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Sumenvatting 

Met h~t ontwikkeLde komputerprogramma kunnen op basis van ekonomisahe 

kriteria (minimumkosten dan wet rna:r;imumproduktie8neZh~id) en binHen 

de fysisahe begrenzingen van een gegeven draaibank en een gegeven 

beitel~ de optimuminsteZgrootheden voor een bepaaZde draaibewerking 

worden berekend. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de 

kwaZiteitseisen (oppervZaktenauwkeurigheid~ maat- en vormnauwkeurig

heid) van het eindprodukt. 

Het programma kan worden gebruikt om voor de bewerking van een bepaaZd 

produkt de meest gesahikte draaibank en beiteZs uit een gegeven be

stand aan te wijzen. Men kan nog een stap verder gaan en het programma 

toepassen Voor het opstelZen van speaifikatiesvoor aan te sahaffen 

draaibanken tegen de aahtergrond van een speaifiek produktenpakket. 
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O. INLEIDING 

De steeds aanwezige tendens naar produktiviteitsverhoging in de rnetaal

bewerking heeft een toenernende graad van rnechanisatie en autornatisering 

tot gevolg. Daarbij wordt in,alle gevallen een grotere verhouding werke

Ii jke verspan i ngst i jd/tota 1 e bewerki ngst i jd nagestreefd. Noodzake 1 i jker

wijs worden produktierniddelen tbegepast. die een hogere investering ver

eisen. 

Hierrnee neernt het ekonomisch belang van het verspanen onder de juiste 

proceskondities toe. 

Bij het draaien 1igt in de aard van het bewerkingsproces een relatief 

grote verhouding werkelijke verspaningstiJd/totale bewerkingstijd be

sloten. Alom worden automatische en nurneriek bestuurde draaibanken toe

gepast. Oit zijn de redenen waarom in dit artikel aandacht wordt besteed 

aan het berekenen van Juiste instelgrootheden bij draaien. 

De berekening van de optirnuminstelgrootheden (snijsnelheid v, aanzet 5 en 

snedediepte a), met inachtname van de begrenzingen welke door de beitel 

en de draaibank worden opgelegd, verloopt volgens een samengestelde proce

dure. Een automatische rekenhulp is hier onontbeerlijk. De komputer bledt 

tevens enorme voordelen met betrekking tot het'opslaan en het behandelen 

van de grote hoeveelheden gegevens die bij de "werkvoorbereiding ll nodig 

z ijn. 

Zo kan men aIle gegevens betreffende de karakteristieke eigenschappen van 

de in de werkplaats aanwezige draaibanken, alsmede de gegevens van de 

beschikbare beitels opslaan. Oit geldt ook voor de gegevens van de 

gebruikelijke werkstukmaterialen in kombinatie met diverse hardmetaalkwa

liteiten van de beitel welke nodig zijn voor het berekenen van de gebruiks

duur, de snijkrachtkomponenten, de stabiliteitsgrens enz •• 

Heeft men eenmaal de beschikking over een rekenprogramma als hier bedoeid, 

dan komt ook de mogelijkheid binnen bereik om voor de bewerking van een 

bepaald produkt alternatieve draaibanken en alternatieve beitels'te verge

lijken en een keuze te maken op grond van kostprijs of produktiesnelheid. 
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1. HET BEREKENEN VAN EKONOM1SCH VERANTWOORDE INSTElGROOTHEOEN 

I.l. OptimaZisatie in het gevaZ van unifo:t'me ve:t'spaningskondities. 

De bewerking van het. prodllkt.gegeven in figuur t bestaat uit het maken 

van een enkele snijgang. De verspahingstijd t voor deze snijgang is v 
een funktie van de lengte 1, de diameter d, de snijsnelheid v en de 

aanzet s. 

¢d 

a 

v = 1T d n s 

Fig. 1. De bewe:t'king van een p:t'odukt bestaande uit een enkeZe snijgang. 

t =!!!.!. 
v sv [min] 

Met to = niet produktieve tijd, tw = tijd voer het wisselen van de snij

kant en T = gebruiksduur vande snijkant is de totale bewerkingstijd t van 

het produkt als voIgt samengesteld: 

t 
t to + t + t v [min] = T v w 

(2) 

of we 1 t 
t = t +!!!.!. {1 + ..!:.} [min] o sv T 

(3) 

Voor een gegeven kombinatie werkstukmateriaal/beitelmateriaal is.de ge

bruiksduur Teen funktie van de instelgrootheden v, s en a en van de toe

laatbare vrijloopvlakslijtage van de beitel VBO (eventueel de toelaatbare 

kolkslijtage KBO)' 

T = T (v, s, a, VBO), (4) 
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Stelt men X = man-machine uurtarief en Y = beitelkosten per sniJkant 

dan volgen de bewerkingskosten van het produkt uit de vergelijking 

t : t 
K :: fa {to + tv + tw TJ ... Y TV [HflJ 

= fa to + fa l1s~r + (fa tw + Y) ;~~ [HflJ 

K : bewerkingskosten van het produkt; 

K1: niet produktieve kosten per produkt, onafhankelijk van v; 

K2: bedienings- en verspaningskosten per produkt; 

K3: kosten van snijkant en snijkantwisseling per produkt. 

(6) 

(7) 

In de figuren 2a en 2b is het verloop van de bewerkingskosten K als 

funktie van de snijsnelheid v weergegeven. 

""" .::t. 
- :;:) I--+-----r-_'\. 

"0 
o t:.K 

- K - ~I---I-~---~'+---=:!""'-
3 I-

vOPT 
_ snijsnelheid v 

(]) 
0-

c: 
(]) 

""" III 

~ 

Von 
_ snijsnelheid v 

a. konventioneel b. geautomatiseerd (Nube) 

r-tg. 2. Het verloop van de be'Werkingskosten als l'"imktie van de 

snijsnelheid. 

Eentoename van de snijsnelheid v vermindert de bedienings- en verspanings-

k < < K X 'lTd 1 0 d l' . k .. d' d d < .' osten: 2 = 6O~. oor e ge IJ tlJ Ig optre en e progressleve toename 

van de beitels1ijtage als funktie van de snijsnelheid (T'\iV-
1/n , met n < 1; 

zie vergelijking (12» nemen de kosten van snijkant en snijkantwisseling 

( X 'lTd 1 
per produkt toe: K3 = 60 tw + Y) SVf' 
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De bewerkingskosten K (en de bewerkingstijd t) worden beinvloed door twee 

tegengestelde effekten. Het resultaat is dat er een optimumbestaat. 

In de figuren 2a en2b wordt voorts het verschll in kostenverloop geillus

treerd tussen twee verschillende bewerkingssystemen. Figuur 2a geeft de 

bewerkingskosten per produkt op een konventionele draaibank weer. Ter ver

gelijking geeft flguur2b het kostenverloop biJeen geautomatiseerde draai

bank. Men ziet in figuur 2b dat de,niet produktievekosten Kl lager zijn,het

geen juist het doel van automatisering is. De samengestelde kurve in 

figuur 2b verloopt echter veel stefler met de sniJsnelheid v, als gevolg 

van de hogere machine- en gereedschapkosten. Derhalve dient de proces

instelling bij bijvoorbeeld numeriek bestuurde draaibanken binnen nauwere 

grenzen plaats te vinden dan bij konventionele draaibanken. 

De optimum instelgrootheden vOPT en sOPT kunnen berekend worden uit de 

nulstel1ing van de partiele differentialen van de bewerkingskosten 

(of -tijd), afhankelijk van het optimaliseringskriterium: 

- in het geval van minimumkosten 

- in het geval van maximumproduktiesnelheid: 

~= 0 av 

at av = 0 

en 

en 

aK -= as 

at -= as 

1.2. OptimaUsatie bij meerdere bewerkingen onder versahiUende 

kondities met dezelfde snijkant. 

0 , 

o. 

Bij meervoudige bewerkingen met dezelfde snijkant kan eveneens de ge

bruiksduur T bepaald worden indien men, overeenkomstig de fysische werke

lijkheid, de hoeveelheden slijtage bij iedere snede sommeert. 

De bewerkingstijd t voor het maken van m snijgangen met dezelfde snlJ

kant, waarbij ledere snijgang gekarakteriseerd wordt door de lengte lj' 

de diameter d., de snijsnelheid v. en de aanzet s. (j = 1 •••• m) wordt 
J J J 

als voIgt berekend2): ' 

m 1fd . 1 . t 
t = to + I J J (1 + 2!.) [min] s . v . 1. 

j=l J J J 
(8) 

De bewerkingskosten per produkt volgen uit: 
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waarin de gebruiksduur T. een funktle is van de instelgrootheden v., s. en 
J . J J 

a j en het slijtagekriterium VBO (of KBO) konform vergeliJking (4). 

12 

(' \ h. _____ 
J i I I I l'r-----

J II II 
I - r-dl ~-r~- dZ ~--- --

/ II 

II 
I 

'I 

Vl
--a-

vaz . 
0 ~ I 

D l . 1 • 
(r-. 

$2 

Pig. 3. De bewel'king van een pl'odukt bestaande uit 

meerdere snijgangen. 

De optimale instelgrootheden vOPT j en sOPT j kunnen berekend worden 

uit de nulstelling van de partH!le differentialen van de bewerkings

kosten (of -tijd), afhankelijk van het optimaliseringskriterium: 

- in het geval van minimumkosten: aK 0 aK 
0 -= en -= avo as. 

J . J 

- in het geval maxfmumproduktiesnelheid: at 0 
at 

0 van --= en -= avo as. 
J J 

1.3. Begrenzingen in de optimaZisering. 

, 

. 

De berekende optimale snijsnelheid kan in de regel niet daadwerkelijk 

worden ingesteld. Dit is een gevolg van beperkingen inhet toepassings

gebied van de beitel en/of instelmogelijkheden van de draaibank. Beitel 

en draaibank stellen ook grenzen aande in te stellen waarden van de 

aanzet s en de snedediepte a. Oak worden er beperkingen opgelegd door 

elsen ten aanzien van de spaanafvoer, de produktkwal itelt en het 

stabiel verlopen van het verspaningsproces. 
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- Het toepassingsgebied van de beitel is begrensd in de snijsnelheid 

(vG MIN - vG MAX) t in de aanzet {sG t1lN-sG t1AX) en in de lennte van de 
hoofdsnijkant (maximale snedediepte uG MAX = bG MAX sin K). 

- De draaibank heeft in de regel beperkte instelmogelijkheden voor 

zowel de snijsnelheid v (toerental n) als de aanzet s. Verder is 

men gebonden aan een maximumvermogen PMAX en een maximumaandrijfkoppel 

MMAX' 

- Bij nabewerken worden de aanzet 5 en de snedediepte a begrensd door 

de eisen welke gesteld worden met betrekking tot de oppervlakteruw

held, de maat- en de vormnauwkeurigheid. 

- De toe te laten spaanslankheid DELTA - de verhouding tussen spaan

breedte b (= a/sin K) en de spaandikte h (= s sin K) - is begrensd 

met het oog op een gunstige spaanafloop. 

- Tenslotte wordt de waarde van de snedebreedte b naar boven toe begrensd 

door de stabiliteitsgrens: bKR1T • 
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2. DE KEUZE VAN DE TECHNOLOGISCHE RELATIES. 

2.1. EquivaZente spaandikte. 

Het bestaan van de equivalente spaandikte he als generaliserende para

meter, waarmee de invloed vande spaangeometrie opde snijkracht en de 

gebruiksduur van de beitel eenduidig kan worden vastgelegd, is empirisch 

d 
3,4) aangetoon 

Pig. 4. Spaangeometrie. 

De definitie van de equivalente spaandikte h· voIgt uit figuur 4. e 

[mm] (10) 

Een veelgebruikte benadering voor de equivalente spaanbreedte b wordt e 
gegeven door 

b = a - r (1 - cos K) + K~r + ! 
e sin K T8'O 2 [mm] ( 11) 

In werkelijkheid zijn drie verschiI lencle geometrische situaties te 

onderscheiden. De daarbij behorende exakte formuleringen3}zijn in het 

te behandelen rekenprogramma ingevoerd. 
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Voor de keuze van de equivalente spaandikte he als onafhankelijke 

variabele hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld: 

- Het Is aangetoond dat de equivalente spaandikte he een zekere 

fysische betekenls bezit; samen met de snijsnelheid v en de materiaal

eigenschappen van de spaan.bepaalt he ongeacht de spaangeometrie de 

temperatuur T op het spaanvlak. Als gevolg van het feit dat de slij-sp 
tagesnelheld van de beltel dominerend bepaald wordt door de beitel-

temperatuur kan de equivalente spaandikte h als een fundamentele e 
parameter in de gebruikdsduurrelatie worden beschouwd. 

- De gereduceerde snijkrachtkomponenten F Ib ,Ff/b en F Ib zijn vee p e 
lineair in h ongeacht de spaangeometrie. e 

2.2. GebruiksduurreZatie. 

Het I~ gebleken det het verband tussen de gebruiksduur T enerzijds en de 

procesvariabelen v, he en VBO (KBO) anderzijds redelijk goed beschreven 

wordt door 

n vT = 
c c vam 

1 0 

hi 
e 

(12) 

Hierin is C1C = de geextrapoJeerde snijsnelheid waarvoor geldt: T = 1 min, 

he = VBO = 1 mm waarbij C1 een vormfaktor van het beitelplaatje is (voor 

vierkante plaatjes geldt C, = 1}.Verder zijn n, men i konstanten, alle 

kleiner dan 1. 

De in referentie 5) aanbevolen richtwaarden voor het berekenen van de ge

bruiksduur voor verschi1 lende kombinaties van werkstukmateriaal en hard

metaal zijn omgerekend voor toepassing van vergelijking (12). Het gebruik 

van he en de introduktie van de vormfaktor C1 lei den tot een geringere 

spreiding in de te berekenen gebruiksduur. Voor een aantal kombinaties 

waarbij de kolkslijtage (KBO) maatgevend is,zijn de konstanten uit 

vergelijking (12) in het laboratorium voor Produktietechnologie van de 
Technische Ho~eschool Eindhoven experimenteel bepaald. 

2.3. Snijkrachtrelaties. 

De kracht die bij het draaien op de zich vormende spaan wordt uitgeoefend 

ken in drie onderl;ng loodrechte richtingen ontbonden worden. 
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lig. 5. Gntbinding van desnijkraaht in 3 onder Zing 

Zoodreahte riahtingen. 

Voor het bepalen van de snijkrachtkomponenten zijn de volgende formules 

overgenomen 3) 

F /b = a + 6 h v e v v e CN/mm] (13 ) 

[N/mm] (14 ) 

F /b = a + B h pep p e [N/mm] (15) 

Hierin zijn a , S , af,Sf' CI. en B konstanten die behoren bij een v v p p 
bepaalde snijsnelheid. 

De in de referentie 6) aanbevolen richtwaarden voor het berekenen van 

snijkrachtkomponenten voor verschillende kombinaties van werkstuk

materiaal en hardmetaal zijn omgerekend voor toepassing van de formules 

( 13), (1 4), en ( 1 5) • 

2.4. Produktk~aZiteit. 

Indien aan een bewerkt oppervlak eisenworden gesteld ten aanzien 

van de oppervlakteruwheid , of indien het produkt moet voTdoen aan be

paalde maat- of vormnauwkeurigheidstoleranties (bijvoorbeeld cil indrici-



tehstolerantie dan wordt hierdoor de aanzet bij delaatste sncde 

IlBar hoven tRe. b,eg rensd. 

Het oppervlakteruwheidsprofiel wordt in hoge mate bepaald door de afron

dingsstraal r van de beitelneus In s.amenhang met de ingestelde aanzet s. 

Ook de spaanvorm welke mede bepaald wordt door de snijsnelheid v is van 

invloed op het ruwheldsprofiel. Bij een gegeven ruwheidswaarde Ra wordt 

de aanzet s berekend uit de vergelijking die bi] benadering het verband 

tussen s, r, v en Ra beschriJft. 

2 

Ra = O.~35 r + f(v) [mm] ( 16) 

De eerste term van het rechterlid in deze vergelijking beschrijft het 

theoretisch ruwheidsprofiel. De waarde van de term f(v) moet 

voor ieder werkstukmateriaal experimenteel worden bepaald. 

Indien een cilindriclteitstolerantie of een maattolerantie op de diameter 

(c) van toepasslng is, moet de terugdrukkracht Fp In verband met doorbui-

9in9 van het werkstuk en van de beitelhouder worden begrensd. De maximum

terugdrukkracht Fp MAX voIgt uit de vergelijking tussen c en de doorbuiging 

van het werkstuk fw en die van de beitelhouder fbo 

[mm] (17) 

Met de waarde van suit vergelijking (16) of Fp MAX uit vergelijking (17) 

kan de equivalentespaandikte h berekend worden. e 

2.5. Stabiliteitsgrens. 

Onder bepaalde kondities'zal het proces zich dynamisch instable1 gedragen. 

De optredende trillingen veroorzaken periodieke afwijkingen in de afstand 

tussen werkstuk en beitel waardoor de oppervlaktekwaliteit van het 

produkt in ernstige mate kan worden geschaad, bovendien wordt de gebruiks

duu r van de be i te 1 in ve 1 e .gey~JJ,.e-o .. .p.~d(a..l i 9 beTnvtt:mtt~k' . . . 

Figuur 6 laat zien, dat de snedebreedte been belangrijke grootheid 

met betrekking tot het a10f niet optreden van een instabie1 verspanings

proces 7,8) is. De !Jrenssnedebreedte bKR1T ,\Iordt gedefinieerd als de snede

breedte waarbij nog juist geen instabiliteit optreedt. 
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instabiel 
gebied 

s =0.22 nm 
stabiel gebied 

30 60 90 . 120 
- v [m/min] 

Fig. 6. De kritische snedeb~eedte aZs funktie van de 

snij sne Zheid. 

De grenssnedebreedte bKR1T wordt bepaald door de dynamische overdracht 

van werkstuk/beitel (op te geven in een reeel deel R en een imaginair e 
deel 1m), beide funkties van de ratelfrekwentie w. De dynamische stijf-

heid van de draaibank ~.JOrdt zo groot verondersteld dat de invloed hier

van verl;/aarloosd kan worden. Ook spelen de eigenschappen van het 

werkstukmateriaal een rol. De procesdemping c i en de processtijfheid k j 

geven be I angr i jke dynami sche e i gensehappen \ieer. Be i de z i jn funkt i es 

van de snijsnelheid v en de aanzet s. De berekening van de stabiliteits

arens vindt plaats aan de hand van de vergelijking 8) 

-1 
b KR I T = 2 R k. we . I 

ell I m -rR 
[mm] ( 18) 

I e 

2.6. OptimaZe snijsneZheid. 

Een nadere analyse van de nulstelling van de parti~le differentialen 

van de kosten- en trJdfunkties 

en 

heeft tot de konklusle geleid dat voor ledere snede de mlnimumkosten, 

dan wei de maximumproduktiesnelheid bereikt wordt door he. binnen het 

teehniseh toepassingsgebied zo groot mogel ijk te kiezen2} ~ 
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De optimale snijsnelheid voIgt uit de nulstelling van de parti~le 

differentiaal :K (voor minimumkosten) of :t (voor maximumproduktie-
aV. aV. 

J J 
~lh@ld).De Ifg~l@'de betrekklngen lulden rc~pektlevellJk 

C1 C VB~ [ 1 
vOPT j =. Y 1 

h~( tw + X/60) (ii
j 

] n [mimi nJ 

OJ 
c C VSm 

1 0 [m/minJ (20) 
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3. DE OPBOmJ VAN HET REKEIJPROGRAMMA 

Het stroomdiagram van het rekenprogramma is in figuur 7 weergegeven. Als 

invoergegevens zijn in de eerste plaats de geometrische gegevens van het 

uitgangsprodukt alswel het eindprodukt nodig. Deze worden ingedeeld naar 

de uit te voeren deelbewerkingen met de daarbij te aebruiken beitels. 

Vervolgens moeten het werkstukmateriaal, de gekozen draaibank en de voor

komende hardmetaalkwal iteiten wordenopgegeven. De bijbehorende gegevens 

zijn in een databestand aanwezig. 

Als laatste dienen de nlet produktieve tijden en het man-machine-uurtarJef 

te worden opgegeven. 

De rekenbewerklng wordt per beltel j (1, ••• L) en voor iedere 

deelbewerking i (1, ... M.) doorlopen. 
J 

In de eerste procedure "SNEDEVERDELlNG" wordt iedere deelbewerking in 

m snijgangen verdeeld. Met het oog op een gunstige spaanafloop wordt 

een spaanslankheid DELTA(= verhouding snedebreedte/snededikte = b/h = 

a/{s 51n2 K) bepaald. Indien het oppervlak van het werkstuk aan een opper

vlaktekwaliteitseis (R ) moet voldoen of indien er een maat- dan weI . a . 
cilindriciteit5tolerantie (c) opgegeven is, wordt voor de laatste snede 

. de aanzet s bepaald uit vergelijki~g (16) of (17), de snedediepte 

a= s DELTA sin2 
K. Voor de overige sneden wordt uitgegaan van de maximum 

aanzet van het gereedschap sG MAX' De werkstukovermaat wordt gedeeld door 

de waarde van (sG MAX DELTA/sin2 K) en geheeld. Hieruit voIgt het aantal 

sneden van de deelbewerking dat samen met de werkstukovermaat de snedediepte 

voor de sneden ih de voorbewerking bepaalt. 

In "BEREKENltiG he MAX" wordt uit het aan de hoofdsp!! van de draaibank 

beschikbare moment MMAX de maximumwaarde van de equivalente spaandikte 

he MAX berekend. Er wordt verondersteld dat de aanzet kontinu regelbaar is. 

Voor iedere snede q wordt vervolgens in de procedure IIBEREKENING vOPT" de 

optimale snijsnelheld vOPT bepaald aan de hand van formule (19) of (20). 

In "KEUZE TOERENTAL" wordt uit de op dedraaibank beschikbare toerental1en dat 

toerental gekozen welke het best~ bij vOPT past en daarna wordt de snij

snelheid v berekend. In IIBEREKENING BEW.KOSTEN/TIJD" worden volgens de ver

gelijkingen (3) en (6) de bewerkingskosten en -tijd voor de betreffende 

snede onder de kondities a, he MAX en v berekend alsmede de verschillen ten 

opzichte van de bewerkingskosten en -tijd onder de kondities a, he MAX en 

vOPT ' 



n := n/RF 
v := 11 d n 

5:= 0.95 s %1 := 1 1----' 
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q := t •.• m 

BEREKENING v 
OPT 

m m:= m +1 
a := a iii+T %2 : .. 1 1------....:...< 

Pig. ? StroomdiagraJn van het rekenprogramma. 

ANDERE 
HARDMETAALKWALITEIT 
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Daarna worden de instelgrootheden 5 (he I1AX) en v getoetst aan de begren"" 

zingen van de hardmetaalkwaliteit. Zonodig worden v en/of s aangepast, 

de bewerkingskosten en -tijd opnieuw berekend, of wordt naar een andere 

hardmetaalkwaliteit verwezen. 

Met vergelijking (13) wordt de hoofdsnijkracht F berekend; het benodlgde 
v 

vermogen P = Fv v. Indien P> PMAX (beschikbare vermogen van de draaibank) 

wordt eerst naar mogelijkheden gekeken om het toerental te verlagen 

(de invZoed van v op de kostenfunktie is kLeinep dan die van he)' Is het 

benodigde vermogen P daarmee niet voldoende omlaag te brengen dan wordt 

de aanzet s verlaagd met 0.05 s. 

Daarna wordt In IIBEREKENING bKRlT
1l de kritische snedebreedte bKR1T' 

waarbij het verspaningsproces nog juist stabie1 verloopt, berekend. 

Qverschrijdt de snedebreedte b de waarde Van bKR1T dan wordt het aantal 

sneden herberekend, de snedediepte aangepast en het programma hervat 

direkt na de procedure "SNEDEVERDELINGIi
• 

Tenslotte worden de bewerkingskosten en -tljd van aIle sneden gesommeerd,' 

evenals de verschll1en ten opzichte van de bewerkingskosten en ~tijd die 

behoren bij de kondities a, he MAX' vOPT zodat men over het gehele produkt 

genomen een inzicht kan krijgen in de verhogingen'van kosten en tijd als 

gevolg van het overschrijden van een bepaalde grens. De wisselfrekwentie 

van het snijkant wf en de inverse waarde ervan, AP = w~ (het aantal pro

dukten waarna de snijkant gewisseld moet worden) wordt verkregen na somme

ring van de waarden van het quotient ~ over aIle snijgangen. 
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4. HET WERKEN MET HET REKENPROGRAMMA 

Het programma is geschreven in de programmeertaal BEA (Burroughs 

Extended Algol). 

Momenteel wordt het programma dusdanig bewerkt dat het interaktief 

gebruikt kan worden; de Invoer vindt dan plaats in een "conversational 

mode ll-gedeelte. Na de voorgeschreven berekeninqen kan de gebruiker,via 

de terminal direkt reageren waarbij de keuze van draaibank en/of 

beitel gewijzigd kan worden. 

4.1. Bet databestand • 

. Het databestand bestaat momenteel uit de navolgende gegevens: 

- Specifikaties van de in het laboratorium voor Produktietechnoloqie van 

de Technische Hogeschool Eindhoven aanwezige draaibanken, aangevuld 

met de gegevens van de experimenteel bepaalde dynamische eigenschap

pen van beitelhouders voor het berekenen van de grenssnedebreedte. 

- De begrenzingen van het toepassingsgebied van de hardmetalen beitels. 

- Gegevens voor diverse kombinaties van hardmetaal/werkstukmateriaal voor 

het berekenen van de snijkrachtkomponenten, de gebruiksduur en de 

stabiliteitsgrens. 

Aan het programma zijn reeds veel gegevens toegevoegd. Voor de gebruikelijke 

gelegeerde en ongelegeerde staalsoorten of gietiJzer als werkstukmateriaal 

kan het rekenprogramma benut worden. Het opnelTlen van nieu\ve gegevens in het 

databestand is eenvoudig en kan snel gedaan worden. 

4.2. Voorbeetd van de berekening van insteZgrootheden. 

Oe meest voor de hand liggende toepassing van het rekenprogramma is 

het berekenen van ekonomisch verantwoorde waarden van de instelgroot

heden voor het bewerken van een gegeven produkt op een vooraf gekozen 

draaibank. 

': .. 
~ .. ," 
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Inoevoerd dient te worden: het nummer van de draaibank, het nummer van het 

werkstukmaterlaal, het totaal santal beitcls, het totaal aantal deelbe

werklngen, de aard van de optimallsering (minlmumkosten of maximumpro

duktlesnelheid), het man-machine uurtarief (X) en de niet produktieve 

. tijd per produkt (to)' Voorts wordt voor ledere te gebruiken beite) de 

hardmetaalkwaliteit, de beitelgeometrie, de kosten per snijkant (V), de maximum 

toelaatbare sl Utage (VBo' resp. KBO> en de tijd om een snijkant te wisselen 

(t ) opgegeven. Tenslotte wordt voor elke deelbewerking opgegeven: het 
w 

type bewerking (langsdraaien, dwarsdraaien; enz. eventueel gevolqd 

door de kwaliteitseisen voor de laatste snede) als weI de uitgangs- en 

eindmaten van het werkstuk. 

Als voorbeeld wordt de bewerking van een eenvoudlg produkt met vier 

deelbewerkingen genomen{zie fig. 8). 

100 

fo--------

---
----_ .... _-

91 

Deelbewerking 
vlakdraaien 
beitel 1 

o 0 
o c 
.- N 

0 
~ 

"Q 

Deelbewerking 
langsdraaien 
beite! 1 

-
-- - r-

---- -
..... 

90 

2 Deelbewerking 
vlakdraaien 
beitel 1 

3 

o 
N .... 

Deelbewerking 4 
inwendig langs
draaien 
beitel 2 

Fig. 8. Produkt van vier deeZbewerkingen met wee versahiUende 

beiteZs. 
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De uitvoer, die gedeeltel ijk onderdrukt kan worden, wordt afgerond met een 

globaal overzlcht zoals in tabel 1 Is weergegeven. 

VAN HET GEHELE PROOUKT 

BEWERKINGSKOSTEN 

BEWERKiNGSTIJD 

7.33 Hfl 
315.0 s 

Verschil t.o.v. bew.kosten en -t i jd 
bij optimuminstelgrootheden 

Sew. kosten Sew. t i jd 

Zo zl z2 Hfl % sec % 

0 0 0 0.07 1.0 13.3 4.2 
0 0 1 

0 1 0 

0 1 1 

1 0 0 1.87 25.6 77.2 24.5 
0 1 0.34 4.7 13.9 4.4 
1 1 0.91 12.5 49.9 15.8 

kolom 
A B, B2 C, C2 

BEITELWI SSELING 

BEITEL AP 

5 

2 28 

Tabel 1. Overzieht van de bewerkingskosten en -tijd van een geheel produkt. 

In de kolommen B
" 

82, C1 en C2 van tabel lwordt aangegeven hoe groot 

de verhoging in bewerkingskosten en -tijd ten gevolge van hetoverschrij

den van een bepaalde grens is. De 3 cijfers in kolom A geven aan om 

welke soort overschrijding het gaat. 

o 0 0 betekent dat geen van de drie begrenzingen (zo: toepasslngsgebied 

van de beitel, z,: vermogen draaibank, z2: krltische snedebreedte bKR1T ) 

overschreden is. 

Nochtans is er een verhoging in bewerkingskosten en -tijd ten gevolge van 

de beperkte instelmogelijkheden van de draaibank mogelijk; het toerentaJ 
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dat behoort bij vOPT kan op de draaibank meestal niet gerealiseerd worden. 

Verder geeft in alle geval1en het cijfer 1 aandat een overschrijding met . 
de daaraan gekoppelde terugregeling heeft pJaatsgevonden. Ook wordt aan-

gegeven hoeveel een bepaalde aanpassing bijdraagt in derving aan bewerkings". 

kosten en -tijd. Voorts is het aantal produkten (AP) aangeven, waarna men 
de beitel moet verwisselen. 

Voor iedere deelbewerking worden in een aparte tabel (zie tabel 2) en onder

verdeeld naar sneden deoptimale en de realiseerbare waarden van de instel

grootheden n, s en a, evenals de benodigde bewerkingskosten en -tijd aange

geven. Desgewenst kunnen ook de gegevens van de machine, van het werkstuk

materiaal en van de beitel uitgevoe,rd worden. 

Ter kompletering kunnen lijsten met zeer gedetail1eerde gegevens van de 

uitgevoerde berekeningen worden verkregen. 

DEElBEWERKING 2 (lANGSDRAAIEN) 
BEITEL 1 df do 

GEOMETRIE WERKSTUK (mm) dO d1 1 81 
u 

200 160 80 71 
AARD LAATSTE SNEDE: NABEWERKEN 

OPPERVLAKTERUWHEID R (~m) . a : 5 
snede a h s vOPT n v bKR1T kosten t ijd overschr. begr. e 

mm mm mm m/s omw mts Hfl %0 -- mm sec zl z2 min 
1 5.90 .60 .70 4.14 219 2.29 0.60 27.8 1 1 0 
2 5.90 .60 .70 4.14 219 2.16 0.59 27.7 1 1 0 
3 5.90 .60 .70 4.14 219 2.02 0.59 ·27.6 1 1 0 
4 2.31 .27 .35 5.15 534 4.60 0.58 24.0. 0 0 0 

2.36 -107. 1 

toepassingsgebied van de beitel; zl: vermogen draaibank; z2: kritische 
s-nedebreedte. 

TabeZ 2. 'Uitvoer voor een deeZbewerking. 
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Hot boho~ft guen betoog dM een goed workenu programma ill!:' hh,r orn~chrev~n 

een waardevol gereedscha~ kan zlJ" blJ de werkvoorberelding vandraaibe

werkingen op zowel automatis~he als konventionele draaibanken. 

Het rekenprogramma kan hulp bieden bij de keuze van de voor een bewerking 

meest geschikte hardmetaalkwaliteit. Indien het niet mogelijk is binnen de 

grenzen van het toepassingsgebied van de instelgrootheden te opereren 

- bijvoorbeeld wanneer v < vG MIN - wordt er een andere hardmetaalkwali

telt geadviseerd. 

Ook de keuze van de draaibank met betrekking tot een bepaalde bewerking 

kan met behulp van het programma op objektieve argumenten getoetst worden. 

Op grond van de derving van bewerkingskosten en -tijd kan besloten worden 

om een bewerking al of niet op een bepaalde draaibank uit te voeren. De 

aanwezige draaibanken kunnen zelfs vergeleken worden met een mogelijk 

aan te schaffen draaibank indien de specifikaties daarvan in het data

bestand worden opgenomen. 

Indien de bewerking van een bepaald produkt samengesteld is, vJaarbij 

verschillende beitels worden toegepast, kan het van belang zijn de snij

kantswisselfrekwenties van de diverse beitels (getallen AP in tabel 1) 

op elkaar af te stemmen. Het totaa1 aan wisseltijden tijdens. het bewerken 

van een produkt wordt hierdoor mogelijk omlaa.9 gebracht. De ekonomische 

konsekwenties van het aanpassen van de waarden van de instelgrootheden 

ten gunste van op dergelijke wijze te reduceren wisseltijden, kunnen 

met name in de versievan het rekenprogramma die interaktief gebruikt kan 

worden snel en doeltreffend onderzocht worden. 

Tenslotte wo.rdt hier nog gewezen op de mogelijkheid om het verband te 

onderzoeken tussen enerzijds de bewerkingskosten en/of -tijd en ander

zijds de kv./aliteitseisen van het produkt, waarmee de konstrukteur met 
, 

de ekonomische konsekwenties van de door hem te stellen kwaliteitseisen 

gekonfronteerd kan worden. 
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