afmetingen en leverancier van het uitgangsmateriaal of de 
uiterlijke leverdatum. Deze informatie kan worden opgenomen in het produktveld, 
dat be staat uit 24 informatievelden. Aan deze informatievelden kan een willekeurige 
naam worden gegeven. Dit is mogelijk door een tekstbestand waarvan DTM/CAPP 
gebruik maakt aan te passen. Een voorbeeld van een produktinformatieveld is 
opgenomen in atbeelding 2.9. 

Ad6: Er kan gebruik worden gemaakt van standaardteksten die door de gebruiker door het 
intypen van een 'keyword' (een combinatie van drie letters) kunnen worden 
opgeroepen. Ais het keyword niet bekend is kan de betreffende tekst ook uit een 
listing worden geselecteerd. Op deze manier kan onnodig typewerk voorkomen 
worden. De standaardteksten kunnen echter alleen in het bewerkingsomschrijvings
veld in CutPLAN worden opgeroepen. De standaardteksten kunnen worden 
aangepast in een tekstbestand. 

Naast het invoeren van bedrijfsspecifieke gegevens moet het systeem zodanig 
geconfigureerd worden dat: 
• bewerkingsbladen met een gewenste informatie-inhoud en lay-out kunnen worden 

uitgeprint. Met behulp van de "Report-Writer" wordt dit bewerkstelligd. De Report
Writer is een applicatie die ervoor zorgt dat gegevens uit DTM/CAPP in een postscript
bestand dat de gewenste lay-out genereert worden opgenomen. Het vereist een aantal 
dagen inwerktijd voordat een 'onervaren' programmeur een bewerkingsblad van 
gemiddelde complexiteit in de Report Writer kan programmeren; 

• een groepentechnologie-database of archiefsysteem onderhouden kan worden. Hiertoe 
moeten de in de database voorkomende onderdeelfamilies met bijbehorende attributen 
in het systeem worden gedefinieerd. Dit wordt gerealiseerd door met behulp van een 
teksteditor voor de verschillende families een programma te schrijven. waarin de 
voorkomende attributen worden gedefmieerd. 



Hoofdstuk 3 : 

Karakterisering van Stiphout Precisie B.V. 



3. Karakterisering van Stiphout Precisie B. V. Pag. 22 

3.1 Inleiding 

Stiphout Precisie B. V. is een industriele toeleverancier gespecialiseerd in het fabriceren van 
fijnmechanische produkten. Het bedrijf ging in 1986 van start met slechts twee werknemers 
en is gedurende de acht jaar dat ze actief is uitgegroeid tot een ondememing met 45 
werknemers. In het jaar 1993-1994 is een omzet gerealiseerd van ongeveer 10 miljoen 
gulden. Deze is verworven uit plusminus 9000 orders. Sinds september 1993 is Stiphout 
Precisie ISO 9002 gecertificeerd. 

Het onderdelenbestand is erg gevarieerd, de produkten lopen uiteen van zeer eenvoudig tot 
complex. De orders hebben veelal betrekking op kleine series produkten (1-10 stuks). 
Herhalingsopdrachten komen relatief weinig voor. Stiphout Precisie werkt voor 
opdrachtgevers uit veel verschillende takken van de industrie, varierend van de 
automobielindustrie tot de optische en medische industrie. 

Het organisatieschema van Stiphout Precisie, zoals dit in het kwaliteitshandboek is 
opgenomen, wordt weergegeven in afbeelding 3.1. Het 'bedrijfsbureau' kan hierbij verder 
worden opgesplitst in de werkvoorbereidingsafdeling en de administratie van het 
bedrij fsbureau. 

In de volgende paragrafen zal verder in worden gegaan op de bedrijfsdoelstellingen en de 
produktiemiddelen van Stiphout Precisie. Daarnaast komen de orderafhandeling, 
werkvoorbereiding en stilstandtijden aan bod. 

3.2 Bedrijfsdoelstellingen 

De bedrijfsdoelstellingen zijn vooral gericht op het leveren van kwaliteit en het realiseren 
van korte levertijden. Met name het kunnen realiseren van een korte levertijd is in het 
verleden een belangrijk middel voor Stiphout Precisie gebleken om zich te onderscheiden 
van haar concurrenten. 

Met de voortzettende snelle groei van de ondememing wordt het steeds moeilijker om de 
korte levertijden te blijven realiseren. Het blijkt vaak pas op het moment dat het produkt 
het fabricageproces ingaat dat de overeengekomen levertijden niet of nauwelijks realiseer
baar zijn. Het resultaat is dat bewerking van het ene produkt vaak afgebroken moet worden 
om ervoor te zorgen dat een ander produkt (met een hogere prioriteit) op tijd klaar komt. 
Het tijdverlies dat optreedt doordat de opspanning, van het produkt dat oorspronkelijk eerst 
in bewerking was, een keer extra opgebouwd en afgebroken moet worden, brengt hoge (en 
extra) kosten met zich mee. In veel gevallen komt hierdoor bovendien de 
leverbetrouwbaarheid van dit produkt in gevaar. De korte termijn oplossing wordt meestal 
gezocht in het produceren tijdens overuren. Om het aantal overuren te reduceren is begin 
dit jaar een werkweek van vier maal negen en een half uur ingevoerd. Het aantal 
beschikbare produktie-uren tijdens 'normale' werktijd (niet-overuren) is hierdoor met zeven 
en een half uur in de week toegenomen. In verb and hiermee is extra person eel 
aangetrokken. De planning van de personele-bezetting is weI gecompliceerder geworden. 
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3.3 Produktiemiddelen 

Bij Stiphout Precisie worden de werkplekken onderverdeeld In 'capaciteitsgroepen', 
namelijk: 
• frezen - CNC • bankwerken 
• frezen - conventionee1 • zagen 
• draaien - CNC • TCAM 
• draaien - conventioneel • kwaliteitscontrole 
Een overzicht van de werkplekken die deel uitmaken van de verschillende 
capaciteitsgroepen is opgenomen in bijlage 5. 

Het machinepark van Stiphout Precisie is redelijk nieuw. Er wordt nog veelvuldig gebruik 
gemaakt van conventionele machines. Het aantal conventionele machines is ongeveer even 
groot als het aantal CNC-machines (zie bijlage 5). Bij de aanschaf van de outillage is de 
voorkeur gegeven aan machines en besturingen van hetzelfde fabrikaat. Het voordeel 
hiervan is dat de uitwisselbaarheid van de machinetoebehoren zo groot mogelijk is. Tevens 
is het personeel door de eenduidige bediening niet meer gebonden aan cen machine. Het is 
bij freesmachines bovendien van belang dat de verschillende machines gebruik maken van 
een soort gereedschapopname. Met betrekking tot de freesmachines en de CNC 
draaibanken is dit idee met succes doorgevoerd. 

Het gereedschappenbestand van Stiphout Precisie bestaat uit circa duizend verschillende 
soorten gereedschappen, die zich qua type of qua afrnetingen van elkaar onderscheiden. 
Gemiddeld wordt per gereedschapsoort een voorraad van ongeveer vijf stuks aangehouden. 
De opslag van de gereedschappen vindt plaats in een gereedschapmagazijn. Er wordt bij de 
opslag onderscheid gemaakt tussen nieuwe en geslepen gereedschappen. Nieuwe 
gereedschappen worden aIleen uitgegeven na goedkeuring van de produktieleider. De 
gereedschappen worden na het eerste gebruik opgeslagen in de kasten bij de machines. 
Voor sommige gereedschappen (bijvoorbeeld boren met grote afrnetingen) wordt echter 
bijgehouden aan wie de gereedschappen worden uitgegeven omdat deze gereedschappen na 
gebruik moeten worden teruggebracht naar het gereedschapmagazijn. 

3.4 Orderathandeling 

In deze paragraaf wordt de orderaihandeling binnen Stiphout Precisie beschreven. Met de 
orderaihandeling wordt in dit verb and bedoeld: de procedures die gebruikt worden voor de 
aansturing van de produktie. Deze procedures hebben betrekking op de overdracht van 
informatie. Het doel van deze beschrijving is om een beeld te vormen van de 
informatiestromen die in de verschillende fasen van het produktieproces plaatsvindt. Deze 
informatiestromen kunnen van geometrische, technologische of organisatorische aard zijn. 
Dit beeld is van belang om later te kunnen bepalen op welke plaatsen en op welke manier 
de (deels additionele) informatie die met behulp van DTM/CAPP wordt gegenereerd deel 
uit zal moeten maken van de reeds bestaande informatiestroom. 
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Om de infonnatiestroom vast te leggen is het proces geanalyseerd, zoals dat plaatsvindt 
tijdens het traject vanaf de aanvraag voor een offerte door een klant tot de levering van 
een gereed produkt. De infonnatiestroom zal behandeld worden aan de hand van het 
flowschema uit afbeelding 3.2. De nummers in het flowschema hebben betrekking op de 
fonnulieren die binnen Stiphout Precisie deel uitmaken van de infonnatiestroom. De 
fonnulieren zijn opgenomen in bijlage 6. 

De aanvraag tot offerte met produkttekening komt binnen bij de afdeling verkoop. De 
afdeling verkoop maakt op basis van ervaring een ureninschatting, waaruit een offerte 
voortvloeit. De uren kunnen op fonnulier 2 voor de verschillende capaciteitsgroepen 
worden gespecificeerd, maar dit gebeurt meestal niet. De offerte (1) wordt naar de klant 
gefaxt en wordt samen met fonnulier 2 in de dossier map opgeborgen. Op het moment dat 
een orderbevestiging (3) binnenkomt worden door de administratie twee dossier
stamkaarten (4+5) aangemaakt. Dit gebeurt met behulp van het PROBE planningspakket. 
Een van de dossier-stamkaarten (5) wordt samen met een intern kontrolefonnulier (6) en 
de produkttekening aan de afdeling werkvoorbereiding doorgegeven. De werkvoorbereiding 
genereert hierna, op grond van de reeds ingevoerde gegevens, met behulp van PROBE een 
produktie voortgangskaart (7) en bestelt indien nodig het uitgangsmateriaaL De routing is 
hierbij door de werkvoorbereiding tot op het niveau van de capaciteitsgroepen vastgelegd. 
Het produktiedossier wordt naar het materiaalmagazijn gebracht, waar het 
uitgangsmateriaal aangemaakt wordt. (Als het materiaal besteld is komt dit ook via de 
expeditie bij het materiaalmagazijn terecht.) Het produktiedossier wordt hierna samen met 
het materiaal naar de produktieleiding gebracht. De produktieleiding bepaalt vervolgens op 
welke machine uit de betreffende capaciteitsgroep de eerste bewerkingen uitgevoerd zullen 
worden en brengt het produktiedossier en het materiaal naar de betreffende machine. N adat 
de eerste bewerking is uitgevoerd haalt de produktie1eiding het produkt in wording en het 
produktiedossier op en brengt het naar een machine uit de volgende capaciteitsgroep. Deze 
procedure herhaalt zich totdat aIle interne bewerkingen hebben plaatsgevonden. Vervolgens 
wordt het produkt gecontroleerd bij de kwaliteitsdienst. Hierna voIgt eventueel een 
nabehandeling die wordt uitbesteed (niet in het flowschema opgenomen). Nadat het 
produkt gereedgemeld is bij de administratie wordt het geexpedieerd. 

3.5 Werkvoorbereiding 

De verschillende functies van de werkvoorbereiding met bijbehorende activiteiten die in 
paragraaf 2.1.1 aan bod zijn gekomen, worden bij Stiphout Precisie op verschillende 
afdelingen van het bedrijf uitgevoerd. Er zal in deze paragraaf aIleen op de functies "het 
opstellen van bewerkingsplannen" en "het kiezen van de outillage" worden ingegaan, 
omdat deze functies met name van belang zijn in verband met de implementatie van 
DTM/CAPP. 

opstellen van bewerkingsplannen 
De bewerkingsplannen komen bij Stiphout Precisie tijdens verschillende fasen van het 
produktieproces tot stand. Hierbij zijn verschillende personen betrokken: een werkvoor
bereider, de produktieleider en de mensen achter de machines. De activiteiten die de 
verschillende personen hierbij uitvoeren houden onder meer in: 
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Werkvoorbereider: 
• vastleggen van de routing op het niveau van capaciteitsgroepen en het bepalen van de 

vonnveranderingen die door de verschillende capaciteitsgroepen moeten worden gereali
seerd (de bewerkingen worden nog niet vastgelegd!); 

• vastleggen van de vonn van het uitgangsmateriaal, controleren of het op voorraad is en 
indien niet op voorraad het bestellen hiervan; 

• vaststellen van de taaktijden per capaciteitsgroep en het inplannen hiervan in PROBE; 
• voorschrijven van controles op maatnauwkeurigheid die gedurende het produktieproces 

moeten worden uitgevoerd; 
• uitgifte van instructies voor het materiaalmagazijn en voor de betrokken capaciteits

groepen (dit betreft de uitgifte van de produktie voortgangskaart, zie bijlage 6 fonnu
lier 7). 

Produktieleider 
• kiezen van de machines binnen de verschillende capaciteitsgroepen; 
• off-line aanmaken van NC-programma's m.b.v. TCAM (alleen bij ingewikkelde 

produkten) . 
Man aan de machine: 
• bepalen van de opspanningen (vaak in overleg met de produktieleider); 
• bepalen van de bewerkingsvolgorde op machine-niveau; 
• keuze van de gereedschappen en spanmiddelen; 
• vaststellen van de technologische gegevens; 
• aanmaken van NC-programma's. 

NC-programma's worden meestal aan de machine gegenereerd. In sommige gevallen 
(indien het produkten waarin complexe contouren voorkomen betreft), wordt off-line 
geprogrammeerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een TCAM programmeersysteem en 
een Heidenhain dummy-besturing. Het off-line programmeren wordt meestal uitgevoerd 
door de produktieleider. 

De keuze van de machine waarop de bewerkingen worden uitgevoerd wordt pas in een laat 
stadium gemaakt. Dit heeft als voordeel dat flexibeler kan worden omgegaan met de 
volgorde waarin en het moment waarop produkten het fabricageproces ingaan. Spoedorders 
kunnen hierdoor eenvoudiger op het laatste moment nog tussen andere orders worden 
ingepland. Het nadeel is echter dat een gedetailleerde capaciteitsplanning op deze manier 
niet te realiseren is. Er wordt in het PROBE-systeem dan ook alleen een planning gemaakt 
per capaciteitsgroep. Deze planning is veel te grof om bij het vaststellen van de levertijden 
al rekening te kunnen houden met de bezetting van de machines. Bovendien wordt, door de 
afwezigheid van een gedetailleerde capaciteitsplanning, het aansturen op een constant 
bezettingsniveau van de machines moeilijker gemaakt. 
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kiezen van de outillage 
De keuze van de outillage wordt in de meeste gevallen gemaakt door de afdeling verkoop 
in overleg met de produktie1eiding. De afdeling werkvoorbereiding spee!t hierbij 
nauwelijks een rol. De afde1ing verkoop kan bijvoorbeeld signaleren dat er een 
marktpotentieel is voor het verkopen van een bepaalde hoeveelheid produktiecapaciteit op 
een specifieke machine. Dit kan aanleiding geven tot de aanschaf van een dergelijke 
machine. In een ander geval kan de produktieleiding signaleren dat er een capaciteitstekort 
is binnen een bepaalde capaciteitsgroep. De directie neemt de uiteindelijke beslissing of tot 
aanschaf van een bepaalde machine wordt overgegaan. 

Er wordt tot aankoop van een bepaald gereedschap overgegaan op het moment dat de 
magazijnmeester signaleert dat de voorraad nieuwe gereedschappen van dat soort dat in het 
magazijn aanwezig is dreigt op te raken. Er wordt geen voorraadadministratie bijgehouden. 
Het gevolg is dat zowel het gereedschappenbestand als het gereedschappengebruik 
nauwelijks gecontroleerd is. Er zijn bijvoorbeeld geen gegevens over het aantal geslepen 
frezen dat nog 'in omloop' is en over de gebruiksintensiteit van de verschillende 
gereedschappen. Het is verder opvallend dat er vee1 verschillende merken gereedschappen 
bij Stiphout Precisie aanwezig zijn. De keuze van de leverancier voor een bepaald gereed
schap wordt voomamelijk op grond van de kostprij s van dat gereedschap gemaakt. 
Hiervoor is geen gestructureerd inkoopbeleid aanwezig. 

Ais een specifiek gereedschap aangeschaft moet worden voor de fabricage van een bepaald 
produkt (bijvoorbeeld een frees met een specifieke vorm) wordt dit, bij het aanmaken van 
de produktie voortgangskaart, door de afdeling werkvoorbereiding gesignaleerd. Het 
gereedschap wordt uiteindelijk door de produktie1eider gespecificeerd (tekening van het 
gereedschap) en besteld bij een gereedschapmakerij. 

3.6 Stilstandtijden 

Wat opvalt zijn de hoge stilstandtijden van de machines bij Stiphout Precisie. Dit lijkt met 
name veroorzaakt te worden door: 
I. de te geringe werkvoorbereiding vooraf; 
2. het verzamelen van de te gebruiken gereedschappen terwijl de machine stilstaat. 

Ad 1: zoals uit het bovenstaande blijkt wordt een belangrijk deel van de werkvoorberei
ding door de mensen achter de machines uitgevoerd. Bovendien is in de meeste 
gevallen bij de man achter de machine pas bekend wat zijn volgende opdracht zal 
zijn, op het moment dat hij de voorgaande opdracht heeft afgerond. Dit is het 
gevolg van het feit dat machinekeuze pas laat in het produktieproces wordt 
gemaakt. Het is dus meestal niet moge1ijk om de werkvoorbereiding van een 
volgend produkt te maken terwijl de machine bezig is met een ander produkt. Met 
name het on-line programmeren van de NC machines heeft veel (onnodige) stilstand 
tot gevolg. 
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Ad 2: de man achter de machine bepaalt zelf de bewerkingsafloop en de te gebruiken 
gereedschappen. Bij iedere machine is een kast met een kleine voorraad 
gereedschappen aanwezig. Het komt echter maar zelden voor dat in deze kast alle 
gereedschappen aanwezig zijn die voor een bepaalde opdracht nodig zijn. Dit 
betekent dat de betreffende persoon dan naar het gereedschapmagazijn moet om de 
gereedschappen te halen. Dit brengt vaak wachttijd met zich mee (vooral als de 
magazijnmeester niet aanwezig is of bezig is). Vervolgens moet het gereedschap 
dan nog ingesteld worden in een houder. De stilstandtijd wordt helemaal enorm op 
het moment dat het gereedschap niet in het gereedschapmagazijn aanwezig is, maar 
in een kast ligt bij een andere (onbekende) machine. 



Hoofdstuk 4 : 

Implementatie van DTM/CAPP 
bij Stiphout Precisie B. v. 
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4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een bescbrijving van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd ten 
behoeve van de implementatie van DTMlCAPP bij Stiphout Precisie. De nadruk zal hierbij 
liggen op de werkwijze die gevolgd is, de moeilijkheden die ondervonden zijn en de 
keuzes die gedurende de implementatie gemaakt zijn. Er zal in mindere mate worden 
ingegaan op de daadwerkelijke gegevens die zijn verzameld en in DTM/CAPP zijn 
ingevoerd. Hiervoor wordt verwezen naar de documentatiemappen die bij Stiphout Precisie 
in het archief aanwezig zijn. In paragraaf 4.2 wordt kort ingegaan op het verloop van de 
werkzaamheden gedurende de 15 weken die aan de onderzoekopdracht zijn gespendeerd. 
Dit is met name bedoeld om een indruk te geven van de omvang van de verschillende 
activiteiten. 

4.2 Tijdsverloop van de implementatie 

Voordat de werkzaamheden bij Stiphout Precisie van start zijn gegaan, heeft bij Somatech 
Applicaties B.V. (leverancier van DTM/CAPP) een inwerkperiode van twee weken 
plaatsgevonden. Gedurende deze periode werd de mogelijkheid geboden om vertrouwd te 
raken met het gebruik van DTM/CAPP. Het voordeel was dat er bij Somatech constant 
mensen aanwezig waren aan wie dingen gevraagd konden worden en die bovendien vaak 
handige tips konden geven. Hier is in een later stadium veel voordeel mee opgedaan. 
Bovendien is er gedurende deze twee weken een overzicht gemaakt van de 
bedrijfsspecifieke gegevens die verzameld moesten worden, zodat hiermee al begonnen kon 
worden voordat het systeem bij Stiphout Precisie geinstalleerd werd. 
Vanwege de beperkte tijd die beschikbaar was om DTM/CAPP te implementeren, moesten 
er prioriteiten gesteld worden bij het uitvoeren van de verschillende activiteiten die bij de 
implementatie van DTM/CAPP van toepassing zijn. Daarom is voor de verschillende 
activiteiten die in de opdrachtformulering naar voren komen vooraf een bepaalde 
hoeveelheid tijd uitgetrokken. Het uitgangspunt is daarbij geweest om aan al deze 
activiteiten in ieder geval zoveel tijd te besteden, dat na afloop van de onderzoekopdracht 
gestart kon worden met het gebruik van DTMlCAPP. Het gevolg hiervan is dat het 
invoeren van de machines en de gereedschappen nog niet geheel is voltooid. In de 
paragrafen 4.3.1 en 4.3.2 wordt een overzicht gegeven van de machines en gereedschappen 
die reeds zijn ingevoerd. De tijdsbesteding wordt voor de verschillende activiteiten 
weergegeven in afbeelding 4.1. 
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4.3 Bedrijfsspecifieke gegevens 

De procedure die bij het implementeren van de bedrijfsspecifieke gegevens in DTM/CAPP 
gevolgd is, is voor de machines, gereedschappen, werkstukmaterialen en neventijden 
ongeveer gelijk. Deze procedure wordt toegelicht aan de hand van de procedure voor het 
implementeren van de machines. De stappen die hierbij te onderscheiden zijn betreffen: 
1. in kaart brengen van het machinepark; 
2. inventariseren van de gegevens die per machine verzameld moeten worden 

(samenstellen van invulblad) en nagaan wat de verschillende (Amerikaanse) termen 
betekenen; 

3. verzamelen van de gegevens voor een machine; 
4. invoeren van de gegevens van deze machine In DTM/CAPP (m.b.v. de applicaties: 

DataManager, MTSET en Datamgr2DB); 
5. testen of de machine juist is ingevoerd door in CutTECH enkele malen een 

bewerkingsafloop te genereren voor de betreffende machine; 
6. achterhalen wat fout is ingevoerd indien het resultaat van stap 5 niet bevredigend is; 
7. verzamelen van de gegevens voor de resterende machines; 
8. invoeren van de resterende machines. 

Het volledig implementeren van een machine alvorens verder te gaan met de rest van het 
machinepark is van be1ang gebleken. Na het testen van de betreffende machine kwam 
namelijk naar voren dat deze niet geheel juist was ingevoerd. Hiermee kon voorkomen 
worden dat de andere machines ook in eerste instantie verkeerd ingevoerd werden. Deze 
werkwijze heeft ook bij het invoeren van de gereedschappen zijn waarde bewezen. 

4.3.1 Machines 
De invulbladen die gebruikt zijn voor het verzamelen van de benodigde machinegegevens 
zijn opgenomen in bijlage 2. Zoals in paragraaf 2.3 reeds is vermeld, moeten de gegevens 
die in de invulbladen zijn aangeduid met '*' in ieder geval achterhaald worden. In 
bijlage 5 wordt een overzicht gegeven van de machines die reeds zijn ingevoerd. 

Betekenis van de term en 
Het verzamelen van de gegevens verliep over het algemeen erg voorspoedig. Voor de 
eerste machine van een soort was het even lastig om de Amerikaanse termen die in 
DTM/CAPP gebruikt worden om te zetten naar Duitse termen die in de machineboeken 
gebruikt worden. Om te achterhalen wat met de (Amerikaanse en Duitse) termen bedoeld 
werd, is voomamelijk gebruik gemaakt van de boeken "Materials and Processes in 
Manufacturing" [1] en "Werkzeugmaschinen" [2]. Daamaast is veelvuldig gebruik gemaakt 
van de "Kluwer polytechnische woordenboeken". Een belangrijk voordee1 was dat de 
machines bij Stiphout Precisie veela! van hetzelfde fabrikaat waren. De machineboeken 
zijn hierdoor onderling hetzelfde van opzet, waardoor het steeds gemakkelijker werd om 
hierin de benodigde gegevens op te zoeken. 
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Aanduiding 
De 'identifier' van een machine (zie invulbladen) wordt in DTM/CAPP gebruikt als 
aanduiding van de betreffende machine. Het is van belang dat hiervoor een aanduiding 
gekozen wordt die voor iedereen die bij Stiphout Precisie werkzaam is duidelijk is. Er 
bestaat binnen DTM/CAPP de mogelijkheid om cijfer- of lettercombinaties die in de 
identifier van een machine voorkomen ais zoekstring te gebruiken. Het is daarbij wenselijk 
dat door het ingeven van een gering aantal karakters eenduidig een gewenste machine 
geselecteerd kan worden. Op grond hiervan is voor een aanduiding gekozen die uit drie 
delen bestaat: 
I. nummer van de machine vol gens het kwaliteitshandboek; 
2. type-aanduiding van de fabrikant; 
3. capaciteitsgroep waar de machine onderdeel van uitmaakt. 

Een voorbeeld van een machine-aanduiding is: 03_VWF21_FCNC 
Door hierbij '03' als zoekstring te gebruiken wordt deze machine door DTM/CAPP 
geselecteerd. Door 'FCNG' ais zoekstring te definieren verschijnt een lijst met aIle 
machines uit de eapaciteitsgroep 'frezen CNG'. Vit deze Iijst kan vervolgens een gewenste 
machine worden geselecteerd. 

Benaderen van vermogenskrommen 
De vermogenskrommen van de freesmaehines en draaibanken zijn in de meeste gevallen in 
de teehnische documentatie van de machine opgenomen. De vermogenskrommen zijn 
meestal op dubbel-logaritmiseh papier getekend. Op dubbel-logaritmiseh papier wordt de 
vermogenskromme weergegeven door een aantal reehte lijnen. In sommige gevallen wordt 
aIleen de koppel-toerenkromme gegeven, maar hieruit kan eenvoudig de vermogenskromme 
bepaald worden. Er geldt namelijk: 

Waarbij : 
P = vermogen [W] 
T = koppel [Nm] 
co = hoeksnelheid [radl s] 
n = toerental [omwlmin] 

In de applicatie MTSET kan de vermogenskromme worden benaderd met een willekeurig 
aantal rechte lijnen. Omdat de vermogenskromme in werkelijkheid niet uit reehte lijnen 
bestaat (aIleen op dubbel-Iogaritmiseh papier zijn het rechte lijnen), wordt hierbij een fout 
gemaakt. Deze fout zal in het algemeen kleiner worden indien meer reehte lijnen gebruikt 
worden om de vermogenskromme te benaderen. De reehte lijnen waarmee de 
vermogenskromme wordt benaderd, worden vastgelegd door twee punten op de werkelijke 
vermogenskromme te nemen. De twee punten zijn iedere keer zodanig gekozen dat de fout 
die gemaakt wordt in het midden van het interval in ieder geval kleiner is dan tien procent 
van werkelijke waarde van het besehikbare vermogen. Het ontstaan van een fout door het 
gebruik van een rechtlijnige benadering wordt nog eens toegelicht in afbeelding 4.2. 
Afbeelding 4.3 geeft een voorbeeld van een vermogenskromme. De punten die bij de 
benadering gebruikt zijn worden gegeven in afbeelding 4.4. 
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Non-CutTECH werkplekken 
Met non-CutTECH werkplekken worden de werkplekken bedoeld die bij Stiphout Precisie 
aanwezig zijn, maar niet door DTMlCAPP met technologie ondersteund worden. Hierbij 
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een zaagmachine of een 3D-meetmachine. Deze 
werkplekken kunnen weI in de bewerkingsplannen worden opgenomen. Om de taaktijden 
voor de bewerkingen die op deze werkplekken moeten worden uitgevoerd in te schatten, 
kan gebruik worden gemaakt van een tabel met neventijden die bij de betreffende werkplek 
wordt opgesiagen. In paragraaf 4.3.4 zal verder worden ingegaan op de betreffende 
neventijden. 

4.3.2 Gereedscbappen 

Bij het verzamelen van gegevens over de gereedschappen is gebruik gemaakt van de 
invulbladen uit bijlage 2. De gereedschappen die reeds zijn ingevoerd zijn weergegeven in 
het overzicht in bijlage 7. DTMlCAPP zal door Stiphout Precisie in eerste instantie aIleen 
gebruikt gaan worden voor het maken van bewerkingsplannen van freeswerkstukken. Er is 
daarom als eerste begonnen met het invoeren van de freesgereedschappen. 

Aanduiding 
Net ais voor de machines, moet aan ieder gereedschap dat in DTM/CAPP ingevoerd wordt 
een aanduiding (identifier) worden gegeven. Deze aanduiding moet uniek zijn en mag 
maximaal uit 24 alfanumerieke karakters bestaan. Het is bij het kiezen van het formaat van 
de aanduiding van belang dat het voor de personen die het gereedschap moeten hanteren 
doorzichtig is. Dit betekent dat het duidelijk moet zijn welk gereedschap met de 
aanduiding bedoeld wordt en waar het opgeslagen is. De personen die het gereedschap 
hanteren zijn bij Stiphout Precisie de magazijnmeester en de man achter de machine. De 
magazijnmeester moet de benodigde gereedschappen voor een bepaalde opdracht 
verzamelen. De man achter de machine moet, op grond van de aanduiding die op het 
bewerkingsblad staat vermeld, het juiste gereedschap kunnen vinden uit de gereedschappen 
die de magazijnmeester heeft verzameld. De meest voor de hand liggende oplossing zou 
zijn om de gereedschappen aan te duiden met behulp van een nummer. Om de 
verschillende gereedschapsoorten te kunnen onderscheiden kan aan dit nummer nog een 
lettercombinatie worden toegevoegd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de 
volgende aanduidingen: 

• Spiebaanfrezen SBFOOl, SBF002, ...... , SBFuvw 
• Meskopfrezen MKFOOl, MKF002, ...... , MKFxyz 
• Centerboren CTBOO 1, CTB002, ...... , CTBpqs 

De gereedschappen kunnen bij de uitgifte gemerkt worden, zodat bij de man achter de 
machine geen verwarring kan ontstaan over het gereedschap dat bij een bepaalde 
aanduiding hoort. 
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Het nummeren van het gehele gereedschappenbestand brengt echter (eenmalig) enonn veel 
werk met zich mee. Dit is op korte tennijn niet te realiseren. Er is daarom voorlopig voor 
een andere aanduiding gekozen. Deze aanduiding is opgebouwd uit: 

I. het merk van het gereedschap; 
2. de type-aanduiding van de fabrikant; 
3. de meest karakteristieke afmeting (meestal diameter). 

Enkele voorbeelden van gereedschapsaanduidingen zoals deze zijn geimplementeerd zijn: 
• SKF_AIOO_D5 
• VERGNANO_F465_DI4 

Nadelen van het gebruik van dit type aanduiding zijn onder andere: 
• aan de aanduiding kan men niet zien wat voor soort gereedschap het betreft; 
• het is niet voor alle gereedschappen die in huis zijn te achterhalen wat de type

aanduiding van de fabrikant is; 
• de type-aanduiding van de fabrikant kan aan veranderingen onderhevig zijn; 
• het is moeilijk om de gereedschappen zodanig in het magazijn te archiveren dat ze 

gemakkelijk kunnen worden teruggevonden (bij de aanduiding met een nummer kunnen 
de gereedschappen eenvoudigweg op volgorde van nummer worden gearchiveerd). 

Het laatste punt is enigszins ondervangen door in DTMlCAPP aan het gereedschap tevens 
de opslagplaats in het magazijn toe te kennen, bijvoorbeeld kast4_lade5. 

Definities en Amerikaanse aanduidingen 
Alvorens met het verzamelen van gegevens van een bepaalde gereedschapsoort te beginnen 
moest eerst achterhaald worden wat met de verschillende Amerikaanse tennen, die bij het 
invoeren van de gereedschappen worden gebruikt, wordt bedoeld. Hierbij is veelvuldig 
gebruik gemaakt van het boek "Materials and Processes in Manufacturing" [3] en het 
"Metal Cutting Tool Handbook" [4]. Bovendien bleek het vaak zinvol om de technische 
infonnatie uit de catalogi van de verschillende gereedschapfabrikanten erop na te slaan. 
Hierin staan namelijk vaak de termen in verschillende talen gegeven. Van de veel 
gebruikte pagina's uit de genoemde boeken en catalogi is ten behoeve van Stiphout 
Precisie B. V. een kopie in de documentatiemappen opgenomen. 

Het indelen van materialen in klassen volgens het Amerikaanse c1assificatiesysteem brengt 
moeilijkheden met zich mee. Voor de gereedschapmaterialen wordt vaak aIleen de DIN
aanduiding opgegeven door de fabrikant. Om de Amerikaanse aanduiding te achterhalen 
kan gebruik worden gemaakt van de "Stahlschliissel". Hierin zijn vergelijkingstabellen 
opgenomen van de nonnen of aanduidingen die in verschillende landen gebruikt worden. 
Het komt echter regelmatig voor dat er geen Amerikaanse klasse-aanduiding bestaat voor 
een materiaal. In dat geval is, aan de hand van verspaningsgegevens uit de catalogus van 
de gereedschapfabrikant, naar een gereedschapmateriaal gezocht (waar weI een 
Amerikaanse klasse-aanduiding van is) waarop ongeveer dezelfde verspaningsgegevens van 
toepassing zijn. Dit materiaal kan bijvoorbeeld gezocht worden in de CutDATA module 
van DTMlCAPP. De gereedschapmaterialen worden in de Datamanager gedefinieerd aan de 
hand van de gereedschapsoort (bijvoorbeeld ongecoat snelstaal) en een klasse-aanduiding. 
De klasse-aanduidingen die ingevoerd kunnen worden, worden gegeven in bijlage 8. 
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Bij het invoeren van de gereedschappen moet goed gelet worden op de definities van de 
hoeken die voor de verschillende soorten gereedschappen ingegeven moeten worden. De 
defmities die in DTM/CAPP gehanteerd worden komen namelijk niet altijd overeen met de 
defmities die in de catalogi van de gereedschapfabrikanten worden gebruikt. Met name 
voor de "lead angle" (snijkantshoek) van een gereedschap lopen de definities erg uiteen. 
De definities die moeten worden aangehouden staan gegeven in de handleiding van 
DTM/CAPP. 

Opmerkingen die betrekking hebben op het invoeren van gereedschappen 
• Indien bij een gereedschap de "Nose Style" moet worden ingegeven, moet aItijd voor de 

optie "Radius" worden gekozen. Indien voor de opties "Chamfer" of "Plat" wordt 
gekozen, dan wordt het gereedschap niet geselecteerd in DTMlCAPP. 

• Gereedschappen die worden bevestigd op een doom (bijvoorbeeld een zaagschijf of een 
meskopfrees) kunnen in DTM/CAPP weI als zodanig worden ingevoerd ("Arbour 
Mounted"), maar worden niet ondersteund (d.w.z. worden niet gekozen bij features waar 
je dit weI zou verwachten). 

• Bij de feature-definities in CutTECH wordt vaak een beperking gesteld aan de 
afmetingen die kunnen worden ingevoerd. Deze afinetingen houden veelal verb and met 
een minimale diameter of een minimale neusradius van een gereedschap. Omdat het bij 
Stiphout Precisie vaak voorkomt dat produkten moeten worden vervaardigd waarop 
features van toepassing zijn die door deze beperking niet kunnen worden gedefmieerd, 
is deze beperking in sommige gevallen ongedaan gemaakt. Het gevolg hiervan is dat de 
verspaningscondities die DTMlCAPP voor het vervaardigen van deze features genereert 
in sommige gevallen niet juist zijn. Dit is vaak het geval bij het verspanen met zeer 
kleine gereedschappen (bij frezen en boren ::; <J>6mm). De voeding en de snijsnelheid die 
DTM/CAPP dan genereert zijn over het algemeen te hoog. De gebruiker kan in dit 
geval de verspaningscondities eventueel naar eigen inzicht aanpassen. 

• De neusradius van aIle frezen is ingevoerd als zijnde nul (behalve voor bolkopfrezen). 
Bij de definities van de features moet namelijk deze radius regelmatig worden 
ingegeven, ook al is deze voor het produkt niet van belang. Als de bij het feature 
ingegeven radius niet overeenkomt met de ingegeven neusradius van de frees, dan wordt 
het gereedschap niet gekozen. Door voor alle frezen een neusradius van nul toe te 
kennen, en bij de featuredefinities standaard nul als radius in te geven, worden de 
betreffende frezen op grond van dit punt niet meer door DTM/CAPP afgewezen voor 
een bepaalde bewerking. Er is hiervoor een neusradius van nul als uitgangspunt 
gekozen, omdat de meeste frezen die bij Stiphout Precisie aanwezig zijn een neusradius 
hebben die bij benadering nul is. 
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4.3.3 Werkstukmaterialen 

In verb and met de ISO-9002 certificering was reeds een lijst met werkstukmaterialen die 
veel gebruikt worden bij Stiphout Precisie samengesteld. Deze lijst is als uitgangspunt 
genomen bij het bepalen van de materialen die in DTM/CAPP ingevoerd dienen te worden. 
In deze lijst zijn echter geen kunststoffen opgenomen. De veel gebruikte kunststoffen zijn 
achterhaald aan de hand van gesprekken met werkvoorbereiders. Als uitgangspunt bij deze 
gesprekken is gebruik gemaakt van een lijst met ISO-afkortingen uit de ERIKS-catalogus 
voor technische kunststoffen. Een overzicht van aIle materialen die zijn ingevoerd wordt 
gegeven in bijlage 9. 

Aanduiding 
Het aantal karakters dat voor de aanduiding van de werkstukmaterialen gebruikt kan 
worden is ongelimiteerd. Er is gekozen voor een aanduiding die bestaat uit het DIN
werkstofnummer gevolgd door het DIN-symbool. Deze aanduiding verdient de voorkeur 
omdat hij eenduidig is (onafhankelijk van de leverancier van een materiaal). Bovendien is 
het de gewoonte bij Stiphout Precisie om materialen aan te duiden met een 
werkstofnummer. Een voorbeeld van een materiaalaanduiding is "1.0036/St 33". 

Omzetten naar Amerikaanse aanduidingen 
Het is inmiddels meerdere malen naar voren gekomen dat materialen in DTM/CAPP 
moeten worden gedefinieerd aan de hand van de Amerikaanse classificatie (dit is de 
identifier in DTM/CAPP). Voordat een werkstukmateriaal kan worden ingevoerd moet 
daarom eerst de Amerikaanse classificatie achterhaald worden. Hierbij is, net als bij 
gereedschapsmaterialen, gebruik gemaakt van de vergelijkingstabellen die in de 
Stahl schliis sel zijn opgenomen. Indien voor een bepaald produktmateriaal geen 
Amerikaanse aanduiding bestaat, is het betreffende materiaal ingevoerd als zijnde een 
ander materiaal, met ongeveer dezelfde verspaningseigenschappen. Voor het achterhalen 
van verspaningsgegevens is voornamelijk gebruik gemaakt van de SANDVIK-catalogus. 
Naast de identifier moet ook de familie en de hardheid van het betreffende materiaal 
worden ingegeven (zie par. 2.2.1). Het definieren van een materiaal in DTM/CAPP gebeurt 
trapsgewijs: na het ingeven van de identifier in DTM/CAPP verschijnt een lijst met opties 
voor de familie en de hardheid. In welke familie een bepaald materiaal moet worden 
ingedeeld is niet altijd duidelijk. Meestal kan dit probleem ontweken worden door eerst de 
hardheid van het materiaal te definieren, waama nog maar een optie voor de familie 
overblijft. Richtwaarden voor de hardheid van werkstukmaterialen staan in de 
Stahlschliissel gegeven. 

4.3.4 Neventijden 

Als uitgangspunt is gebruik gemaakt van een lijst met neventijden die standaard in 
DTMlCAPP aanwezig is. Het nadeel van deze lijst is dat de totale stilstandtijd hierin is 
opgesplitst in zeer veel neventijden. Het zou daarom voor de gebruiker erg veel tijd kosten 
om al deze afzonderlijke neventijden door te lopen bij ieder bewerkingsplan dat wordt 
aangemaakt (zie par. 2.3). Er is daarom gekozen voor een grovere indeling van de totale 
stilstandtijd in neventijden. 
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Neventijden voor Cut TECH werkplekken 
Met CutIECH werkplekken worden de werkplekken bedoeld die door DIM/CAPP 
ondersteund worden met verspaningstechnologie. In eerste instantie zijn aan alle machines 
binnen een capaciteitsgroep dezelfde neventijden toegekend. In sommige gevallen is in een 
later stadium toch onderscheid gemaakt tussen de lijst met neventijden voor machines 
binnen een capaciteitsgroep. Bijvoorbeeld binnen de capaciteitsgroep CNC-frezen is een 
aantal neventijden voor de freesmachines met een automatische gereedschapwisselaar 
anders dan voor de freesmachines die deze optie niet hebben. 

Er is begonnen met het samenstellen van een lijst met handelingen die bij het fabrlceren 
van een serle produkten moeten worden uitgevoerd, en die tevens stilstand van de machine 
tot gevolg hebben. Aan deze handelingen moeten vervolgens neventijden worden 
gekoppeld. De eerste schattingen van de grootte van deze neventijden zijn gemaakt op 
grond van informatie die verkregen is van mensen achter de betreffende machines. 
Vervolgens is deze lijst verder uitgewerkt in overleg met de werkvoorbereiders en de 
produktieleider. De lijst met neventijden voor de capaciteitsgroep frezen-CNC, die 
betrekking heeft op machines zonder automatische gereedschapwisselaar is opgenomen in 
bijlage lO. 

Neventijden voor non-CutTECH werkplekken 
In paragraaf 4.3.1 is aangegeven dat de totale bewerkingstijden, voor werkplekken die niet 
door DIM/CAPP met verspaningstechnologie worden ondersteund, geschat kunnen worden 
aan de hand van een tabel met 'neventijden' (de naam 'neventijd' klopt hier eigenlijk niet 
omdat ook de verspaningstijden aan de hand van deze tabel worden geschat). Deze lijst 
kan bij de betreffende werkplekken worden bewaard. De werkwijze die kan worden 
gehanteerd voor het schatten van de verspaningstijden voor de non-CutTECH werkplekken 
wordt toegelicht aan de hand van een voorbeeld voor een werkplek uit de capaciteitsgroep 
'zagen' . 

De tabel met neventijden die in DIM/CAPP opgeroepen kan worden voor de zaagmachine 
26_BEHRINGER wordt weergegeven in afbeelding 4.5. 
Stel er moeten twee stukken van een staaf koolstofstaal D=30mm gezaagd worden. In de 
tabel is een tijd van 0.05 minuten aangegeven voor het zagen van 1 millimeter 
koolstofstaal. Door de frequentie behorende bij deze tijd op 30 in te stellen, wordt een 
schatting gemaakt van de totale zaagtijd per stuk. Het uit het magazijn halen van de staaf 
duurt gemiddeld 5 minuten en het afbramen een halve minuut per stuk. De totale taaktijd 
voor de zaagafdeling wordt dan: 5 + 2*30*0.05 + 2*0.5 = 9 minuten. 

4.4 Gebruikerswensen 

Er kunnen in DIM/CAPP een aantal gebruikerswensen worden gelnstalleerd. Deze 
instellingen hebben onder meer betrekking op: 
• standaard teksten (zie par. 2.3); 
• toekennen van namen aan informatievelden (zie par. 2.3); 
• default instellingen bij feature definities. 
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De wensen van de toekomstige gebruikers ten aanzien van deze punten konden echter maar 
tot op geringe hoogte worden vastgesteld. Deze wensen komen namelijk pas naar voren 
nadat de gebruikers enige tijd met DTM/CAPP gewerkt hebben. Er is toch alvast een start 
gemaakt met het installeren van de wensen die reeds naar voren waren gekomen tijdens 
gesprekken met de toekomstige gebruikers (na afloop van de gebruikerscursus) en tijdens 
tussentijdse demonstraties van DTMlCAPP. Het is belangrijk dat de gebruikers zelf leren 
om deze instellingen te veranderen. 

4.5 Archiefsysteem voor bewerkingsplannen 

Het onderdelenbestand van Stiphout Precisie is zeer gevarieerd. Het was daarom al vrij 
snel duidelijk dat het toepassen van groepentechnologie weinig kans van slagen heeft. De 
onderdeelgroepen zouden erg algemeen moeten blijven, om ervoor te zorgen dat het aantal 
standaard bewerkingsplannen enigszins beperkt blijft. De tijdwinst die geboekt kan worden 
door het gebruik van standaard bewerkingsplannen neemt daardoor sterk af. Aan een 
standaard bewerkingsplan dat erg aigemeen toepasbaar is, zal namelijk in het algemeen nog 
veel informatie door de gebruiker moeten worden toegevoegd. Er is daarom gekozen om 
een archiefsysteem op te zetten. Dit archiefsysteem kan gebruikt worden om een plan terug 
te vinden op het moment dat een herhalingsopdracht binnenkomt. In sommige gevallen kan 
bij het opstellen van een bewerkingsplan voor een nieuw produkt, gebruik worden gemaakt 
van een bewerkingsplan van een produkt uit het archief dat veel overeenkomsten heeft in 
de methode van aanmaak. 

Bij het opzetten van een structuur voor het archicfsysteem zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
1. de vorm van coderen moet eenvoudig zijn; 
2. het moet mogelijk zijn om een bewerkingsplan aan de hand van een uniek attribuut op 

te roepen; 
3. indien dit unieke attribuut niet voorhanden is moet het mogelijk zijn het betreffende 

bewerkingsplan getrapt terug te zoeken. 

Ad 1: de toekomstige gebruikers geven de voorkeur aan het coderen met woorden in 
plaats van een numerieke codering. De attributen die hierbij gebruikt worden 
moeten zoveel mogelijk 'hard' zijn. Harde attributen kunnen eenduidig worden 
vastgesteld. Een voorbeeld van een hard attribuut is 'de opdrachtgever' van de 
order. Een voorbeeld van een 'zacht' attribuut is 'de complexiteit' van het produkt. 

Ad3: na ingeven van een attribuut wordt een deeiverzameling van de opgeslagen 
bewerkingsplannen getoond die voldoet aan de waarde van het ingegeven attribuut. 

In overleg met de toekomstige gebruikers is uiteindelijk tot de indeling gekomen die in 
afbeeiding 4.6 wordt weergegeven. Het tekeningnummer is hierbij het unieke kenmerk dat 
bij een bewerkingsplan wordt bewaard. Er is v~~r het tekeningnummer gekozen omdat dit 
nummer ook in PROBE wordt gebruikt. Het is bovendien mogeIijk om een dee! van het 
tekeningnummer of de produktnaam ais zoekstring te gebruiken en hiermee getrapt te 
zoeken. De deelverzameling van bewerkingsplannen waarin de opgegeven combinatie van 
karakters bij het betreffende attribuut voorkomt, wordt dan getoond. 
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4.6 Aansturen van de produktie 

De infonnatie die met behulp van DTM/CAPP wordt gegenereerd, moet uiteindelijk op 
verschillende plaatsen in het produktieproces beschikbaar komen om de produktie aan te 
sturen. Deze plaatsen betreffen: 
1. het materiaalmagazijn; 
2. de capaciteitsgroep 'zagen'; 
3. het gereedschapmagazijn; 
4. de produktieleiding; 
5. de capaciteitsgroepen draaien, frezen, bankwerken. 

Ad 1: het materiaalmagazijn levert het uitgangsmateriaal aan de zaagafdeling. In het geval 
dat het materiaal beste1d is, komt het via de expeditie in het materiaalmagazijn 
terecht. Bij het materiaalmagazijn moet de materiaalsoort, de afmetingen van het 
uitgangsmateriaal en de hoeveelheid uitgangsmateriaal dat benodigd is bekend zijn. 

Ad2: bij de zaagafdeling moeten de afrnetingen van het uitgangsmateriaal en het aantal 
stuks bekend zijn. 

Ad3: bij het gereedschapmagazijn moet bekend zijn welke gereedschappen gebruikt gaan 
worden. 

Ad4: de produktieleiding zorgt dat de betreffende order op het juiste moment op de juiste 
machine in bewerking gaat. De routing, taaktijden en leverdatum moeten hier 
voorhanden zijn. 

Ad5: de bewerkingsafloop, gereedschappen die voor de bewerkingen gebruikt moeten 
worden en verspaningscondities moeten ter beschikking komen van de mensen 
achter de machines. Bovendien zijn voorgeschreven keuringen op 
maatnauwkeurigheid en eventuele opmerkingen (zoals: "let op haaksheid") van 
belang. 

De informatie kan op de betreffende plaatsen ter beschikking komen, middels het gebruik 
van bewerkingsbladen. De infonnatie-inhoud en lay-out van het bewerkingsblad dat 
DTM/CAPP moet genereren, is vastgesteld in overleg met de werkvoorbereiders en de 
directeur algemene zaken & produktie. Ais uitgangspunt hierbij is de reeds bestaande 
produktie-voortgangskaart gebruikt, die met behulp van PROBE wordt gegenereerd (zie 
bijlage 6). De aanvullende infonnatie die hieraan wordt toegevoegd betreft vooral 
informatie over de gereedschappen en de bewerkingsafloop. Het overeengekomen 
bewerkingsblad is met behulp van de Report Writer geprogrammeerd. Het resultaat is de 
'DTMlCAPP-Werkvoorbereidingskaart' die in bijlage II is opgenomen. 
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De DTM/CAPP-Werkvoorbereidingskaart bestaat uit vijf blokken. In het eerste blok is 
algemene informatie over de order opgenomen, die van belang kan zijn voor alle hierboven 
genoemde plaatsen. Het tweede blok bevat gegevens over het uitgangsmateriaal die met 
name voor het materiaalmagazijn en de zaagafdeling van be1ang zijn. De gereedschappen 
die gebruikt gaan worden bij de bewerkingen, staan opgesomd in het derde blok. Dit blok 
is in het bewerkingsblad opgenomen met de bedoeling om het gereedschapmagazijn in de 
informatiestroom (zie par. 3.3) op te nemen. Op deze manier kunnen de gereedschappen 
voordat de produkten in bewerking gaan door de magazijnmeester worden verzameld. Het 
gereedschapmateriaal staat bij de gereedschappen verme1d, om de kans op fouten bij het 
verzamelen van de gereedschappen te verkleinen. Het vierde blok bevat de routing van de 
produkten. Hierin zijn bovendien de taaktijden voor de verschillende werkplekken 
opgenomen. Ten behoeve van de nacalculatie is ruimte aanwezig waar de persoon die de 
bewerkingen heeft uitgevoerd cen personeelsnummer in kan vullen (op een dagstaat vult hij 
de urenverantwoording in). In het laatste blok wordt de bewerkingsafloop gcgeven. Hierbij 
worden de bewerkingen die op een bepaalde werkplek moeten worden uitgevoerd 
opgegeven met het bijbehorende gereedschap en de te gebruiken vcrspaningscondities. De 
bewerkingsomschrijving bestaat uit twee delen: als eerste een omschrijving van het 
vormelement dat bewerkt moet worden (bijvoorbeeld "schouder frezen 300x20x5"), als 
tweede een omschrijving van de aard van de bewerking (bijvoorbeeld "voorfrezen"). De 
eerste omschrijving kan door de gebruiker van DTM/CAPP willekeurig worden opgegeven. 
De tweede omschrijving wordt automatisch gegenereerd. 

Nadat een bewerkingsplan in DTM/CAPP is aangemaakt kan de DTM/CAPP
Werkvoorbereidingskaart eenvoudig met de opdracht 'print' worden gegenereerd. De 
DTM/CAPP-Werkvoorbereidingskaart moet onderdeel uit gaan maken van het 
produktiedossier. De produktie voortgangskaart wordt hierdoor overbodig. 

4.7 Testen van het geimpiementeerde systeem 

Het geimplementeerde systeem is getest door voor enkele produkten een bewerkingsplan 
aan te maken. Hiervoor zijn produkten gekozen die op het tijdstip van het testen tevens bij 
de afdeling werkvoorbereiding in behandeling waren. Dit bood de mogelijkheid om de 
resultaten te vergelijken. Bij het testcn van het systeem kwamen onder andere de volgende 
punten naar voren: 

• Het aanmaken van een bewerkingsplan kost redelijk veel tijd. Met name het definieren 
van de features en het intypen van tekst zijn hier de oorzaak van. Het maken van een 
bewerkingsplan voor een produkt met gemiddelde complexiteit kost al gauw drie 
kwartier. 

• Het blijkt vaak lastig om features te kiezen die een bewerkingsafloop genereren die de 
gebruiker wenselijk acht. De altematieve bewerkingsaflopen die bij de features 
voorhanden zijn bieden niet altijd een uitkomst. Door het combineren van bewerkingen 
uit verschillende features is in de meeste gevallen weI een 'oplossing' mogelijk. 
Hiermee is echter vee1 tijd gemoeid. 
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• Het bespaart in veel gevallen tijd om verschillende opeenvolgende bewerkingen met cen 
gereedschap uit te voeren. Naast het aantal gereedschapwissels neemt hierdoor het aantal 
gereedschappen dat voor de fabricage van een bepaald produkt moet worden gebruikt af. 
DTM/CAPP neemt dit echter niet mee bij de gereedschapkeuze. Het kost voor de 
gebruiker veel tijd om de gereedschapkeuze van DTMlCAPP op grond hiervan elke keer 
aan te passen. 

• Het komt regelmatig voor dat geen gereedschap voor een bepaalde bewerking wordt 
gevonden, ondanks het feit dat er gereedschappen in de database aanwezig zijn waarmee 
de betreffende bewerking kan worden uitgevoerd. De 'veldbreedte' rondom het 'ideale 
gereedschap', waarbinnen DTM/CAPP een gereedschap selecteert is te klein ingesteld. 

• Het is niet mogelijk om na afloop in een keer de machinekeuze voor een aantal 
bewerkingen in te voeren of te wijzigen. Bij het wijzigen moeten zelfs alle features 
opnieuw worden doorgerekend. Dit geldt ook voor het wijzigen van het 
werkstukmateriaal. 

• 'Waarschuwingen' die door DTMlCAPP worden gegeven (bijvoorbeeld: "het gekozen 
gereedschap is te klein v~~r de logica van DTM/CAPP") moet de gebruiker vaak zelf 
signaleren door op een bepaald veld in te zoomen. Er wordt hiervoor geen 
geluidssignaal of duidelijk zichtbare melding gegeven. 

• De nauwkeurigheid van de schatting van de totale bewerkingstijd hangt voomamelijk af 
van de nauwkeurigheid waarmee de neventijden zijn geschat. Voor de meeste orders is 
de stilstandtijd namelijk veel groter dan de totale verspaningstijd. 

• De totale taaktijden die door de werkvoorbereiding bepaald zijn komen ongeveer 
overeen met de tijden die met behulp van DTM/CAPP geschat zijn. Het verschil tussen 
beide schattingen is echter de opdeling van de totaaltijd in stilstandtijd en 
verspaningstijd. Volgens de schattingen van de werkvoorbereiding bestaat de totaaltijd 
voor 30% uit stilstandtijd. Volgens de schattingen die met DTM/CAPP zijn gemaakt 
bestaat de totaaltijd voor 80% uit stilstandtijd. 



Hoofdstuk 5 : 

Aanbevelingen 



5. Aanbevelingen Pag. 42 

5.1 Software DTM/CAPP 

In deze paragraaf worden puntsgewijs een aantal aanbevelingen gegeven, die betrekking 
hebben op de software DTM/CAPP. In de meeste gevallen is het motief voor de 
aanbeveling in de voorgaande hoofdstukken al aan bod geweest. De aanbevelingen zijn met 
name gericht aan Somatech Applicaties B.Y.. 

Aanbevelingen: 
• Aanpassen van de database met werkstuk- en gereedschapmaterialen ten behoeve van 

het gebruik in Europa. Dit heeft zowel betrekking op de materiaalsoorten die in de 
database zijn opgenomen als op de aanduidingen die voor het defmieren van de 
materialen moe ten worden gebruikt. 

• Ervoor zorgen dat op korte termijn alle werkstukmateriaalgroepen die in DTM/CAPP 
voorkomen ondersteund zijn. 

• De gebruiker de mogelijkheid bieden om op een eenvoudige manier werkstukmaterialen 
toe te voegen. 

• De gebruiker de mogelijkheid bieden om zelf features te programmeren. 
• De mogelijkheid creeren om ook standaard teksten in de produktinformatievelden aan te 

roepen. 
• Een uitgebreide lijst met vertalingen en uitleg van de Amerlkaanse termen die, bij het 

implementeren van machines en gereedschappen in de Datamanager naar voren komen, 
opnemen in de handleiding van DTM/CAPP. 

• De gebruiker de mogelijkheid bieden om zelf het gereedschap dat voor een bewerking 
gebruikt moet worden te selecteren uit het gereedschappenbestand. De lijst met 
altematieve gereedschappen is vaak te beperkt. (Zie par. 4.7.) 

• De mogelijkheid bieden om bij de featuredefinities een veldbreedte voor de hoekradius 
in te geven. (Zie par 4.4.2.) 

• In de applicatie MTSET ook de mogelijkheid creeren om discrete voedingsnelheden in 
te geven. Bij sommige machines zijn namelijk maar een gering aantal instellingen voor 
de voedingsnelheid mogelijk. Bovendien is het niet mogelijk om zelf te kiezen of de 
voeding ingegeven wordt in mmlrnin of in mmlomw. 

Verder volgen nog een aantal aanbevelingen indirect uit de opmerkingen die op het eind 
van de paragrafen 4.2.2 en 4.7 zijn gemaakt. 
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Aanbeveling voor uitbreidingen: 
Uitbreiding van DTM/CAPP, zodat een geheel produktmodel kan worden ingegeven in 
plaats van op zichzelf staande features. Dit produktmode1 kan bijvoorbeeld m.b.v. een 
Solid Modeler worden ingegeven. Aan de hand van het produktmodel kan DTMlCAPP dan 
tevens een deel van de macro-werkvoorbereiding uit handen nemen van de 
werkvoorbereider. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuning van DTM/CAPP bij het 
bepalen van de uitgangsvorm van het werkstukmateriaal, het maken van een planning voor 
de opspanningen en het kiezen van de machines. De maakbaarheid van een bepaald 
produkt op een gegeven machine kan tevens door het systeem worden vastgesteld. In het 
produktmodel liggen namelijk de lokaties van de features in het uitgangsmateriaal vast. Er 
kunnen dus bijvoorbeeld uitspraken worden gedaan over de bereikbaarheid van de features 
met een gereedschap waarvan de afmetingen bekend zijn. Nadat de micro
werkvoorbereiding is uitgevoerd kunnen rechtstreeks NC-regels worden gegenereerd. 

5.2 Ingebruikneming DTMlCAPP 

De aanbevelingen die in deze paragraaf worden opgesomd zijn gericht aan 
Stiphout Precisie en hangen vee1al samen met de ingebruikneming van DTM/CAPP. 

• Er zou binnen Stiphout Precisie op korte termijn minimaal een werkvoorbereider 
vrijgemaakt moeten worden, die zich de komende tijd volledig kan gaan bezighouden 
met de ingebruikneming van DTMJCAPP. In de opstartfase kan deze persoon zich dan 
bijvoorbeeld richten op het aanmaken van bewerkingsplannen voor orders waar relatief 
lange levertijden voor staan. Voor deze produkten 1S In de fase van 
produktievoorbereiding meer tijd beschikbaar. 

• Op korte termijn zou een systeembeheerder moeten worden aangesteld. Deze persoon 
moet zich onder andere het invoeren van machines en gereedschappen eigen maken. 

• De betrouwbaarheid van de schatting van de totale bewerkingstijd die met behulp van 
DTM/CAPP wordt gemaakt, hangt in sterke mate af van de betrouwbaarheid van de 
schatting van de neventijden. Hct is daarom verstandig om een tijdstudie te laten 
plaatsvinden, waarin de neventijden met een toereikende betrouwbaarheid worden 
geschat. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren aan de hand van een multi-momentopname. 

• Door het verbeteren van het gereedschapsbeheer kunnen voordelen behaald worden, 
namelijk: 

Beperking van de stilstandtijd die veroorzaakt wordt door het zoeken en instellen 
van gereedschappen. Dit gaat gepaard met een doorlooptijdverkorting van de 
produkten en een verbetering van de bezettingsgraad van de produktierniddelen. Een 
eerste stap om dit te bereiken is het verzamelen van de gereedschappen voordat de 
produkten in bewerking gaan. 
Reductie van de gereedschapkosten door een afname van het 
gereedschappenbestand, een afname van de varieteit van de gereedschappen en een 
verhoging van de standtijd door het gebruik van betere verspaningscondities. Dit 
kan bereikt worden door een gerichter inkoopbeleid, standaardisatie van de 
gereedschappen en een betere voorraadbeheersing. 
Verhoging van de produktiviteit door het gebruik van de juiste gereedschappen en 
verspaningscondities, door het gebruik van DTMlCAPP. 
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• Het maken van een werkvoorbereiding aan de machine brengt veel onnodige 
stilstandtijd met zich mee. Door de werkvoorbereiding zover mogelijk uit te werken 
voordat het produkt in bewerking gaat wordt: 

de bezettingsgraad van de machines verhoogd; 
een doorlooptijdverkorting van de produkten gerealiseerd; 
produktiviteitsverhoging bereikt. 

Dit gaat gepaard met een kostenreductie en een omzetstijging. 
• Door het toepassen van een meer gedetailleerde capaciteitsplanning kunnen 

bedrijfsprocessen beter worden gestroomlijnd. Dit zal een kostenreductie en een 
verkorting van de doorlooptijd met zich meebrengen. Hierdoor zal het bijvoorbeeld 
minder vaak voorkomen dat een bewerking aan een bepaald produkt moet worden 
afgebroken om plaats te maken voor een ander produkt met een hogere prioriteit. 
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Ajbeeldingen 

DATA 
BASE 

CAPP I COMputer Aided Process Plo.nnlng 
CAD I COMputer Aided Design 
CAL I COMputer Aided Logistics 
CAM I COMputer Aided Mo.nufo.cturlng 
CM I COMputer Aided Quo.l1ty 

Afbee1ding 2.3 : He! gebruik van een centrale database 
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Ajbeeldingen 

Tek~ingn~.: ~ _______ ...., 
Hlstone: 

~------~ 

Ordernr. : 
~--~~-.------~I 

Serie: 
1.....-_---1 

Feature: 1--______________________ + 
Machine: 

~------------------------------------~I Materiaal: L-________________________ ~, 

Bewerking: 1====================-==1 
Materiaal: 

Ger. Klasse: 1---------------------------1 

Afbcclding 2.4 : Opstartscherm van DTMICAPP 
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Bewerking: 
Materiaal : 

Ger. Klasse: 

Gereedschap 
Materiaal 

54, 55, 52 
0.03 54, 55, 52 
0.01 54, 55, 52 

12.00 0.03 54, 55, 52 
12.00 0.05 54, 55, S2 
12.00 0.03 S4, S5, 52 

54, 55, 52 
S4, S5, S2 
S4, S5, S2 
S4, S5, 52 
54, 55, S2 1. 23 
54, 55, 52 0.20 

54, S5, S2 0.95 

Afbeelding 2.5 : Tabel met verspaningscondities 
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Verspanende bewerking Ondersteund door DTM/CAPP 

Vingerfrezen Mantclfrezen 

FREZEN w~.~ :"'?!1 JA r n d- ..... 

KOTTERENI 
(~:~~ .. - JA 

Teol 

INWENDIG DRAAIEN 

RUIMEN (~:~- JA 
.......... 

BOREN 
&~~, JA T,~ 

SCHROEFDRAAD TAPPEN 

Langsdraaien Kopsdraaien 

DRAAIEN (r;;;JgJ (~~; JA 

Vlak Rond Inwendig 

SLIJPEN &17-"'" ~- ~ ... NEE (Komt in versie 4) 
( -:~: - t ... { _._ w.,..1I, 

ZAG EN ~ #/ 

~TW 
i .... t NEE 

TREKFREZEN "2!7~ NEE 

@: ... ffi w ... 

SCHAVEN NEE 

Afbeelding 2.6 : Verspanende bewerkingen die door DTMICAPP 
worden ondersteund 
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T2.Mll 

Afrondingsstraal 

• OMSCHRIJVING 

Lengle van Profiel • 
• ~ Rreedte van de Snede .. 
j Axiale Diepte 

i Dikte van de Snede 

Afrondingsstr aal 0.000 

Obstructie Hoogte 0.000 

Dunne Wand conditie @] Nee 
Opspan Stijfheid (5-slecht,10-goed) 10 

Bepaalt 
Afrondings
straal 

GereedsdJap Orientatie 

EENHEDEN MIN MAX 

mm 0.300 50000.000 

mm 0.800 51.000 

mm 0.800 130.000 

mm 0.800 25.500 

mm 0.000 25.500 

mm 0.000 250.000 

5.000 10.000 

Afbcc1ding 2.7 : Feature voor het frezen van een T-Sleuf 
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Ajbeeldingen 

Feature: IKfl:llmVleKI!I 

Machine: 
~~~~----------------------------------~I Nateriaal: 
~~--------------------------------------~I 

Rev 3.01 Date 

Machine ID : 03jJIYFlUCNC 
Condition Factor 10 

Tillie 

POller 20,0 

Cut Type : Ruw Voorfrezen B Ii VI Wissel 

Cut Dimensions : 
Length of Cut 
Radial ~idth of Cut 
Axial Depth of Cut 
Maximum Allowable Oia 
Set Up Rigidity 

200,000 111111 

19,2380 II1I1I 

g,mo II1I1I 

350.0000 IIIIi1 

10 

1 Total Cl imb Mill ing Passes with 
1 Axial Steps Consisting of 
1 Radial Passes Each With the Parameters : 

T2oM3 
Radiale 
Breedte 

r---..... 71
I'7?!U AXlo.te 

Afroncllngs
stro.oJ 

t 
Diepte 

~ Hoek tussen 
-H gradeD 1D6 grv.~en \ BodeM 8. 'Wand 

~~l 
Radial Width (DlIIl) 19,2380 Axial Depth (111111) 9.2380 

Feed (1111/t ) 
Feed (mm/mn) 

0.1270 Speed (1Il/lIin) 
492.811 Speed (rpm ) 

91. 
970, 

Afbcclding 2.8 : BewerkingsaJloop bi) feature Jrezen tegen schouder' 
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Rev.nr: ..:..1 __________ _ 

iI:u .. " ......... +Aantal Mat..: jlaat 300x60x6 zagen (2x) ( Afbreken 

leverancler Mat.: -----------------
Klant: Philips Turnhout (Materiaal ... ) 

Cont. pers. klant: __________ _ 

[xl Materiaal: 1.4541!X fi CrNiTi 1810 

Malaanwezig?: __________ _ 

Hulpgrdsch. aanw.?: ____________ _ 

Normdeel: ______________ _ 

Volgens DIN: ________________ _ 

Nabehandeling?: ___________ _ 

Uitbesteed aan: -----------
Leverweek: ,;;..w4.:.::;5....::-9:..,:.4 _________ _ 

Tekeningnr. ; 131.145.1 Ordernr. : 
Historie: Serie: 

Bew .Nr. Werkplek Aant Bewerkingsomschrijving N S Tijd E 

. 010 10_UWF600_FCNC geheel op maat N S 145.162 
IO_UWF600JCNC 17 vertanding frezen N 40.162 

020 23_ACIE&LBW geheel op maat S 75.122 
23_ACIERA_BW 5 gat en D5.8 12.930 
23.-ACIERA_BW 4gaten M5 21.192 

030 Handmeting kwaliteitsdienst S 5.000 

3 26 225.284 

Afbeelding 2.9 : Bewerkingsplan met produktinformatieveld 
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Afbcclding 2.10 : Scherm van de DalaManager 
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1 LUWF600_FCNC 

OIschrijvlng 

Intern Kontr~lef~rmulier invullen middel serie (10-50St,) 
Intern Kontroleformulier invullen grote serie (>50st.) 

Gemiddelde tekening bestuderen 
Complexe tekening bestuderen 

Per Freq Tijd 

Ser, 1.000 15.000 
Ser, 1.000 30,000 

Ser, 1.000 15.000 
Ser, 1.000 30,000 

Verzamelen en afstellen gemiddeld gereedschapset (4-Bstuks) Ser. 1.000 60.000 
Verzamelen en afstellen groot gereedschapset (8-1Sstuks) Ser. 1.000 90.000 
·'la..:hm:' . elll 3(fK~'i1ma· en ,~.l a.3.t:,~n ,U" tn:hten en 'i3stzette' Set' , 1,(i':O 10 ':":<. 
11a·:f1in€': €I:: l'j$lraJen en \v:9::tten 5~r, 1 ,( .. ~O 5 ':,',: ,:' 
Opstellen/verwijderen zelf-uitrichtend opspanmiddel 
Opstellen/verwijderen opspanmiddel- 1 richting uitklokken 
Opstellen/verwijderen opspanmiddel- 2 richting uitklokken 
Bouten/kikkers uit gereedschapmagazijn verzamelen 

Ser. 1.000 30,000 
Ser. 1.000 45,000 
Ser. 1.000 60.000 
Ser. 1.000 10,000 

CNC programma schrijven aan de machine voor gemiddeld werkst Ser. 
eNC programma schrijven aan de machine voor complex werkstuk Ser. 

1. 000 45.000 
1.000 90.000 

CJ 

10 

• 

~T~es~t~dr~~~ie~n~p~ro~gr~a~mm~a/~ge~re~~~s~ch~ap~ ______________ ~S~er~. __ ~l~,OO~O __ l~O~.oo~O~,o 

Afbeelding 2.11 : Tabel met nevelltijden VOOI' machine 1 O_UWF _FCNC 
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(Ok ) 
(Afbreken ) 

(Laden ) 
(opslaan ) 



Ajbee/dingen 

Verkoop 

L v/d Velden 

I 
Bedrijfs
bureau 

A. v. Ervc 

Voortgllngscontrole / 
eJ(pcdi(ie 

A. v/d Bruggcn 

I 
CNC/Conv. CNC/Conv. 
draaien rrezcn 

n. K:Ull[!crs M. G(lossens 

Organisatie 
Organisatieschema KH 2.020 

vcrsic: 3 

Pag. 12 

DireClie 
datum: 27-08-93 
biz.: 1 I 5 

L. v/d Velden 
F. vIti Veldell 

I'roduktic
leiding 

II. vIc! Velden 

T-CAM 
Frczcn groOI 
Bchccr machines 

II. v/d Veldell 

I 
K waliteil szorg 
Automatisering 

Ir. H. v/d Velden 

I 

: CUllctioneel 
I 
I 

Kwaliteitsd iensl 

H. v. Tlus!>el 

I 
Bankwcrk 
Coborcn 
Slijpen 

II. vall Mil 

I 
Administralic 
(f,tJAN(.I£.EI,) 

F. v/d Velden 

I 
Magazijnl 
gcreedschap 
bcheer 

J. de Smit 

Afbeelding 3.1 Organisatieschema uit het kwaliteitshandboek 
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INFORMATIESTROOM 

1+2+tek 

nee, 1 +2+tek in daRer map 

1+2+3+"+kople tek in dossier 

roduoUedouier-U+7+t89------I 

maleriaal+doeeiar :::>-------1 

,8r88d produkt+tek 

1 = oUerte 
S = specUlcaUe van offerle 
3 .. orderbeveetia1nl 
" .. 6 .. d08sier-etam.lraari. 
8 .. intern kontl"oleformuUer 

almeldm bij admlnletnlUo 

7 = IIrodukUe TOOn.anakaari. 

Afbcclding 3.2 : Informatiestroom bij Stiphout Precisie 
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Ajbeeldingen 

Weeknr. 12 

Activiteit 
inwerken 
Somatech 

Inlltollotle 
IlTM/CAPP 

implementeren 
machines 

Implemente"m Implementeren 
neventijden werkatukmoteriol 

implementeren 
gereedschoppen 

programmersn 
bewerkingsbladen 

26 

Atbeelding 4.1 : Tijdsbesteding voor de verschillende activiteiten 

C 
QI 
0) 
o 
E: 
t... 
QI 
> 

~werkllJke 
/ verMogenskroMMe 

ToerentC1l > 

Atbeclding 4.2 : Foul door rechllijnige benadering van vermogenskromme 

testen en 
rapporteren 
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OREHZAHL LE I STUNG SO I AGRAMM E 731.1191.01 
KII Power d i agram E 731.1191.01 

fur Vorgelege 2-slulig 131 . 213.00. OS • 20 KII Glei(hslro~~olor IBaumullerl 
for int.rmediale gear 2-step 731.213.00.05; 20 KII OC-molor , ~O 

Nm 

••• 
• 30 ~ §f H ~ -

lOO 

I •• 

160 

140 

120 

, .. 
• 
~ 

• 
(. 

• 
eo. ... ... 
~ .. 
< •• 

lOO 

: .. 

, .. 

-
-

-

-20 
16 

14 

12 

10 
~ --
e 
1 1-

6 1-
S -r-
4 

3 

2.S 1-

j 

1. S - -

1 

n .. 2100 11:·1100 

r-
I .. '- Spindel Drehmomenl 

V V 
Nit .,indh lotqvt "'-1, 

1/ r-- o f-0-t 0 '-17' f-. r-.. 
/ 

~ 
'. ..... .:> 

=1=1= ," - r-,'" , 
- -- f---o,' ..... ' "\ !-" .' " - - - 1- - '--

~., . 
" ~ --- --.\. .~-- - - - - I- I- ,-

--- -~<.-~ -- I~ 1- - 1- -
1- - -

-
- -

S(h"llpUlI.ld Vot9thgt '-. 
_. 

o-

1.llth ptild ;J\hfucfl.h 
"\ " 

bt' $p'i'ldtlcffthUhl "\ 
n .Ut .I,,~l " 

- - - 1- - ~ .plhdh .peed ,,*11'9., .. -1 - - -
"\ 

" 

I I I I I 
, 

~B _ • '2. 4 5 d) • ...;' 5;...;._1....;8_, _11_,_1_'....;. _16_
1
_-;;,..,-_i ,...;2_._45_,-::I-:-:--_-i 

Rienen und Vorgelege Riemen bell 
bell and inlermediale gear 

Leistungsdiagramm 

Powor diagram 

Afbeclding 4.3 Vennogenskromme voor machine 03_UWF31_FCNC 

Nmin [rpm] Nmax [rpm] Pmin [KW] Pmax [KW] Fout [%] 

-
-

-

-

36 70 4,8 9,3 10 

70 172 9,3 20 2 

172 419 20 20 -
419 850 9,5 20 5 

850 1800 20 20 -
Afbee1ding 4.4 : Benadering vermogenskromme 03_UWF31_FCNC 

- I-
r-

I-

- -

-
- -

f-
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.t 

2LBEHRINGER 
Omschrijving Per Freq T1jd 

(Afbreken ) 
Uit magazijn halen en opspannen gemiddeld materiaal Ser. 1.000 5.000 
zagen 1 mm Aluminium 5tuk 1.000 0.030 
zagen lmm normaal koolstofstaal Stuk 1.000 0.050 ( laden ) 
zagen lmm hard staal Stuk 1.000 0.070 
afbramen klein werkstuk Stuk 1.000 0.500 (opslaan ) 
afbramen gemiddeld werkstuk Stuk 1.000 1.000 

~----------------------------------------------------~Q 

Afbeelding 4.5 : Tabel met neventijden voor zaagmachine 26_BEHRINGER 
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I Produktnaam I 
I Tekeningnummerj 

Rou.d 

I Uitgangs Materiaal~::""'" Profiel 
1fi1Iekeuria 

Frezeu. 

I Belangrijkste Bewerking I< ~:~-::::rkeu. 
Uitbesteed 

Materiaalsoort 

Opdrochtgever 

... emeeu. .taal 
Roestvrij staal. 
Hiet-.taal leprine 
AlumiDium 
VeredeliD.lstaal/Karboueenrtaal 
KUlUltatof 
Overtc-

STlPBOUT PRECJSIE 
OVBRIGB 

Afbeelding 4.6 : Structuur achiefsysteem 
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ONDERZOEKOPDRACHT 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
F aculteit Werktuigbouwkunde 
Vakgroep WPA 

Student 

Hoogleraar 
Begeleiders 

: M. Klomp 
Prof. dr. ir. AC.H. van der Wolf 

: ir. J.AW. Hijink 

april 1994 

ir. H.H.P.M. van der Velden (Stiphout Precisie B.V.) 
ir. K. Feijen (Somatech Applicaties B.V.) 

Onderwerp 
Stiphout Precisie B.V. is een toeleverancier gespecialiseerd in het fabriceren van 
fijnmechanische produkten. Begin dit jaar is het werkvoorbereidingssyteem DTM/CAPP 
aangeschaft, met als doel om de kostprijs van de produkten meer nauwkeurig te kunnen 
bepalen, en een produktiviteitesverhoging te realiseren door het gebruik van betere 
verspaningscondities en de juiste gereedschappen. Voordat DTM/CAPP in gebruik kan 
worden genomen dienen er een aantal bedrijfspecifieke gegevens in het systeem 
geImplementeerd te worden. 

Opdracht 
Inventariseer de aanwezige produktiemiddelen en gereedschappen, en implementeer 
deze met de door het bedrijf veel gebruikte werkstukmaterialen in het DTM/CAPP 
systeem. 
Ga na welke neventijden er op de verschillende werkplekken van toepassing zijn en 
definieer deze in het systeem. 
Zet een archief-systeem op voor het onderdelenbestand. 
Bepaal welke output het systeem moet genereren, ontwerp hierbij een lay-out voor de 
bewerkingsbladen en configureer het systeem zodanig dat de bewerkingsbladen 
gegenereerd kunnen worden. 
Test het ge'implementeerde systeem door voor enkele produkten een bewerkingsplan te 
genereren. 

Prof.dr.ir. AC.H. van der Wolf ir. J.AW. Hijink 

ir. H.H.P.M. van der Velden ir. K. Feijen 

Verslag etc: ~ 
Bij de secretaresse verkrijgbaar: wp~ 
1. Richtlijnen afstuderen bij de onderwijsgroep "Produktiemiddelen" ~~g 
2." Wat moet waar en hoe in het verslag?" door drs. P. Westendorp. """"""' .... 



Bijlage 2: 

Gegevens machines 



GEGEVENS FREESMACHINES 

Omschrijving Form. Input 

Machine Indcntifier A24 

Machine Type At 

Special In-House Code #1 AtO 

Special In-House Code #2 AtO 

Rated Power FS.t 

Dedicated Function Code At 

i Available Operations (M) Al 

Available Operations (D) Al 

Available Operations (B) Al 

Available Operations (R) Al 

Available Operations (T) Al 

Max. Table Weight Capacity 16 

Table Diameter FS.O 

Table Size in X-direction F6.0 

Table Size in Y -direction FS.O 

Spindle To Table Distance F6.1 
(Z-axis) 

Material to be cut - Spindle Speed Type At 
I 

Spindle Type A8 
(#50VF - #40NMTB ... etc) 

Number of Spindles 11 

Spindle Orientation A4 
(lIorz. Vert. Univ. 

Number of Machining Axes A3 

Total X-axis Travel F7.t 

Total Y-axis Travel F6.I 

Total Z-axis Travel F6.1 

Total W -axis Travel F6.I 

Minimum It AI! Travel Increment F7.3 

Minimum "All Travel Increment F7.3 

Minimum II A" Travel Increment F7.3 

1 



Tool Changer Capacity 13 I 
(pockets) 

Coolant Delivery 

Machine Category At 

Machine Location A8 

Machine Manufacturer A12 

Machine Designation A1S 

Condition Factor 12 I 
Max. Spindle Side Load 14 I 

I 

Max. Tool Shank Diameter F4.1 

Max. Spindle Reversing Speed (RPM) 14 

I Max. Position Tolerance F6.3 

Spindle Drive A1 

Min. Distance between Spindles F7.2 

Max. Distance between Spindles F7.2 

# Available Work Tables 12 

Table Type Al 

Max. Coolant Capacity 14 

Max. Coolant Flow Rate 14 

Max. Coolant Pressure 14 

Rapid Traverse Rate (IPM) F6.1 

Tool Change Time (Min.) FS.2 

Spindle #1 Low Range Low Speed 13 

Spindle #1 Low Range High Speed 14 

Spindle #1 Mid Range Low Speed 13 

Spindle #1 Mid Range High Speed 14 

Spindle #1 Mid Range High Speed I 14 

Spindle #1 High Range Low Speed 14 

Spindle #1 High Range High Speed IS 

Spindle #2 Low Range Low Speed 13 

Spindle #2 Low Range High Speed 14 

Spindle #2 Mid Range Low Speed 13 

Spindle #2 Mid Range High Speed 14 

Spindle #2 High Range Low Speed 14 

2 



Spindle #2 High Range High Speed 15 

Post Processor Name & Id. A24 

Controller Name & Id. A24 

Burden Rate (Guldens/Uur) F7.2 

Low "X" Travel Limit FS.l 

High "X" Travel Limit F7.1 

Low "Y" Travel Limit F7.1 

High "Y" Travel Limit F6.1 

Low "Z" Travel Limit F7.1 

High "Z" Travel Limit F6.1 

Low "A" Travel Limit 13 

High "A" Travel Limit 13 

Low "B" Travel Limit 13 

High "B" Travel Limit 13 

Low "C" Travel Limit 13 

High "C" Travel Limit 13 

Tool Change Position "X" I A7 

Tool Change Position "Y" A7 

Tool Change Position "Z" A7 

Tool Change Position "W" A7 

Tool Change Position "A" A3 

Tool Change Position "B" A3 

Tool Change Position "C" A3 

Aplication Code (Common lA) A2 

3 



GEGEVENSDRAAJBANKEN 

Omschrijving Form. Input 

Machine Indentifier A24 

Machine Type Al 

Special In-House Code #1 AIO 

Special In-House Code #2 

Rated Power FS.I 

Dedicated Function Code 

~ Number of Tool Station Posts 

Number of Tool Stations on each Post ~ 
Number of Tool Station Turrets 113 

Number of Tool Stations on each Turret 13 

Total "X" Travel Movement FS.I 

• Total "Z" Travel Movement F6.I 

Total "UII Travel Movement FS.I 

Total "W" Travel Movement FS.l 

"C" Axis Increment 2 

Hole Diameter Through Spindle 1 

Max. Workpiece Diameter FS.l 

Max. Workpiece Length F6.1 

Lathe Type 11 

Coolant Delivery Al 

tegory Al 

" Location F7 

Machine Manufacturer 2 

Model Designation AI6 

Req. Tool Shank Height FS.2 

Max. Tool Shank Width FS.2 

. Boring Bar Diameter FS.I 
..... -rocessor Name & Id. A24 

Controller Name & Id. A24 

Condition Factor 12 

I 



Threading Capability Al 

Max. Threading Speed F7.I 

Maximum Threading Feed F7.2 

Low Range Low Speed (RPM) FS.I 

Low Range High Speed (RPM) FS.l 

Mid Range Low Speed (RPM) FS.I 

Mid Range High Speed (RPM) FS.I 

High Range Low Speed (RPM) FS.l 

High Range High Speed (RPM) F6. 

Tool Change Position "X" F7.2 

Tool Change Position liZ" F7.2 

Tool Change Position "U" F7.2 

Tool Change Position "W" F7.2 

Low "X" Travel Limit F6.I 

High "X" Travel Limit FS.l 

Low "Zit Travel Limit F6.I 

High "z" Travel Limit FS.I 

Low "U" Travel Limit F6.I 

High "U" Travel Limit FS.I 

Low "W" Travel Limit F6.1 

High "W" Travel Limit FS.I 

Min. Positioning Tolerance F6.3 

I 

Constant Surface Speed (Yes/No) Al 

Bar Feeder Attachement (Yes/No) Al 

VTL - Cross Rail Travel F6.1 

VTL - Min. Cross Rail Increment FS.l 

VTL - Min. Cross Rail Height A7 

VTL - Max. Cross Rail Height A7 

VTL - Type I1 

2 



GEGEVENS NIET-VERSPANENDE WERKPLEKKEN 

Omschrijving Form. Input 

Operation Code A2 

Description A60 

Identifier A24 

Serial Number A24 

Location A8 

Cuslumer Code A8 



Bijlage 3: 

Gegevens gereedschappen 



GEGEVENS FREZEN (Zonder Wisselplaatjes) 

I~ Form. I Input 

A24 

Drawing Number A24 

I Cutting Diameter A8 

Diameter Designation A8 

Max. Axial Depth of Cut F6.2 

Overall Length FS.l 

Cutter Body TYpe (See App. A) A2 

Cutting Angle F6.2 

Gutter-Body--Type (See App.A) A2 

Coolant Feeding (Yes/No) Al 

Number of Flutes 12 

Cutting End TYpe (See App. B) A2 

Nose Style (Radius or Champher) FS.2 

Nose Radius or Champher Size FS.2 

Nose Flat Angle FS.2 

Hand of Cut (RH or LH) A2 

Helix Angle FS.2 

Helix Direction (RH NU or LH) A2 

Shank or Drive Type (See App. C) A2 

I Shank Diameter or Taper Gage Size A2 

Tool Material Class (See App. F) Al 

Tool Material Industry Grade AlO 

Tool MatI. to Body (Solid or Brazed) Al 

Tool Material - Mftrs Designation AlO 

Land Type on Diameter Al 

Land Width on Diameter FS.2 

Radial Rake Angle 13 . 
Primary Clearance Angle on Diameter 13 



Secondary Clearance Angle on Diameter I3 

Land Type on Cutter End Ai 

Land Width on Cutter End FS.2 

Primary Clearance Angle on End I3 

Secondary Clearance Angle on End I3 

T-SlotlDovetail Neck Diameter F6.2 

T-SlotlDovetail Neck Length F6.2 

* Application Code (See App. J) A2 



GEGEVENS BOREN (Zonder Wisselplaatjes) 

Omscbrijving Form. Input 

* Identifier A24 

Drawing Number A24 

I Cutting Diameter A8 

Effective Axial Cutting Length F6.2 

Step Drill Minor Diameter F6.2 

Minor Diameter Designation 

Eff. Length of the Minor Diameter F6.2 

Overall Length FS.I 

Cutter Body Type (See App. A) A2 

Coolant Feeding (Yes/No) Al 

ber of Flutes 12 

gin Width F6.2 

* ter Point Type A2 

Point Grind Included Angle F6.2 

Web Thickness F6.2 

Hand of Cut (RH or LH) A2 

Helix Angle FS.2 

Shank Type (See App. C) A2 

Shank Diameter or Taper Gage Size F6.2 

Tool Material - Mftrs Designation AIO 

Tool Material Class (See App. F) Al 

Tool Material Industry Grade AIO 

Tool MatI. to Body (Solid or Brazed) A 



REAMERS 
=================================================== 

t Non-Insertable Reamer Identifier,A24,0,,0 
-----------------------------------------------------------------------------------1------------------------------
Drawing Number,A24,0,,0 
-----------------------------------------------------------------------------------1------------------------------

'f Minimum Cutting Diameter (Decimal),F7.2,0.0,9999.99,0 
-----------------------------------------------------------------------------------1------------------------------

't Maximum Cutting Diameter (Decimal),F7.2,0.0,9999.99,0 
-----------------------------------------------------------------------------------1------------------------------
Diameter Designation (13/16" etc.),A8,0,,0 
------------~----------------------------------------------------------------------1------------------------------

~ Effective Axial Cutting Length,F6.2,0.0,999.99,0 . 
-----------------------------------------------------------------------------------1------------------------------

'/; Overall Length,F5.1,0.0,999.9,0 

¥- Cutter Body Type (See Appendix A),A2,0,,0 

~ Cutting Angle (If Tapered),F5.2,0.0,90.0,0 

Coolant Feeding (Y)=Yes (N)=No,Al,O"O 
----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

'f Number of Flutes,I2, 1.0,99.0,0 

* Cutter End Type (See Appendix B),A2,0,,0 

Nose Chamfer Angle (If Applicable),F5.2,0.0,90.0,0 

Nose "Radius" or "Chamfer Length",F6.2,0.0,999.99,0 

Chamfer Relief Angle,I2,0.0,90.0,0 
----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Shaved Lead Length (If Applicable),F5.2,0.0,99.99,0 

Shaved Lead Angle (If Applicable),F5.2,0.0,90.0,0 

Hand of Cut (RH or LH),A2,0,,0 

* Helix Type (RH NU or LH),A2,0,,0 

Helix Angle,F5.2,0.0,90.0,0 

Shank or Drive Type (See Appendix C),A2,0,,0 

~ Shank Diameter or Taper Gage Size,F6.2,0.0,999.99,0 

Tool Material - Mftrs Designation,A lO,O"O 

1:- Tool Material Class (See Appendix F),Al,O"O 

* Tool Material Industry Grade,AlO,O"O 
----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Tool Matl.to Body (S=Solid B=Brazed),Al,O"O 

Pilot Body Diameter (Decimal),F6.2,0.0,999.99,0 

Pilot Diameter Designation 0/2" etc),A8,0,,0 
----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Pilot Locating Length,F6.2,0.0,999.99,0 

Center Grind Style (M=Male F=Female),Al,O"O 
----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Margin Width,F5.2,0.0,99.99,0 

Margin Relief Angle,I2,0.0,90.0,0 
----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Radial Rake Angle,I3,-1O.0,90.0,0 
-------------------------------------------------------------------------~--------- ------------------------------
Core Diameter,F5.2,0.0,99.99,0 



MILLB (INSERTABLE MILLING BODIES) 
================================================ 

*Insertable Mill Body Identifier,A24,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
Drawing Number,A24,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
Manufacturers Insert Mill Designation,A20,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
Mill Body Manufacturer,AlO,O"O 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
*Rated Cutting Diameter (Decimal),F6.2,0.0,999.99,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
Cutting Diameter Designation (3-112" etc.),A8,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
*Cutter "Body" Type (See Appendix A),A2,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
*Lead Angle,F6.2,-20.0,90.0,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
Coolant Feeding (Y)=Yes (N)=No,A1,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
*Cutter "End" Type (See Appendix B),A2,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
*Effective Axial Cutting Length,F6.2,0.0,999.99,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
*Overall Length,FS.l,0.0,999.9,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
Hand of Cut (RH or LH),A2,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
Helix Direction (RH NU or LH),A2,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
Helix Angle,FS.2,0.0,90.0,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
*Radial Rake Geometry (HP PO NU or NE),A2,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
Radial Rake Angle,A2,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
*Axial Rake Geometry (HP PO NU NE or NA),A2,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
Axial Rake Angie,A2,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
Shank or Drive Type (See Appendix C),A2,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
*ShanklArbor Hole Dia. or Taper Gage Size,F6.2,0.0,999.99,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
Number of Insert Pockets,I2, 1.0,99.0,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
*Number of Effective Cutting Edges, 12, 1.0,99.0,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
*Number of Flutes,I2,1.0,99.0,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
Method to Contain Insert (C=Clamp P=Press),A1,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
Insert Position in Tool (C=Conv. E=On Edge),Al,O"O 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
* "Insert " Group Code Identifier (Appendix E),A2,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
*Inscribed Circle or Size ofInsert,FS.2,0.0,99.99,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
*Required Insert Thickness,FS.2,0.0,99.99,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
*"Minimum" Acceptable Insert Nose Radius,F6.2,0.0,999.99,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
*"Maximum" Acceptable Insert Nose Radius,F6.2,0.0,999.99,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
Recommended Wiper Blade Insert,A16,O"O 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
*T-SlotiDovetail Neck Diameter,F6.2,0.0,999.99,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
*T-SlotiDovetail Neck Length,F6.2,0.0,999.99,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------
*Application Code (lA 2A etc. See Apx.J),A2,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------



TURNB 
================================================ 

Turning/Boring Tool Identifier,A24,0,,0 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Drawing Number,A24,0,,0 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Manufacturers Tool Designation,A20,0,,0 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Tool Body Manufacturer,AlO,O"O 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Operation Categories (See Below),Al,O"O 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
(F = Facing T = Turning 0 = Forming),AO,O" 1 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
(V = Face and Turn or Contour),AO,O"l 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
(G = External Grooving/Threading),AO,O" 1 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
(C = Internal Grooving/Threading),AO,O" 1 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
(A =Face Grooving B =Boring P =Cut Off),AO,O"l 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Coolant Feeding (Y)= Yes (N)=No,AI,O"O 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Hand of Tool (RH NU LH),A2,0,,0 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Holder Rake Geometry Category (PO NU NE),A2,0,,0 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Holder Lead Angle,F5.1,-90.0,90.0,0 
-----------------------------------------------~\---------------------------------------1--------------------------------
Expected Tool Point Angle (55 = 55 Diamond),I3,0.0,360.0,0 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
(0 = Variable - Grooving/Threading etc ... ),AO,O"l 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
(60 = Triangle 90 = Round and Square),AO,O" 1 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
(80 or 100 = 80 Diamond 35 = 35 Diamond),AO,O" 1 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Insert Shape Designation (See Appendix G),A2,0"O 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Overall Length,F5.1 ,0.0,999.9,0 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Cutter Shank Type (See Appendix C),A2,0,,0 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Shank Height or Diameter,F6.2,0.0,999.99,0 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Shank Width,F6.2,0.0,999.99,0 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Dist. from C/L of Bar to Tip of Insert,F6.2,0.0,999.99,0 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Number of Insert Pockets ,12, 1.0,99.0,0 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Insert "Seat" Designation,A8,0,,0 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Insert "Pin" Designation,A8,0,,0 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Insert "Clamp" Designation,A8,0,,0 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Group Code Identifier (See Appendix E),A2,O"O 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Inscribed Circle or Size of Insert,F5.2,0.0,99.99,0 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
Required Insert Thickness,F5.2,0.0,99.99,0 
---------------------------------------------------------------------------------------~I--------------------------------
"Minimum" Acceptable Nose Radius,F6.2,0.0,999.99,0 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
"Maximum" Acceptable Nose Radius,F6.2,0.0,999.99,0 
----------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------



INSERT 
================== ============================= 

*Insert Identifier,A24,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
Drawing Number,A24,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
Manufacturers Insert Designation,A20,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
Insert Manufacturer,A1O,O"O 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
*Insert Shape Designation (See Appendix G),A2,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
*Insert Thickness,FS.2,0.0,99.99,0 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
*Inscribed Circle or Size of Insert,F5.2,0.0,99.99,0 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
*Nose Style (R)=Radius (F)=Flat,Al ,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
*Nose "Radius Size" or "Flat Length" ,F6.2,0.0,999.99,0 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
*Rake Style (PO NU NE NP PN),A2,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
*Relief Style (NU = ° Deg LP = 1 to 8 Deg),A2,0,,0 

(PO = 9 to 17 Deg HP = 18 or More Deg),AO,O" 1 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
Relief Angle,I2,0.0,90.0,0 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
*Chip Control (N = None W = Wide Range), A 1,0, ° 

(L =Low Feed M =Medium Feed H =High Fecd),AO,O,,1 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
Cutting Edge Configuration (See Below),A2,O"O 

!SE = Sharp Edge HE = Honed Edge),AO,O" 1 
KL = NegativeK-Land w/o Honed Edge),AO,O,p 1 
KH = Negative K-Land with Honed Edge),AO,u" 1 

--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
Surface Condition (AM = As Molded),A2,0,,0 

(GT=Ground Top/Bottom GA=Ground All Ovr),AO,O,,1 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
Number of Indexable Cutting Edges,A2,0,,0 

(Approx. 6 Indexes/Side on a Round Insert),AO,O" 1 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
Tool Material - Manufacturers Grade,A 10,0,,0 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
*Tool Material Class (See Appendix F),AI,O"O 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
*Tool Material Industry Grade,AlO,O"O 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
*Group Code Identifier (See Appendix E),A2,0,,0 

(The ~emaining Fields on the Next Page are),AO,O" 1 
(for Cutoff/Grooving or Threading Inserts),AO,O" 1 

--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
*Cut-Off/Groove Tool Width of Cut,F6.3,O.0,99.999,0 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
*Cut-Off/Groove Tool Depth of Cut,F6.2,0.0,999.99,0 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
*Threading Insert Type Category (N = N/ A)"A 1 ,0,,0 

(A = American Standard M = Metric),AO,u" 1 . 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
*Threading Insert Application Category,A 1 ,0,,0 

(N =N/A E =External I =Internal B =Both),AO,O" 1 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
*Minimum (External) Thread Per Inch,FS.2,0.0,99.99,0 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
*Maximum (External) Thread Per Inch,FS.2,0.0,99.99,0 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
*Minimum (Internal) Thread Per Inch,F5.2,0.0,99.99,0 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
*Maximum (Internal) Thread Per Inch,F5.2,0.0,99.99,0 
--------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------



Bijlage 4: 

Bestanden voor machines en gereedschappen 



2 Machines 

2.1 Tables 

Table 
Data 
Tool 

Table 
Data 
Tool 

Table 
Data 
Tool 

Table 
Data 
Tool 

Table 
Data 
Tool 

macvtl 
Draaibanken 
Data Manager 

maccen 
Bewerkingscentra/freesbanken/boormachines 
Data Manager 

machset 
machine power data 
mtset 

wrkstan 
non CutTECH workstations 
Data Manager 

mcmcost 
costs per workstation 
Workstation Cost Utility 

3 Tools Non-Insertable 
I ------j---------------

3.1 Tabellen 

Table 
Data 
Tool 

Table 
Data 
Tool 

Table 
Data 
Tool 

Table 
Data 
Tool 

Table 
Data 
Tool 

Table 
Data 
Tool 

Table 
Data 
Tool 

Table 
Data 
Tool 

Table 
Data 
Tool 

mills 
Single piece milling cutters - Non-insertable 
Data Manager 

drills 
Single piece drill - Non-insertable 
Data Manager 

reamers 
Single piece re<1mor - Non-insertable 
Data Manager 

bores 
Single piece boring tools - Non-insertable 
Data Manager 

taps 
taps 
Data Manager 

fcborec 
Front counterbores and pilots - Non-insertable 
Data Manager 

bcborec 
Back counterbores and pilots - Non-insertable 
Data Manager 

fcsinkc 
Front countersinks and pilots - Non-insertable 
Data Manager 

bcsinkc 
Back countersinks and pilots - Non-insertab1e 
Data Mana er 



4 Tools Insertable 

L~.l Tables 

Table 
Data 
Tool 

Table 
Data 
Tool 

Table 
Data 
Tool 

Table 
Data 
Tool 

Table 
Data 
Tool 

Table 
Data 
Tool 

Table 
Data 
Tool 

millb (combine with inserts) 
Insertable milling bodies 
Data Manager 

drillb (combine ,·lith inserts and spade blades) 
Insertable drilling bodies 
Data Manager 

reamerb (combine \.ith inserts) 
Insertable reaming bodies 
Data Manager 

boreb (combine with inserts) 
Insertable boring bodies 
Data Manager 

insert (combine with bodies) 
Machining inserts 
Data Manager 

turnb (combine with inserts) 
Turning tool holders 
Data Manager 

spadbld (combine with drill bodies) 
Spade drill blades 
Data Manager 



Bijlage 5: 

Overzicht machinepark Stiphout Precisie 



Overzicht machinepark Stiphout Precisie 

Nummer Machine type aanduiding Capacileitsgroep Ingevoerd 

01 SHWUFZ43 nee 

OIA SIIW UFZ 6L nee 

02 SflW UF 31 ja 

03 SHWUF 21 ja 

04 HERMLE UWF 1200H ja 

OS IIERMLIl UWF 1200 
Frezcn CNC 

ja 

06 llliRMLIl UWF 1000 ja 

m HERMLll UWF 1001 ja 

08+09 flliRMLE UWF 851 ja 

to HERMLE UWF 600 ja 

II . 14 IlliRMLIl UWF 801 ja 
Frezen Conv. 

IS IlliRMLE UWF 802M ja 

16 GILDEMllISTER Cf60 ja 

17 G1LDEMEISTER Cf40 Druten CNC ja 

18 OILDEMllISTllR Cf20 ja 

19 OMG 290 (Zanoletti) nee 

20 CHOLET 550 (Emault) Draaien Conv. nee 

21 SCHAUBLIN 150 nee 

22 FEHLMANN PICOMAX ja 

23+23A ACIERA 51 STA ja 

24 ERLO TCA·45 nee 

2S+2SA IMA 1030-12 nee 

26 BEHRINGER fffiP430A ja 

27 M6ssner RIlKORD SSF nee 

28 RUSH HBS250 
l.agen 

ja 

29 RUBBERS (Bandschuur) ja 

30 ELB OPTIMAL 6375 NO nee 

31 GER RHL·450 Bankwerken nee 

32 SUNNEN MBB·I660 nee 

33 T·CAM TCAM ja 

34 WENZEL UII 08 ja 

35 NIKON Mcetprojector ja 

36 HOMMEL Ruwheidsmeter ja 

K wa lileitscontrole 
37 EMCOTEST Hardheidsmeter ja 

38 KIBRA Graveermachine nce 

39 Zoller Instelapparaat ja 



Bijlage 6: 

Formulieren die onderdeel uitmaken van de 
informatiestroom 
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(j) 
STIPHOUT PRECISIE BV 
FIJNMECHANISCHE INDUSTRIE 

¥eth. v.m Nunenslraal S, 5706 TK Belmond 
'ostbus 518, 5700 AM Belmont! 
.'clefoon: 04920-49725 
~clerax : 04920·27395 
lank: Rabo Belmond 17.10.92.503 
Jiro Dank 1149227 
Ilschr. K.v.K. Eindhoven Nr. 56957 
ITW nr. NL007 687 035 DOl 

BLADNR: 1 
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MK Holding 
Q. Matsijslaan 48 
5642 JE Eindhoven 

Stiphout Precisic B. V. 
Postbus 518 
5700 AM Hclmond 

Gcachtc mevrouw, mijnheer, 

Orderbevestiging 

Hierbij ga ik accoord met offerte M102: levering week 20, offerteprijs Hfl.150,=. 
De produkttekening is reeds in uw bezit. 

Met vriendclijkc groctcn 
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FIJNMECHANISCHE INDUSTRIE 

~111. van Nunenslmal 8, 5706 TK Helmond 
;rbus 518, 5700 AM Belmond 
croon: 04920-49725 
crllx : 04920-27395 
lk: Rubo Helmond 17.10.92.503 
'0 nnnk 1149227 
chr. K.v.K. Eindhoven Nr. 56957 
W nr. NLOO7 687 035 n 01 

bonnummer E00032 
datum 20-05-1994 

E X P E D I TIE BON 

2 x Blok. tekening MKOl revisle 1 

onze order 
uw order 

verpakking 

verzendwijze 

5240 
MK 

wordt 21 mel door klant afgehaaid 

V~~r ontvangst: 

EINDHOVEN 

Datum: Naam: 

.. /:( C?-:<./0. . "J;/!,~?: . . . ... ,.;«" ... ~ _ .. 
Han d t'k'e"'i ~.~: 

. /' /.-

/ .---'"' Reklames betreffende uitvoering werk en/of aantallen ~en 

. .J.I. .-. t? r:.-: _I" Cf. • 

8 dagen na levering nlet maar in behandeling genomen. 

Op al onze oHertes. op aile opdrachten aan ons en op aile met ons geslolen overeenkomslen ziln loepasselijk de METMLUNIEVOOR· 
WAARDEN. gedeponeerd ler Grillie van de Rechtbank Ie ROllerdam, zoals deze luiden volgens de laalstelijk aldaar neergelegde teks!. 
De leveringslloorwaarden worden U op verzoek toegezonden. 
To all our uotations, to all orders illen to us, nnd to all contracts concluded with us oulside the Netherlands are a licable the Or alime 



Bijlage 7: 

Overzicht van het gereedschappenbestand 
van Stiphout Precisie dat is ingevoerd in 
DTM/CAPP 



Overzicht van het gereedschappenbestand van Stiphout 
Precisie dat is ingevoerd in DTM/CAPP 

Gereedschapsoort Bestand Ingevoerd 

Vingerfrezenldriesnijderslspiebaanfrezen mills Ja 

Schachtfrezen met wisselplaatjes Ja 

Vlakfrezen met wisselplaatjes Ja 

Mantelkopfrezen mills Ja 

Paraplufrezenlzwaluwstaartfrezen mills nee 

T -Sleuffrezen mills ja 

Speciale frezen mills nee 

Radiusfrezen mills Ja 

Bolkopfrezen mills ja 

Schijffrezen mills nee 

Zaagschijven mills nee 

Boren drills Ja 

Centerboren drills 
. 

i Ruimers reamers Ja 

i Tappen taps nee 

Kottergereedschap bores nee 

Wisselplaatjes voor frezen inserts ja 

Draaibeitels met wisselplaatjes turnb nee 

tjes voor draaien inserts nee 



Bijlage 8: 

Klassen veer gereedschapsmaterialen 



Appendix F - CUTIING TOOL l\tIATERIAL CATEGORIES 

TOOL MATERIAL CLASS CODE 
CLASS DESCRIPTION 
AVAILABLE INDUSTRY GRADES 

TOOL MATERIAL CLASS CODE 
CLASS DESCRIPTION 
AVAILABLE INDUSTRY GRADES 

TOOL MATERIAL CLASS CODE 
CLASS DESCRIPTION 
AVAILABLE INDUSTRY GRADES 

TOOL MATERIAL CLASS CODE 
CLASS DESCRIPTION 
AVAILABLE INDUSTRY GRADES 

- A 
- HIGH SPEED STEEL 
- Ml, M2, M7, MlO, M2PM ... Etc. 

(See complete list on page 78) 

- B 
- COATED HIGH SPEED STEEL 
- Ml-TiN, M2-Nit, MlOPM-Chrm ... Etc. 

(See complete list on page 78) 

- C 
- PREMIUM (COBALT) HIGH SPEED STEEL 
- M33, M42, M44, M42PM. Etc .. 

(See complete list on page 78) 

- D 
- COATED PREMIUM (COBALT) HIGH SPEED STEEL 
- M33-TiN, M42-Nit, M33PM-Chrm ..... Etc. 

(See complete list on page 79) 

TOOL MATERIAL CLASS CODE - E 
OLASS DESCRIPTION - UNCOATED CARBIDE 
AVAILABLE INDUSTRY GRADES - Cl thru C8 or ClMG thru C8MG 

MG - Micro Grain 

TOOL MATERIAL CLASS CODE 
CLASS DESCRIPTION 
AVAILABLE INDUSTRY GRADES 

TOOL MATERIAL CLASS CODE 
CLASS DESCRIPTION 

.ILABLE INDUSTRY GRADES 

TOOL MATERIAL ClASS CODE 
CLASS DESCRIPTION 
AVAILABLE INDUSTRY GRADES 

- F 
- TiC - COATED CARBIDE 
- Cl thru C8 or ClMG thru C8MG 

MULTGRAD (for carbide rated as multi-grade) 
MULTGRADMG (for micro grain multi-grade carbide) 

- G 
- MULTI-lAYER (TiN outer) COATED CARBIDE 
- Cl thru CB or ClMG thru CBMG 

MULTGRAD (for carbide rated as multi-grade) 
MULTGRADMG (for micro grain multi-grade carbide) 

- H 
- CERAMIC COATED CARBIDE (AL203 outer) 
- Cl thru C8 or ClMG thru CaMG 

MULTGRAD (for carbide rated as multi-grade) 
MULTGRADMG (for micro grain multi-grade carbide) 

76 



TOOL MATERIAL CLASS CODE 
CLASS DESCRIPTION 
AVAILABLE INDUSTRY GRADES 

TOOL MATERIAL CLASS CODE 
CLASS DESCRIPTION 
AVAILABLE INDUSTRY GRADES 

TOOL MATERIAL CLASS CODE 
CLASS DESCRIPTION 

·A.lLABLE INDUSTRY GRADES 

TOOL MATERIAL CLASS CODE 
CLASS DESCRIPTION 
AVAILABLE INDUSTRY GRADES 

- I 
- CERAMIC (Alumina and Silicon Nitride Based) 
- AL203, AL20lWR, AL203/TiC, AL20l/SiCw 

SilN4, SIALONl (for Nickel Base) 
SIALON3 (for Cast Iron), 
WR - Whisker Reinforced 

- J 
- CERMET 
- TiC/TiNl (Roughing) 

TiC/TiN2 (Light Roughing) 
TiC/TiN3 (Semi-Finish) 
TiC/TiN4 (Finish) 

- K 
- POLYCRYSTALLINE DIAMOND 
- NATURAL, SYNTHETIC 

- L 
- POLYCRYSTALLINE CBN (Cubic Boron Nitride) 
- CBNl (Roughing), CBN2 (Light Roughing) 

CBN3 (Semi-Finishing), CBN4 (Finishing) 

TOOL MATERIAL CLASS CODE - M 
CLASS DESCRIPTION - ALUMINUM OXIDE - ABRASIVE 
AVAILABLE INDUSTRY GRADES - AL20l 

- N TOOL MATERIAL CLASS CODE 
CLASS DESCRIPTION 
AVAILABLE INDUSTRY GRADES 

- DIAMOND - ABRASIVE 
- NATURAL, SYNTHETIC 

TOOL MATERIAL CLASS CODE - 0 
CLASS DESCRIPTION - CUBIC BORON NITRIDE - ABRASIVE 
AVAILABLE INDUSTRY GRADES - CBN 

'JL MATERIAL CLASS CODE - P 
u~SS DESCRIPTION - SILICON CARBIDE - ABRASIVE 
AVAILABLE INDUSTRY GRADES - SiC 

-77 



Available Industry Grades for High Speed Steel Classes "A - 0" 

Tool Class "A" Standard High Speed Steel 

M4 M7 M8 Ml 
MlO 
MlPM 
MlOPM 

M2 
MSO 
M2PM 
MSOPM 

M3 
M52 
M3PM 
M52PM 

M4PM M7PM M8PM 

PH - Powder Metal 

Tool Class "B" Coated High Speed Steels 

Hl-TiN 
M2-TiN 
H3-TiN 
14-TiN 

M7-TiN 
M8-TiN 
MlO-TiN 
MSO-TiN 
MS2-TiN 
MlPM-TiN 
H2PM-TiN 
M3PM-TiN 
M4PM-TiN 
M7PH-TiN 
M8PM-TiN 
MIOPM-TiN 
MSOPM-TiN 
M52PM-TiN 

Ml-TiC 
M2-TiC 
M3-TiC 
M4-TiC 
M7-TiC 
MS-TiC 
MlO-TiC 
M50-TiC 
M52-TiC 
MlpM-TiC 
M2PM-TiC 
M3PM-TiC 
M4PM-TiC 
M7PM-TiC 
M8PM-TiC 
MlOPM-TiC 
MSOPM-TiC 
MS2PM-TiC 

PM - Powder Metal 

Ml-Nit 
M2-Nit 
M3-Nit 
M4-Nit 
M7-Nit 
MS-Nit 
MlO-Nit 
MSO-Nit 
MS2-Nit 
MlPM-Nit 
M2PM-Nit 
M3PM-Nit 
M4PM-Nit 
M7PM-Nit 
M8PM-Nit 
MlOPM-Nit 
MSOPM-Nit 
MS2PM-Nit 

Ml-Chrm 
M2-Chrm 
M3-Chrm 
M4-Chrm 
M7-Chrm 
M8-Chrm 
MlO-Chrm 
MSO-Chrm 
M52-Chrm 
MlPM-Chrm 
M2PM-Chrm 
M3PM-Chrm 
M4PM-Chrm 
M7PM-Chrm 
MSPM-Chrm 
MlOPM-Chrm 
MSOPM-Chrm 
MS2PM-Chrm 

'001 Class "C" Premium High Speed Steels 

M6 MlS 
M4l M42 

M6PM MlSPM 
M4lPM M42PM 

Tl T2 
TS T9 

TlPM T2PM 
T8PM T9PM 

PM - Powder Metal 

M30 
M43 

M30PM 
M43PM 

T3 
TIS 

T3PM 
Tl5PM 

M33 
M44 

M33PM 
M44PM 

T4 

T4PM 

M34 
M45 

M34PM 
H4SPM 

TS 

TSPM 
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M35 
M46 

M35PM 
M46PM 

T6 

T6PM 

M36 
M47 

Ml-Oxid 
M2-0xid 
M3-0xid 
M4-0xid 
M7-0xid 
M8-0xid 
MlO-Oxid 
MSO-Oxid 
M52-0xid 
MIPM-Oxid 
M2PM-Oxid 
M3PM-Oxid 
M4PM-Oxid 
M7PM-Oxid 
M8PM-Oxid 
MlOPM-Oxid 
MSOPM-Oxid 
MS2PM-Oxid 

M36PM 
M47PM 

T7 

T7PM 



Tool Class "0" Coated Premium High Speed Steels 

M6~TiN M6~TiC M6-Nit M6~Chrm M6-0xid 
MlS-TiN MlS·TiC MlS-Nit M1S-Chrm MlS-Oxid 
M30-TiN M30-TiC M30~Nit M30-Chrm M30~Oxid 

M33·TiN M33-TiC M33-Nit M33-Chrm M33·0xid 
M34-TiN M34-TiC M34-Nit M34~Chrm M34-0xid 
M3S·TiN M3S-TiC M35-Nit M3S-Chrm M3S-0xid 
M36-TiN M36-TiC M36-Nit M36·Chrm M36-0xid 
M41-TiN M4l-TiC M4l-Nit M41-Chrm M41·0xid 
M42-TiN M42-TiC M42-Nit M42-Chrm M42-0xid 
M43-TiN M43-TiC M43-Nit M43-Chrm M43-0xid 
M44-TiN M44-TiC M44-Nit M44-Chrm M44-0xid 
M4S-TiN M4S-TiC M4S-Nit M4S-Chrm M4S-0xid 
M46-TiN M46-TiC M46-Nit M46-Chrm M46-0xid 
M47-TiN M47-TiC M47-Nit M47-Chrm M47-0xid 

M6PM-TiN M6PM-TiC M6PM-Nit M6PM-Chrm M6PM-Oxid 
MlSPM-TiN M15PM-TiC M1SPM-Nit MlSPM-Chrm MlSPM-Oxid 
M30PM-TiN M30PM-TIC MJOPM-Nit M30PM-Chrm M30PM-Oxid 
MJJPM-TiN M33PM-TiC M33PM-Nit M33PM-Chrm M33PM-Oxid 
M34PM-TiN M34PM-TiC M34PM-Nit M34PM-Chrm M34PM-Oxid 
M3SPM-TiN M3SPM-TiC M3SPM-Nit M35PM-Chrm M3SPM-Oxid 
M36PM-TiN M36PM-TiC M36PM-Nit M36PM-Chrm M36PM-Oxid 
M41PM-TiN M4lPM-TiC M41PM-Nit M41PM-Chrm M41PM-Oxid 
M42PM-TiN M42PM-TiC M42PM-Nit M42PM-Chrm M42PM-Oxid 
M43PM-TiN M43PM-TiC M43PM-Nit M43PM-Chrm M43PM-Oxid 
M44PM-TiN M44PM-TiC M44PM-Nit M44PM-Chrm M44PM-Oxid 
M4SPM·TiN M4SPM-TiC M45PM-Nit M45PM-Chrm M4SPM-Oxid 
M46PM-TiN M46PM-TiC M46PM-.Nit M46PM-Chrm M46PM-Oxid 
M47PM-TiN M47PM-TiC M47PM-Nit M47PM-Chrm M47PM-Oxid 

Tl-TiN Tl-TiC TI-Nit Tl-Chrm Tl-Oxid 
T2-TiN T2-TiC T2-Nit T2-Chrm T2-0xid 
T3-TiN T3-TiC T3-Nit T3-Chrm T3-0xid 
T4-TiN T4-TiC T4·Nit T4-Chrm T4-0xid 
TS-TiN TS-TiC TS-Nit TS-Chrm T5-0xid 
T6-TiN T6-TiC T6-Nit T6-Chrm T6-0xid 
f7-TiN T7-TiC T7-Nit T7-Chrm T7-0xid 
T8-TiN TS-TiC TS-Nit T8-Chrm T8-0xid 
T9-TiN T9-TiC T9-Nit T9-Chrm T9-0xid 
TlS-TiN TlS-TiC TlS-Nit TlS-Chrm T1S-Oxid 
TlPM-TiN TlPM-TiC TlPM-Nit TlPM-Chrm TlPM-Oxid 
T2PM-TiN T2PM-TiC T2PM-Nit T2PM-Chrm T2PM-Oxid 
T3PM-TiN T3PM-TiC T3PM-Nit T3PM-Chrm T3PM-Oxid 
T4PM-TiN T4PM-TiC T4PM-Nit T4PM-Chrm T4PM-Oxid 
TSPM-TiN TSPM-TiC TSPM-Nit TSPM-Chrm TSPM-Oxid 
T6PM-TiN T6PM-TiC T6PM-Nit T6PM-Chrm T6PM-Oxid 
T7PM-TiN T7PM-TiC T7PM-Nit T7PM-Chrm T7PM-Oxid 
T8PM-TiN T8PM-TiC T8PM-Nit T8PM-Chrm T8PM-Oxid 
T9PM-TiN T9PM-TiC T9PM-Nit T9PM-Chrm T9PM-Oxid 
Tl5PM-TiN TlSPM-TiC TlSPM-Nit Tl5PM-Chrm TlSPM-Oxid 

PM - Powder Metal 



Bijlage 9: 

Werkstukmaterialen die reeds in DTM/CAPP 
zijn ingevoerd 



Materialen die reeds in DTM/CAPP zijn ingevoerd 

1 1.0401lC 15 
2 1.0501lC 35 
3 1.0503/C 45 
4 1.0601lC 60 
5 1.06051C 75 
6 1.0711/9 S 20 
7 1.071519 SMn 28 
8 1.0718/9 SMnPb 28 
9 1.0737/9 SMnPb 36 
10 1.11911Ck 45 
11 1.1213/Cf53 
12 1.1730/C 45 W 
13 1.2080/X 210 Cr 12 
14 1.22101115 CrY 3 
15 1.2343/X 38 CrMoV 5 1 
16 1.2344/X 40 CrMo V 5 1 
17 1.2363/X 100 CrMoV 5 1 
18 1.2379/X 155 CrVMo 12 IINI019/SVERKER 21 
19 1.2436/X 210 CrW 12 
20 1.25101100 MnCrW 4 
21 1.2842/90 MnCrV 8 
22 1.3343/S 6-5-2 
23 1.3344/S 6-5-3 
24 1.4016/X 6 Cr 17 
25 lAI04/X 12 CrMoS 17 
26 1.430l/X 5 CrNi 18 10 
27 1.43051X 10 CrNiS 18 9 
28 1.440l/X 5 CrNiMo 17 122 
29 1.45411X 6 CrNiTi 18 10IN129 
30 1.48411X 15 CrNiSi 25 20 
31 1.6582/34 CrNiMo 6 
32 1.7225/42 CrMo 4 
33 1.8507134 CrAIMo 5 
34 1.0035/St 33 
35 1.0330/St 2 
36 1.0037/St 37-2 
37 PP 
38 PA6IERTALON 6SA 
40 POMIDELRlN 
41 PSU/PEIIPEEK 
42 PTFE/TEFLON 
43 PC 
44 PINESPEL 
45 PHENIHARDWEEFSEL 
47 3.2315/Al51ST/T633 
48 3A365/Tl054 
49 3.1655/T094 
50 2.0401lM581R001 
51 2.032l1M631R0 19 
52 2.1052/R187 



Bijlage 10: 

Voorbeeld van een tabel met neventijden 



Tabel met neventijden voor CNC-freesmachines zonder 
gereedschapwisselaar 

Activiteiten 
Intern Kontrolefonnulier invullen kleine serie (I-lOSt.) 
Intern Kontrolcfonnulier invullen middcl serie (1 0-50St.) 
Intern Kontrolefonnulier invullen grote serie (>50st.) 
Eenvoudige tekening bestuderen 
Gemiddelde tekening bestuderen 
Complexe tekening bcstuderen 
Verzamelen en afstellen kleine gercedschapset «=3 stuks) 
Verzamclen en afstellen gemiddeld gerecdschapset (4-8stuks) 
Verzamelen en afstellen groot gereedschapset (8-15stuks) 
Machineklem schoonmaken ,plaatsen,uitrichten en vastzetten 
Machineklem losmaken en wegzetten 
Opstellen/verwijderen zelf-uitrichtend opspanmidde1 
Opstellen/verwijderen opspanmiddel- 1 richting uitklokken 
Opstellen/verwijderen opspanmiddel- 2 richting uitklokken 
Boutenlkikkers uit gereedschapmagazijn verzamelen 
CNC programma schrijven aan de machine voor eenvoudig werkstuk 
CNC programma schrijven aan de machine voor gemidde1d werkstuk 
CNC programma schrijven aan de machine voor complex werkstuk 
O-punten ingeven 
Testdraaien programma! gereedschap 
Tool offset waarden ingeven 
Ladenl10ssen eenvoudig werkstuk in eenvoudig spanmiddel 
Laden/lossen klein werkstuk in complex spanmiddel 
Laden/lossen gemiddeld werkstuk in eenvoudig spanmiddel 
Ladenl10ssen gemiddeld werkstuk in complex spanmiddel 
Laden/lossen groot werkstuk in eenvoudig spanmiddel 
Laden/lossen groot werkstuk in complex spanmiddel 
Werkstuk schoonmaken 
Gereedschapwissel 
Gereedschap positioneren 
Werkstuk keuren 
Dagstaat invullen 

0= per serie 
1 = per produkt 
2 = per bewerking 
3 = per snede 

Per 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 

Freq. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tijd 
5 
15 
30 
5 
15 
30 
30 
60 
90 
10 
5 
30 
45 
60 
10 
20 
45 
90 
3 
10 
10 
1 
4 
2 
8 
4 
16 
0.5 
0.5 
0.1 
5 
1 



Bijlage 11: 
DTM/CAPP-Werkvoorbereidingskaart 



PCt.'3' b1,.. 

Blad 1 

DTM/CAPP WERKVOORBEREIDINGSKAART 

Datum plan : 10/06/1994 Tek.nr. : 722.131.145.1 Ordernr. : 5410-01 
Klant : Philips Turnhout Rev.nr. : 1 Aantal Stuks : 2 
Orderref. : 315.80/1 Produkt : plaat Leverweek : w45-94 

Materiaalsoort : 1.0503/C 45 

Omschrijving + Aantal : plaat 300x60x20 zagen (2x) 

GBRBJmSCHAPPBN 

Benaming Magazijn Materiaal 
VANMIERLO_155-47_D6 kast4_lade5 Hardmetaal, Ongecoat (Gesoldeerd & Vol 
* VANMIERLO_155-47_D6 kast4_lade5 Hardmetaal, Ongecoat (Gesoldeerd & Vol 

* VANMIERLO_15S-47_D6 kast4 lade5 Hardmetaal, Ongecoat (Gesoldeerd & Vol 
_MANTELKOP_D33 kast8_lade3 Snelstaal, Ongecoat 

* _MANTELKOP_D33 kast8_lade3 Snelstaal, Ongecoat 

* _MANTELKOP_D33 kast8_lade3 Snelstaal, Ongecoat 

_T-SLOTFREES_25.4x5 kast8_lade4 Snelstaal, Ongecoat 

* T-SLOTFREES 2S.4x5 kast8 lade4 Snelstaal, Ongecoat 
SKF_A200_D2.0 kastS_lade5 Snelstaal, Ongecoat 
SKF_A100_D5.6 kast9_lade1 Snelstaal, Ongecoat 

BBWBRltIHGBN 

B.nr. Machine Toelichting St.t Cycl.t Pers.nr. 

010 10_UWF600_FCNC geheel op maat 98 34 

let op toleranties 

I 020 23_ACIERA_BW geheel op maat 30 12 

BBWBRXINGSAPLOOP 
B.nr. Gereedschap Bewerking Aantal "oeding J%- sn 

Snedes (mm/min) rpm) 

010 VANMIERLO_15S-47_D6 vertanding frezen 3 414 I 3396 
Sleuf Frezen vol Materiaal 

010 VANMIERLO_15S-47_D6 vertanding frezen 1 651 I 4576 

Nafrezen Bodem vol Materiaal 
010 VANMIERLO_155-47_D6 Vertanding frezen 2 1219 I 6000 

Nafrezen Wand vol Materiaal 
010 _MANTELKOP_D33 Schouder frezen 300x20x5 1 161 I 265 

Voorfrezen B & W vol Materiaal 

010 _MANTELKOP_D33 Schouder frezen 300x20x5 1 161 I 265 
Nafrezen Bodem vol Materiaal 

010 _MANTELKOP_D33 Schouder frezen 300x20x5 I 1 385 I 441 

Nafrezen Wand vol Materiaal 
010 _T-SLOTFREES_25.4x5 T-sleuf frezen 1 0 

Ruw Voorfrezen T-Sleuf vol Materiaal 
010 _T SLOTFREES_25.4x5 T-sleuf frezen 2 93 458 

Stiphout Precisie B.V. - Helmond 



Blad 2 

DTM/CAPP WERKVOORBEREIDINGSKAART 

Datum plan : 10/06/1 Tek.nr. : 722.131.145.1 Ordernr. : 5410-01 

Nafrezen T-Sleuf vol Materiaal 

020 SKF_A200_D2.0 gaten 05.8 3282 

Centerboren vol Materiaal 

020 SKF_A100_D5.6 gaten 05.8 1299 

Boren vol Materiaal 

Stiphout Precisie B.V. - Helmond 
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