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SAMENVATTING 

V~~r het plooihouderloos dieptrekken wordt een speciale 
matrijsvorm ~ebruiktt bestaande uit een kombinatie van traktrix 
en afbreekkromme. 
Deze vorm leent zich uitstekend om op een cnc draaibank te 
maken. Hiervoor zijn de benodi~de pro~ramma's ~eschreven. 
Onderzocht is welke ~renzen aan matrijsvorm en afmetingen 
gesteld moeten worden. Tevens is onderzocht hoe traktrix en 
afbreekkromme moeten worden benaderd door lijnstukken of 
cirkelboqen. De draaibank beschikt slecht over deze 
moqelijkheden. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Fur das niederhalterlos Tiefziehen wird eine besondere 
Matrizeform verwendet. Diese form ist eine Kombination von 
Schleppkurve und Abbruchkurve. 
Die Fertiqunq dieser Form ist sehr qeeiqnet fur eine cnc 
Drehbank. Hierfur sind die benotiqte Programme qesehrieben. 
Ieh habe untersueht welehe Grenzen qestellte werden mussen an 
die Matrizeform und ihre Abmessunqen. Aueh ist untersueht wie 
die Schleppkurve und Abbruchkurve erzetst werdenkunnen durch 
Geraden oder Kriesabschnitte. Die Drehbank hat nur diese 
Mogliehkeiten 



YOQRWOORP 

Als laatste onderdeel van m~Jn studie werktuigbouwkunde aan de 
HTS-Venlo heb ik een afstudeerwerk moeten maken aan de TH 
Eindhoven. Enwel bij de vaksectie Omvormtechnologievan de 
vakgroep Produktietechnologie. 

Graag wil ik alle mensen die mij geholpen hebben tijdens mijn 
afstudeerperiode bedanken voor hun moeite. 
Pit zijn vooral dhr. L.J.A.Houtackers, dhr. J.A.H.Ramaekers en 
mijn docent dhr. P.B.G.Peeters voor hun begeleiding. Tevens 
bedank ik dhr. H.H.Huis in It Veld voor de hulp met de WEILER 
draaibank. En voor de metingen aan de matrijzen dhr. 
K.G.Struik en dhr. H.G.Sonnemans. 
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INLEIDING 

Het doel van rnijn afstudeeropdracht is te komen tot een afgerond 
pakket om een matrijs voor het plooihouderloos dieptrekken te 
kunnen maken. . 
Dit pakket ornvat het besturingsprogramma voor een CNC draaibank, 
een computerprogramma c)m de benodi9de gegevens te bepalen en een 
computerprogramma om de matrijs te kunnen nameten op een 3D 
meetmachine. 
Dit geheel zal in de toekomst uitgebreid worden voor 
duntrekgereedschap. 
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DE MATRIJSVORM 

Door een spec e vorm van de matrijs is bij het plooihouderloos 
dieptrekken geen plooihouder meer nodig. Deze vorm wordt 
traktrix of sleepkromme genoemd. Door deze e'vorm zijn 
ook grote dieptrekverhoudingen te realiseren nl.~max = 2/8. 
De vorm is zodanig dat theoretisch aileen de buitenrand van de 
platine aanligt aan de matrijs (zie fig 1). 

fig.1 Principe traktrix 

V~~r de afleiding van de vergelijking van de traktrixvorm wordt 
uitgegaan van de volgende geometrische randvoorwaarden met 

,betrekking tot het dieptrekproces: 

het deel tussen de stempel en matrijs blijft recht 
de buitenrand van de platine raakt aan de matrijs ! 

- de platine wordt in radiale richting niet langer 
( H""constant=Ho) ([p=-I::l" v\C\k:;PCH,\Y"I!t'I<J) 
met de plaatdikte wordt geen rekening gehouden ......... 0 

Uit deze voorwaarden is fig.2 samengesteld 

z 
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x 
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VERLOOP TRACTRIXFUNCTIE 
HO=15.5 

. Or-+-+-+-~~~~~~~~~-+-+~~ 
<:::) C\I 

fig. 3 

o .... C\I ...,. -. -X 
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Uit fig.2 voIgt: .!) - Z ':1\ V Nfl ".L - X 2-

~d\= -5+Z. 
X 

In het raakpunt van de platinerand aande kromme is de hoek van 
de raaklijn gelijk aan ~ dus: 

A _ -S +2. _ - Vt"":"}f9""ri-_-:-X~'" 
dX - x: - X 

Integreren van deze vergeIijking geeft de vergelijking vaor de 
traktrixkromme (zie fig. 3): 

Z ;:: Ho )(tnt Ho t Vr-:D-=-'1-_X~'J.j - V If" 'la_X?. 

De traktrixfunctie is zo niet bruikbaar doardat deze funktie 
asymptotisch naar de Z-as nadert. Om nu de matrijshoogte te 
beperken wardt de traktrixfunctie afgebroken. Vanuit het 
afbreekpunt start een nieuwe functie, de zgn.afbreekfunctie. 
Deze afbreekfunctie gaat na ~en nag te bepalen afstand over in 
een cilindrisch gedeelte 1 het cafibreergedeelte. Dit is het 
laatste deel van de matrijs. 
Vereist word dat de verschillende funkties vloeiend in elkaar 
avergaan. De afbreekfunctie maet daarom aan cen aantal 
voorwaarden valdaen, onder andere dat de raaklijnen in de 
avergangspunten gelijk meeten zijn vear de verschillende 
functies. 

x 
fig.4 Afbreekfunctie 
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De afbreekfunctie moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- £{X/i)bcur.. :: 'k'(XA)a.Jk. 

-(*) = (~) 
(XIi.2,,) ~. (X", .'ZA) +. 

- '3(0) +.::0 Lit 

- (~\ (o,LN)+ = 00 

functie die hieraan voldoet is: 

A: - 2. . ~ #.1. -X,j'- .,. L{4 
XA 

5 

Andere mogelijke functies wijken aileen af met betrekking tot de 
macht van de tweede variabele. Deze kan liggen tussen 0 en 1. 

De afgeleiden voor deze vergelijkingen zijn: 

Traktrix 

d:z. -
dX 

Afbreekfunctie 

dz. -
dX -
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KEUZE VAN DE GRENZEN VAN DE MATRIJS 

De afmetingen van de matrijs en van de traktrixvorm moeten 
binnen bepaalde grenzen blijven am een goede matrijs te krijgen. 
Voor de nu volgende maten en factaren zijn begrenzingen 
gedefinieerd deze zijn oak in het computerprogramma verwerkt. 

DE AFBREEKFACTOR 

De Ho vermenigvuldigd met de afbreekfactar geeft de X-coordinaat 
van het afpreekpunt. Uit vroeger onderzoek bleek het 
krachtmaximum te liggen bij ongeveer O,6Ho. Als de 
afbreekfactor grater gekazen zou worden dan ligt het 
krachtmaximum in het afbreekdeel. Hierdoar zal de praceskracht 
grater worden. 
Al~ bovengrens voar de afbreekfactor is daarom 0 , 5 gekozen. 
Voor de andergrens van de afbreekfactor is gekozen voar 0[1. 
Lager kiezen geeftrgeen voardeel. De inbouwhaogte van de 
matrijs wordt dan qnnodig hoog zonder dat oit verbeteringen voor 
het proces geeft. \ 
. n~no~ 

DE LENGTE VAN DE AFBREEKFUNCTIE 

Het verloop van de afbreekfunctie moet zodanig zijn dat als de 
rand van de platine in het afbreekpunt is, het gedeelte tussen 
stempel en matrijs nag vrijligt. Daarom moet vaar La min 
gelden: 

2 

o x 
fig. Minimum lengte afbreekfunctie 
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"Verschillende lengtes 

afbreekfunctie (.5*Ho) 

fig. 6 

Q -

1 x La.ln 

1.1 x La.1n 

1. 2 x Lalln 

1. 4 x La.ln 

1.6 x La.1n 

1. 8 x La.ln 

C\I - ...,. - x 
lD -
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De overgang van de afbreekfunctie naar het calibreerdeel is, 
voor een La die dicht bij La min ligt te scherp. (zie ~ig.6 
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Dit wordt veroorzaakt door het worteldeel van de afbreekfunctie. 
De constante hiervan isbij een lage La klein. Het eerate deel 
van de afbreekfunctie, een rechte lijn, overheerst. In fig.6 
zijn verschillende lengtes voor de afbreekfunctie getekend. II 
Hieruit blijkt dat vanaf La 1,2 x La_min sprake is van een I 
goede vloeiende overgang.-~n=grotere factor dan 1,2 geeft een 
grotere inbouwhoogte. Als afbreekfactor is hier 0/5 gekozen 
omdat de dan nog afteleggen hoek groter dan bij een lagere 
factor. 

CALIBREERFACTOR 

Het calibreergedeelte is het laatste deel van de matrijs. Door 
dit cilindrisch deel wordt de wand van het potje strak getroken. 
Uit de de praktijk blijkt dat hiervoor een lengte van minimaal 2 
maal de oorspronkelijke plaatdikte nodig is. 
Als ondergrens voor de calibreerfactor is 2 gekozen. Om I ( 
voldoende hoogte over te houden voor de traRtrix en 
afbreekkromme is als maximum de factor 4 gekozen. 

DIEPTREKVERHOUDING 
;.f;c 

Uit vroegere proeven blijkt 
dieptrekverhouding voor het 
2 1 8 is. 
De absolute ondergrens voor 
1 . 

VERDIKKINGSFACTOR =- ~' 

de maximaal haalbare 
plooihouderloos dieptrekken circa 

de dieptrekverhouding ligt bij ~ = 

Om vast te leggen hoe de uiteindelijke wanddikte moet worden 
t.O.V. de oorspronkelijk plaatdikte worqt een zgn. 
verdikkingsfactor gevraagd. De oorspron~elijke plaatdikte van 
de platine vermenigvuldigd met deze factor geeft de grootte van 
de trekspleet. . 
Hier voIgt de afleiding van de maximum verdikkingsfactor: rJ 
Staal voor dieptrekken heeft normaal een R-waarde van ongeveerlf .... ( 
1 1 5 maar voor de afleiding is R=1 aangenomen. 
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£/ = ~ .4A. 
d",o ' t. .. = ~~ 

'" .JO 

£.. I + e..?,. +C~ = 0 

2.!.l = -.!~ 
("If) S __ f) .sl __ t1 J.. 
"..lUY-I 1; - ~ 10 - J0o>. (3. 

i.~~::R(?> ~ (t)'::~ 50 0 \-

", ..s = 5e1 X ~ ... ..: 
, • "~-."¢,.",,,, 
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De hier gevonden verdikkingsfactor {{i geldt ui tslui tend voo·r de 
buitenrand van de platine. De verdikking neemt naar binnen toe (I 
af. Als voor de trekspieet de maximaie waarde van So x ~ 
gekozen wordt zal de wand van het potje diet worden 
dungetrokken. 
V~~r een factor kieiner dan 1 wordt de gehele wand dungetrokken'll 
Als ondergrens voor de verdikkingsfactor is 0,8 gekozen. De 
gehele wand wordt dan voor 20 procent dungetrokken. 
Het duntrekken gebeurt in het laatste deel van de 
afbreekfunctie, voor het calibreerdeei. De kracht op de matrijs 
werkt grotendeels in radiale richting. De matrijs word zo op 
een ongunstige manier belast. 

MATRIJSDIAMETER 

Om te voorkomen dat de matrijs kapot gaat door het duntrekken 
moet de buitendiameter voidoende groot zijn, Vooral als er geen 
krimpring gebruikt wordt. De vergelijking om de opgegeven 
buitendiameter te controieren is gekozen .aan de hand van de 
bestaande kleine matrijzen van de TH Eindhoven. 
De vergelijking is: platinediameter + 0,75 x uitwendige 
produktdiameter. Bij deze minimum diameter moet wei een 
krimpring gebruikt worden. 

MATRIJSHOOGTE 

Bij het vastleggen van de matrijshoogte moet een compromie 
gevonden worden tussen twee elkaar tegenwerkende eisen. 
Op de eerste plaats wil men de matrijshoogte zoveei mogclijk 
beperken i.v.m. de beschikbare inbouwhoogte en siagiengte van 
de pers. 
Als tweede wil men de traktrixvorm zo ver mogelijk laten 
doorlopen. Dus de afbreekfactor klein houden. Om een gunstig 
proces verloop te krijgen. 
De afweging van deze eisen resulteert in een keuze van de 
afbreekfactor. Hiermee 1 dan ook de minimum hoogte van de 
matrijs vast. 



De m~trijshoogte kan opgedeeld worden in vier stukken: 
- de plaatinleg diepte (platinedikte + tmm) 
- de lengte van het traktrixdeel 
- de lengte van het afbreekdeel 
- het calibreergedeelte 

P.L 
~--~------------~ 

Lr 

fig. 7 Verdeling matrijshoogte 

PLATINEINLEG DIAMETER 
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Om geen problemen te krijgenmet het inleggen van de platine is 
de diameter van de inleg groter genomen dan de diameter van de 
platine. Dit gebeurt door voor het begin van de traktrix een 
horizontaal stukje te make~. Hierdoor onstaat een vlakke ring. 
Als aimeting is genomen: Ho x 1/02 x 2 + buitendiameter potje. 

PLATINE DIAMETERS 

Omdat het aantal snijgereedschappen voor het ponsen van de 
platines beperkt is. Moet de uit de berekeningen volgende 
platinediameter aangepast worden aan de bestaande 
snijgereedschappen. 
EerGt wordt de eerst volgende grotere diameter genomen, .indien 
de maximale dieptrekverhouding niet wordt overschreden. De 
produkthoogte wordt dan niet lager dan die waarvan uitgegaan is. 
Gaat men hiermee niet akkoord dan wordt de eerst volgende 
kleinere diameter genomen. 

Beschikbare diameters snijgereedschappen op de TH Eindhoven: 
(mm) 

52 
55 
60 

62 
65 
70 

75 
83 
91 

98 
106 
114 

123 
136 
148 

158 
170 



DE NEUSRADIUSCORRECTIE 

Het vastleggen van het assenstelsel voorhet draaien van een 
produkt gebeurt door het toucheren van de beitel aan het 
werkstuk. Dit wordt voor de X-as en voor de Z-as gedaan op 
plaatsen van het werkstuk waarvan de afmetingen bekend zijn of 
worden aangenomen. 
Maar door de neusradius van de beitel endoordat de 
richtingscoefficient van de raaklijn van de contour verandert 
van 0 (graden) naar 90 (graden) zal het snijpunt op de beitel 
verlopen. (zie fig. 8 ) 

fig.8 Snijpunt van debeitel 

Hierdoor zal bij het begin van de traktix de grootte in 
X-richting te klein worden. In het laatste-deel van de 
afbreekfunctie zal de werkelijke waarde in de Z-richting te 
klein zijn. 

De coordinaten die door de computer met vcrgelijkingen voor 
de traktrix en deafbreekfunctie berekend worden moeten daarom 
gecorrigeerd worden. 
Hier volgt de afl ing van de benodigde verglijking. 

Neusradiuscorrectie 
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- fout in Z-richting: 

- fout in X-richting: 

FZ = Rn. (1-cos(j. ) 
Zeor = Zwerk + FZ 
ZCL:)r Zwerk + Rn. ( 1 

FX Rn. (1 sino..) 
Xcor = Xwerk + FX 

cosO( ) 

Xcor = Xwerk + Rn.(1-sinC<) 

Deze correctie moet voor de X en Z coordinaat toegepast worden 
op de X en Z variabelen zoals gebruikt worden in de 
vergelijkingen van de traktrix en afbreekfunctie. 

12 
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HET REALISEREN VAN DE MATRIJSVORM 

De matrijsvorm van de traktrix en afbreekfunctie kan aIleen op 
een een numeriek gestuurde draaibank gemaakt worden. Tot nu toe 
zijn deze matrijzen gedraaid op een Pittler NC draaibank. Het 
besturingsprogramma hiervoor werd geschreven met behulp van de 
programmeertaal EXAPT. Er is sinds kort een nieuw systeem 
hiervoor van RWT. Maar dit is nog niet bruikbaar. 
Daarom heb ik een computerprogramma ontworpen voor het 
vervaardigen van matrijzen voor plooihouderloos dieptrekken. 
Met behulp van dit programma worden aIle benodigde gegevens voor 
de CNCdraaibank bepaald. Deze gegevens kunnen dan zander meer 
in het besturingsprogramma voor de draaibank verwerkt worden. 
De door mij gebruikte draaibank is een WEILER COMMODOR BONC met 
SINUMERIK besturingssysteem van SIEMENS. Deze kan aIleen voor 
cirkelbogen zijn eigen lijninterpolatie uitrekenen. De 
geheugencapaciteit is 214 regels. 
Op de TH nog een cnc draaibank aanwezig namelijk een 
GILDEMEISTER. Hoewel de geheugencapaciteit 250 regels is, is 
hij voor mijn doel minder geschikt. Omdat de benodigde 
instructies uitgebreider zijn. 
De programma's moeten bij beide draaibanken met de hand 
ingevoerd worden. Hiervan kan dan wel een ponsband gemaakt 
worden. De te maken contour moet eerst door coordinaten worden 
vastgelegd. 

BENADERING VAN DE CONTOUR 

De draaibank geeft de mogekijkheid om de traktrixkromme en 
afbreekkromme te benaderen door lijnstukken of cirkelbogen. Ook 
de cirkelbogen bestaan uit kleine lijnstukken. Deze zijn echter 
zo klein dat men deze zelfs niet kan voelen. 
Omdat de geheugencapaciteit niet groot is kunnen de lijnstukken 
niet voldoende klein gemaakt worden voor andere functies. 
Daarom zijn cirkelbogen misschien geschikter. Met cirkelbogen 
is het aantal stukken waarin de contour verdeeld moet worden weI 
de helft kleiner dan bij het gebruik van lijnstukken. V~~r het 
vastleggen van de traktix en afbreekfunctie in het 
besturingsprogramma worden 170 regels gebruikt. Bij lijnstukken 
wordt de contour opgedeeld in 85 stukken en bij het gebruik van 
cirkelbogen in 43 stukken. 

De cirkelbogen zijn zodanig gekozen dat in het startpunt de 
cirkelboog dezelfde richtingscoefficient heeft als de contour in 
dat punt. , 
Omdat de WEILER besturing voor cirkelbogen de straal vraagt is 
hiervoor een vergelijking afgeleid. Het computerprogramma 
berekend hiermee voor elke stap de straal. 



x"'" -R·~ 0\ = XI Xn...,., - R· ~(3 :: x< 
2.n- - R· ~o.:: 4, Z~ ·R· ~(3 .: 2 Z 

(R'~(3)? t-(R'~f3) ~: R"l 

( X~ - X2.y· + (2.1)...,-22,) ~:. R'l 

(x,tR '.'.:>~ d... - X "l.r- + (2. }+ R· ctr.>(}... -2'2)'2. == R ~ 

« XI-X,) +R~~)'l + ((2., ~2'2) ;-R.~d.)'2..: R2 

(XI ... ~'2.+2l)(,"Xl.}R.~~ -+ R'~~1d.. ;-(2,-22)1+1.(2.,-2,)R ~'" + R'\~'l.~ ~ R't 

(X,-X,), +('2,-Z-Z)'t:::. -2.R(cx I -'X2)~~~ +('2.,-Z7.)cr:Y':>dy 

z 

o 

fig. 10 Cirkelinterpolatie 
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In fig. 11 z~Jn veer het eerste stuk van de traktrix de twee 
benaderingsmethoden met de werkelijke kromme vergeleken. 
Ho = 15,5 (mm), de v8rgroting is circa 400x. 
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De kromming van de traktrix is hier sterk daardoor is er een 
grootte afwijking met de werkelijke kromme. Bij een kleinere 
kromming zal de afwijking kleincr zijn van zowel de lijnstukken 
als van de cirkelbogen. 

Bij de door mij vervaardigde matrijzen een andere 
vergelijking voer de bepaling van de straal gebruikt nl.: 

R = .XI -X2. . 
~d\.~ - -DA-O-, 

In het middendeel van de contour liggen de hieruit volgende 
cirkelbegen zedanig dat de richtingsceeffi ent van de 
cirkelboog in het beginpunt en eindpunt nagenoeg gelijk zijn aan 
die van de contour in die punten. 

VERDELING VAN DE STAPPEN 

Bij het verdelen van de stappen over de kremme moet er op gelet 
worden dat de afwijkingen niet te groot worden t.O.V. de 
werkelijke kromme. Vooral in stukken met een grootte kromming 
zoals in het traktrix deel en het laatste stuk van de 
afbreekfunctie waar deze overgaat in het calibreer deel. In 
deze delen wordt een kleinere stapgrootte toegepast. De 
variabele die in stappen verandert word is de X--coordinaat. Bij 
de verdeling moet daarom ook rekening worden gehouden met de 
stapgrootte in de Z-richting. Deze neemt voor een kleine waarde 
van X snel toe. De afstand tussen de punten wordt dan snel 
groter. 
Aan de hand van deze voorwaarden is gekozen voor de volgende 
verdeling Deze worden dan omgewerkt tot een algemene 
vergelijking. 

N = aantal stappen 
X : de stapgrootte 
P = het aantal beschikbare punten 
H ~ domeingrootte van de X-variabele 
F ::: afbreekfactor 
1 - ~n het ix deel 
2 = in het afbreekfunctie deel 
3 = in het laatste deel van de afbreekfunctie 

[ 1 ] : 
[2]: 
[J1: 
[4J: 
[51: 
[6] : 

H = N1 .X1 + N2.X2 + N3.X3 
N1 + N2 + N3 = (P-3) 
N3 -- (p 3)/4 
X1 _ .. H.(1 F)/N1 
X2 :: 2~X1 
X3 ::: X1/5 



N1 + N2 :: (P-3).3/4 
N2 :: (p-3) .3/4 - N1 

N1.X1 + 2.N2.X1 + N3.X1/5 :: H 

X1.(N1 + 2.«P-3).3/4 - N1) + (P 3)/4/5) :: H 

X1. (-N1 + (P-3). 31/20) = H 

H.(1-F)fN1.(-N1 + (P-3).31/20) :: H 

(1-F).(-N1 + (P-3}.31/20) = H 

(1-F). (P-3) .31/20 :::: N1. (2-F) 

N1 = integer«1 F).(P-3).31/20/(2-F)} 
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De drie stappen die van P worden afgetrokken zijn voor het 
vastleggen van de platine inleghoogte, de speling in de platine 
inlegdiameter en het calibreer gedeelte. 
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HET COMPUTERPROGRAMMA 

Het programma om de draaibankgegevens te bepalen is geschreven 
op een Hewlett - Packard 9825A desktop computer. De 
programmeertaal hiervan is Higher Programming Language. Deze 
computer is vooral geschikt voor technisch en wetenschappelijk 
rekenwerk. Twee nadelen van deze computer zijn het scherm dat 
slechts een regel heeft van 32 karakters. En als variabele kan 
alleen een hoofdletter gebruikt worden en rO tot r2000. 
Hierdoor is het programma niet goed te overzien. De programma's 
kunnen op een cassettebandje worden bewaard. 
De computer heeft een rekennauwkeurigheid van 12 cijfers. 

Het programma zelf is in twee stukken verdeeld i.v.m. de 
overzichtelijkheid en de grootte van de beschikbare file op de 
cassetteband. 
Tevens horen blj dit programma twee files met gegevens. Op een 
staan de afmetingen van de snijgereedschappen voor de platines 
die er zijn bij de TH. Op de andere staan de beschikbare 
toerentallen van de WEILER draaibank. 

DE PROGRAMMA OPBOUW 

In bijlage 1 en 2 staan de flowchart en een listing van het 
programma. 
Programma 1: 

regel 2- 11:De gegevens invoer. Alle voor het programma 
benodigde gegevens moeten hier ingevoerd 
worden.Eerst de waarde intypen daarna op [continue] 
drukken. 

regel 12- 13:Hier wordt gevraagd te kiezen tussen benadering 
door lijnstukken of door cirkelbogen. [continue] 
voor lijnstukkenen, 1[continue] voor cirkelbogen. 
In het programma staat hoeveel stappen ingevoerd 
kunnen worden op de besturing van de draaibank. 

regel 14- 22:De ingevoerde gegevens worden gecontroleerd of deze 
binnen de grenzen liggen die in het hoofdstuk 
'Keuze van de grenzen van de matrijs' vastgelegd 
zijn. Als de grenzen overschreden worden geeft de 
computer hiervan melding. Na [continue] gaat hij 
terug naar het invoerdeel. 

regel 23- 25:De stempel- en de platinediameter worden berekend. 
Waarna de matrijsdiameter gecontroleerd wordt. 

regel 26- 42:Hier wordt de uiteindelijke platinediameter bepaald 
aan de hand van de diameters die in file 43 op de 
band staan. In eerste instantie wordt de eerst 
grotere diameter gekozen. Indien de 
dieptrekverhouding niet groter wordt dan 2,8 vraagt 
de computer of men hiermee akkoord gaat. Zo ja dan 
gaat de computer verder met regel 43: Indien niet 
wordt de eerst volgende kleinere diameter gekozen. 
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regel 43 
regel 44 

regel 45 
regel 46 
regel 47 

regel 48 

regel 49 

regel 50-

regel 52-
regel 54-

regel 57-

regel 59 

regel 60-

regel 61 

regel 62 

regel 63-
regel 65-

regel 71-

regel 76 

regel 77-
regel 84 
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Als men ook hiermee niet akkoord gaat komt 'Er is 
geen passende platine diameter' op het scherm. Na 
[continue] gaat de computer terug naar het 
invoerdeel. 

:Berekening van Ho. 
:Berekening van de X-coordinaat van hetafbreekpunt, 
afgerond op twee decimalen omdat de draaibank 
besturing een nauwkeurigheid heeft van twee 
decimalen. 

:Berekening minimum afbreekfunctielengte La min. 
:Berekening lengte tractrix deel. 
:Bepaling beschikbare lengte voor de traktrix en 
afbreekfunctie. Matrijshoogte min calibreerlengte 
en platine inleg diepte. 

:Testen of er voldoende ruimte is voor de gekozen 
traktrix en afbreekfunctie. Zoniet, dan wordt 
aangegeven dat de afbreekfactor F of de 
matrijsdiameter E te klein zijn. Na [continue] 
gaat de computer terug naar het invoerdeel. 

: Indien de beschikbare hoogte voldoende is wordt de 
lengte van de afbreekfunctie bepaald. Dit is de 
beschikbare hoogte min lengte traktrixdeel. 

5j:Berekenen van het aantal stappen in het 
traktrixdeel. 

53:Stapgrootte in het traktrixdeel. 
56:Stapgrootte in het afbreekfunctiedeel en de 

kleinere stapgrootte in het laatste deel hiervan. 
58:Aantal stappen in het laatste deel van de afbreek

functie. (1/4 van het totaal) 
:De uitvoercommando's voor het printen van de geven 
en berekende maten. Deze staan in een aan het eind 
van programma 1, regel 108-132. 

76:Puntenberekening van de afbreekfunctie. Begonnen 
wordt onder in het calibreergedeelte. Het 
assenstelsel is gelijk aan hetgene dat bij de 
afleiding van de vergelijkingen is gebruikt. (zie 
fig. 12) 

:Vastleggen van de array grootte voor de X en Z 
coordinaten. Er wordt extra ruimte gegeven omdat 
door aftondingen het berekende aantal punten kan 
afwijken. 

:Vastleggen van het onderste punt van het 
calibreergedeelte. 

64:Berekening van de constanten voor de afbreekfunctie 
70:Berekening van de coordinaten van het laatste deel 

van de afbreekfunctie met kleine stapgrootte. 
75:Berekening van coordinaten voor de rest van de 

afbreekfunctie. Vanaf het laatste punt uit het 
vorige deel tot het afbreekpunt. 

:Vastleggen van het werklijke aantal berekende 
punt en in het afbreekfunctiegedeelte. 

83:Puntenberekening van het traktrixdeel. 
:Vastleggen van het bovenste punt van de traktrix. 
Door afrondingen komt het voor dat het laatste 
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berekende punt niet het bovenste punt is. 
regel 85 :Diameter van de platineinleg wordt bepaald. 
regel 86-105:Beitelneusradius correctie en het omzetten van het 

tot nu toe gebruikte assenstelsel in een voor het 
komplete werkstuk. 

regel 87 :Door het 'zetten' van vlag nr.14 geeft de computer 
geen foutmelding bij delen door nul. Maar wordt de 
uitkomst 9,99999999999.E99. 

regel 88 :Dimensioneren van de array's voor de hoek tussen de 
raaklijn en de X-as. En de uit te voeren 
coordinaten. 

regel 89 :Hoek tussen het calibreergedeelte en de X-as. 
regel 90- 93:Berekenen van de hoek van de raaklijnen van het 

afbreekfunctie gedeelte. 
regel 94- 97:Berekenen van de hoek voor het traktrix gedeelte. 
regel 98:Hoek van het punt van de platineinleg. 
rege199 :Terugzetten van vlag nr.14. 
regel100-105:De coordinaten worden gecorrigeerd voor de 

beitelneusradius. En omzetten van de coordinaten 
naar het nieuwe assenstelsel. (zie fig. 12) 
Tevens worden de coordinaten afgerond op twee 
decimalen om in de besturing van de draaibank te 
kunnen voeren. 

regel106 :Het tweede deel van het computerprogramma wordt 
ingelezen. AIle waarden van de variabelen en 
array's blijven behouden. 

Programma 2: 

regel 1-
regel 7 

regel 8-

regel 14 
regel 15-
regel 18 

regel 19-
regel 22-

regel 25-

regel 37 
regel 38-

regel 44-

6:Begeleidende tekst voor de uitvoer. 
:Als voor lijnstukken is gekozen (vlag nr.2:0) dan 
voIgt de uitvoer van regel 8. Is voor cirkelbogen 
gekozen dan voIgt regel 15. 

13:Uitvoer van de X en Z coordinaten. De Z 
coordinaten krijgen een min teken omdat het werstuk 
op de draaibank negatieve Z waarden heeft. 

:Computer gaat verder mer regel 36. 
24:Berekening van de stralen van de cirkelbogen. 

:Als de X of Z coordinaten van twee punten gelijk 
zijn, wordt geen straal berekend, men kan dan een 
rechte nemen. 

21:Berekening van de straal. 
23:De besturing van de draaibank kan een waarde voor 

de straal opnemen tussen 0,01 mm en 9999,99 mm. 
Als de straal hierbuiten valt wordt deze nul 
gemaakt. 

35:Uitvoeren van de coordinaten met straal. Als de 
straal nul is wordt 'rechte lijn' geprint. 

:Printen van het werkelijke aantal punten. 
43:Kiezen van het te gebruiken materiaal. Zie bijlage 

'Materiaal en verspanings gegevens'. Indien geen 
keuze gemaakt wordt herhaald zich dit. 

46:Vastleggen van de snijsnelheden. (m/min) 



regel 47- 49:Berekenen van de toerentallen voor voordraaien t 

kopvlakken en nadraaien. 
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regel 50- 78:Het aanpassen van de berekende toerentallen aan die 
op de WEILER draaibank beschiktbaar zijn, deze 
staan in file 42. Uitvoeren van de toerentallen t 

aanzetten, snedediepten beitelmaterialen en 
neusradiussen. 

V~~r de uitvoer van dit programma zie bijlage: 
'Computerprogramma uitvoer'. 
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VARIABELEN LIJST 

De 
-A 

B 
-D 
-E 
-F 
-G 
-H 

vo198nd,:; variabelen zijn in het computerprogramma 
= constanta uit de afbreekfunctie 
= constanta uit de afbreekfunctie 
= platine diameter 
= uitwendige matrijs diameter 

a.fbrei"::kfactor 
-= dir'ptrekverhoud ing (!> 

Ho 
teller en totaal aantal bepaalde punten 
algemene tellr::r 

gebruikt: 

I 
-J-

K 
L == 

minimum en uiteindelijke lengte van afbreekfunctie 
lengte traktrix deel 

-M == uitwendige matrijshoogte 
-N 
-0 

lengte traktrix deel en afbreekfunctie deel 
- aantal toerentallen van de WEILER draaibank 

-p = mogelijk aantal punten dat opgeslagen kan worden in de 
draaibank besturing 

-Q = calibreerfactor 
-R = beitelneusradius nadraaien' 

platine dikte -s 
-T 
U 

-v 
-W 
-x 
-y 
-z 

stempel diameter 
uitwendige diameter van het produkt 

- X coordinaat van het afbreekpunt 
= verdikkingsfactor uiteindelijk produkt 

X coord en onderlinge verschillen 
= beslissingswaarde 

Z coordinaat en onderlinge verschillen 

Gebruikte r variabelen: 
- aantal stappen in h~t traktrix deel 

wanddikte 

r 1 

-r2 = rekenconstc.tnte bij bcr:k,:;nc.:n coordinaten traktr 
-r3 
-r4 

r5 
r6 

.- r7 
-r8 
-r9 
-r10 
-r11 
r12 

werkelijk aantal stappen afbreekfunctie deel 
= stapgrootte in traktrix deel 
= stapgrootte in afbreekfunctie e1 
= stapgreette in het laatste deel van de afbreekfunctie 
= snijsnelheid bij voordraaien 
= snijsnelheid bij kopvlakkcn 

snijsnelheid bij nadraaien 
toerental voordraaien 

= toe rental kopvlakken 
= toerental nadraaien 

Gebruikte array's: 
-c = hoeken van de raaklijnen met de X-as 
-D diameters platine snijg8reedchappcn 
-N toe=entallen van de WEILER draaibank 
-R = stralen van de cirkclbogen 
-v = X coordinaten volgens het nieuwe assenstelsel 
-X X coordinaten volgens het oude assenstclsel 
-y = Z coordinaten volgens het euwe asscnstelsel 
-2 Z ~oc!dinaten volgens het eude assenstelsel 

22 
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DE DRAAIBANKBESTURING 

De besturing van de draaibank is een Siemens Sinumerik mate TG. 
Rierop is een grafische display aangesloten en een teletyp met 
pons band ponser-lezer. De besturing heeft een 
programmacapaciteit van 214 regels. 
De invoernauwkeurigheid is voor de X en Z coordinaten 0,01 (mm). 
De uitvoernauwkeurigheid is voor de Z: 0,01 (mm) en voor de X: 
0,005 (mm) vanwege de omzetting van diameter maten naar 
sledeverplaatsing. Ret bereik van de besturing is *9999,99 
(mm). De aanzet 'F' kan opgegeven worden van 1 tot 4800 
(mm/min) of 0,0002 tot 20,4750 (mm/omw). Ook bij het draaien 
van konussen wordt de ingestelde aanzet in de snijrichting ±6 
procent aangehouden. 
De toerentallen kunnen in groepen van vier opeenvolgende 
toerentallen door het programma gekozen worden. Zie 
onderstaande tabel. 

S1 
800 
560 
400 
280 
200 
140 
100 

71 

S2 
1120 

800 
560 
400 
280 
200 
140 
100 

S3 
1600 
1120 
800 
560 
400 
280 
200 
140 

Verklaring gebruikte M-functies: 

S4 
2240 
1600 
1120 

800 
560 
400 
280 
200 

-MOO = geprogrammeerde stop van het programma 
-M 3 = start hoofdspil 
-M 8 = start koelmiddel toevoer 
-M 9 = stop koelmiddel toevoer 
-M21 = stilzetten hoofdspil 
-M99 = einde contour beschrijving 

(omw/min) 

Ret '*' teken geefthet einde van een blok commando's aan. Ret 
commando: _'T 101' geeft aan welk gereedschap toegepast wordt. 
De besturing corrigeert dan de ingevoerde coordinaten voor de 
afmetingen van de beitel. Deze gegevens staan in het tooloffset 
geheugen. 
De procedure: 'stock removal cycle' regelt zeIf, aan de hand van 
de opgegeven contour, het voordraaien. 'B' geeft de beginregel 
van de contour beschrijving. 'u' en 'W' geven in resp. de X en 
Z richting de grootte van de snede die blijft staan voor het 
nadraaien. De 'R' geeft de snedediepte van het voordraaien. 
De procedure 'finishing cycle' voert het nadraaien uit aan de 
hand van de gegeven contour. 
Bij het oproepen van deze procedures moet de beitel in het 
zelfde punt staan om de goede contour te krijgen. 
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--~------~~----------------------~----------z 

x 

kontourprogramma P-R-Q 

fig. 13 Verloop procedure voor en nadraaien 

Als het programma ingevoerd is kan het worden getest d.m.v. de 
grafische display. Hierop wordt dan de beitelbaan getekend 
zoals die opgegeven is in het programma. 
Het commandoblok voor de cirkelbogen heeft vier varianten. Op 
de eerste plaats wordtonderscheid gemaakt tussen uitwendig en 
inwendig draaien. En op de tweede plaats aan welke kant het 
middelpunt van de cirkelboog ligt nl. in of buiten het 
materiaal. Door mij is inwendig en in het materiaal gebruikt, 
bij de besturing heet dit 'inside convec are'. Bij de 
definiering van de cirkelboog moeten de eindcoordinaten en de 
straal van de cirkel worden opgegeven. 

Zie voor de listing van het programma in bijlage 'Het 
besturingsprogramma' . 
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METINGEN AAN DE MATRIJZEN 

De matrijzen z1Jn nagemeten op de Zeiss 3D-meetmachine om de 
gemaakte contour te controleren. Tevens is op drie plaatsen van 
contour de rondheid van de matrijzen gemeten met een 
Taylor-Hobson Talyrond. De meetschijven staan in de bijlage 
'Meetgegevens Talyrond'. De matrijs voor de TH, die het eerst 
gemaakt is, heeft een maximale afwijking van ongeveer 1)Am. Bij 
de tweede matrijs, voor de HTS-Venlo, is de maximale afwijking 
van de rondheid circa 2-3 pm. 
De afwijking die veroorzaakt wordt door de beitelgroef is: 

R 

fig. 14 diepte beitelgroef 

Hieruit blijkt dat de gemeten onrondheid niet aIleen veroorzaakt 
word door de beitelgroeven. 

De contour van de matrijzen is nagemeten op de Zeiss UMC-550 3D 
meetmachine van de TH Eindhoven. De meetmachine is gekoppeld 
met een HP 9825B computer. Door problemen met een nieuw 
hoofdprogramma zijn slechts enkele metingen gedaan met het oude 
hoofdprogramma 'KUM-2A'. Aan elke matrijs zijn twee meting en 
verricht. 
De gemeten waarden worden vergeleken met de waarden die zijn 
opgegeven. Voor het berekenen en vastleggen van deze waarden op 
een cassette bandje is het programma gebruikt dat Van Mierlo 
vorig jaar gemaakt heeft, alleen is een andere afbreekfunctie 
gebruikt. De listing van dit programma 'trac3' staat in de 
bijlage. . 
Er zijn aIleen meetgegevens in tabelvorm omdat de plotter niet 
functioneerde. De meetgegevens staan in de bijlage 'Meetgevens 
Zeiss 3D-meetmachine'. 
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De metingen per matrijs geven een gelijk beeld. Maar tU5sen de 
twee matrijzen onderling is er een groot verschil. Bij de 
matrijs voor de TH blijkt de werkelijke contour bovenin de 
matrijs onder de theoretische en onderin boven de theoretische 
vorm te liggen. Bij de matrijs voor de HTS, die als tweede 
gemaakt is, is het tegenovergestelde het geval. Het snijpunt 
van de werkelijke kromme met de theoretische ligt bij de HTS 
matrijs hoger dan bij de matrijs voor de TH. 

fig. 15 meetopstelling 

Als referentievlak is het bovenvlak van de matrijs bebruikt. De 
platine inlegdiepte is gemeten met een meetklok. Voor de TH 
matrijs is deze 4.14 (mm) en voor de HTS matrijs 3.97 (mm) 
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CONCLUSIE 

De nu gebruikte benadering van de traktrix en afbreekkromme met 
lijnstukken of cirkelbogen kan nog verbeterd worden. Op de 
eerste plaats zou de verdeling van het beschikbare aantal 
stappen verbeterd kunnen worden. Dit kan door een maximale 
afwijking toe te laten en aan de hand hiervan de stapgrootte per 
stap te bepalen. Op de tweede plaats zijn er misschien andere 
manieren om cirkelbogen te gebruiken voor de benadering van de 
contour. Met de nu gebruikte benadering is de maximale 
afwijking van lijnstukken kleiner dan die met cirkelbogen. Een 
andere manier is misschien de cirkelboog in het midden te laten 
raken en in het begin en eindpunt te laten snijden. 

De meetresultaten van de rondheidsmeting zijn goed. De metingen 
van de 3D-meetmachine moeten echter nog verder onderzocht worden 
omdat deze onverklaarbare verschillen geven tussen de twee 
matrijzen onderling. 
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FLOWCHART COMPUTERPROGRAMMA 

neusradiuscorrectie en 
omzetten assenstelsel 

]A 

NEE 

uitvoer toerentallen, 
aanzetten en snededie te 

bijlage 1 



COMPUTERPROGRAMMA 
PROGRAMMA 1 

bijlage 2.1 

0: "(3,1,36) B.erekeni ng van een traktriJ.:matri js YOOr de WEILER CNCdraai bank 
1: "inyoer": 
2: ent "uitw. diameter produkt",U 
3: dsp char(S) 
4: ent .... ,6 
S: ent "plaatdikte platine S",S 
6: ent "verdikkingsfactor W",W 
7: ent "matrijshoogte",M 
B: ent "matrijsdiameter E",E 
9: ant "afbreekfactor F (.l<=F<=.S)",F 
10: ent "calibreerlengte factor Q (2<=Q<=4)",Q 
11: ent "neusradius nadr. aanbeyolen R=.2",R 
12: ent "Seef lCcontJ YOOr cirkelinterpolatie",P;if P=l;sfg 2;43}P;gta +2 
13: B5}P 

"14: "testen invoer": 
IS: if S<l;dsp "DieptrekYerhauding is te klein";stp ;gta "inyoer" 
16: if S>2.8;dsp "dieptrekverhouding is te graat";stp ;gto "inyoer" 
17: if F}.S;dsp "F is te groat CcontJ";stp ;gto "inyoer" 
18: if F<.I;dsp "F is te klein [contJ";stp ;gta "invaer" 
19: if Q<2;dsp "Q is te klein CcantJ";stp ;gta "invaer" 
20: if Q>4;dsp "Q is te groot Ccont]lI;stp ;gto "inyoer" 
21: if W<.8;dsp "W is te klein CcantJ";stp ;gta "inyoer" 
22: if W>\G;dsp "w is te groat CcantJ";stp ;gto "inyoer" 
23: U-2*S*WJT 
24: T*SlO 
25: if E(0+.75*U;dsp liE is te klein";stp ;gta "invoer" 
26: tlkiezen sni jgereedschap ": 
27: dim I,01:40) 
28: .trk l;ldf 4;5,1,01:*] 
29: for J=1 -to I 
30: if D<=D[Jl;gto +4 
31: next J 
32: J-1}J 
33: sfg 1 
34: oeJ no 
35: O/T}S 
36: gto +1;if S>2.8;gto -4;if J=l;gto +6 
37: dsp char (5) , "wordt" ,G, II Geef 1 [cant J vaar akkoard" 
38: ent .... ,V 
39: if V=l;gto +4 
40: if flgl;gto +2 
41: gto -9;if J=I;gto +1 
42: dsp "Er is geen passende platinediameter";stp ;gta "inyaer" 
43: (O-U) 12}H 
44: F*H}V;prnd(V,-2)}V 
4S: \(HA 2-VA 2»K 
46: H*ln«H+K)/V)-K}L 
47: M-(Q+l)*S-I}N M 
48: if L+1.2*K>N;dsp liE of F te klein gekazen [cont)";stp ;gta "inyoer" 
49: N-L}K 
SO: "aantal stappen in traktri,:": 
51: int(31*(P-3)*CI-F)/20/(2-F»}rl 
-52: "stapgraatte trak": 
53: H*(1-F)/rl}r4 
54: "stapgroatte afbr.": 
55: r4*2}rS 
56: r4/S1r6 



57: "aantal stappen laatste deel afbr.": 
58: int«P-3)/4)}r7 
59: gsb "uitvoer I" 
60: "puntenberekening afbreekkromme": 
61: dim X[P+2J;dim ZtP+2J 
62: O}XtlJ;N+S*Q}Z[IJ 
63: (-2*\(HA 2-VA 2)+K)/V}A 
64: 2*(\(HA 2-VA 2)-K)/\V}B 
65·: 1) I 
66: for J=O to r7 
67: I+1} I 
68: r6*J}X1Xt Il 
69: A*X+B*\X+N>ZtIJ 
70: next J 
71: for X=X[r7+2J to V by r5 
72: X} X [I J 
73: A*X+B*\X+N}Z[IJ 

. 74: 1+1) 1 
75: next X 
76: I-1}r3 
77: "puntenberekening traktrix": 
78: for X-V t.o H by r4 
79: X}XCIJ 
80: \(HA 2-X A 2)}r2 
81: H*ln«H+r2)/X)-r2>Z[IJ 
82: I+1) I 
83: next. X 
84: H}XCIl;O}ZtIJ;I+l}I 
85: H*1.02}X[IJ;0}Z[IJ 
86: "neusradius en coordinaten correctie": 
87: sfg 14 
88:. dim C [l J ,V [ I J , Y [ I 1 
89: 90}C[ 1) 

90: for J=2 to r3 
91: X[JJ}X 
92: -atn(A+.5*9/\X)}CtJJ 
93: next J 
94: for J=r3+1 to 1-1 
95: XtJDX 
96: atn(\(HA 2-XA 2)/X)}CtJJ 
97; next J 
98: OleCIJ 
99: cfg 14 
100: for J=l to I 
101: X[JJ+R*(l-sin(CtJ))}X 
102: prnd(2*X+U,-2)}V[JJ 
103: Z[JJ+R*(l-cos(C[JJ»}Z 
104: prnd(Z+S+1,-2)}YtJJ 
105: next J 
106: trk l;ldf 44 
107: end 
lOa: " u itvoer I": 
109: wrt 11,"Invoergegevens" 
110: wrt 11,"uitw. diameter produkt 
111: wrt 11,"dieptrekverhouding 
112: wrt 11,"plaatdikte platine S 
113: wrt 11,"verdikkings factor W 
114:wrt 11,"matrijsdiameter E 
115: wrt 11,"matfijshoogte M 
116: wrt 11,"afbreekfactor F 

U=",U 
=" ,6 
=",5 
=",W 
=/I,E 
=",M 
=" ,F 

bijlage 2.2 



117: wrt 
118: wrt 
119: wtb 
120: wrt 
121: wrt 
122: wrt 
123: wrt 
124: wrt 
125: wrt 
12~: wrt 
127: wrt 
128: wrt 
129: wrt 
130: wrt 
131: wtb 
132: ret 
*2~45~ 

11,"calibreerlengte factor 0=",0 
11,"neusradius R =",R 
11,10 
11, "ultvoergegevems" 
11,"platinedlameter D 
11,"stempeldlameter T 
11,"calibreerlengte 
11,"plaatlnleg dlepte 
ll," max • diameter voor 
11,"Ho =",H 
11,"Xa =:",V 
11,"Ltrak.=",L 
11,"Lafbr.=",K 
11, "Lmax =",N 
11,10 

=",D 
=/I,T 
=",5*Q 
=",5+1 

te boren gat",U-l 

bijlage 2.3 



-----------------------------------------------------------------------------,-------.------Bijlage 2.4 

PROGRAlIIIMA 2 

0: U(3,1,35).Vervolg van berekening van een trakti>{matrijs,(3,1,36).": 
1: "uitvoer 2": 
2: fxd 2 
3: wrt 11,"Berekende punten voor de dieptrekmarijs met traktrix en" 
4: wrt 11,"afbreekkromme die ingevoerd moeten worden in de WEILER" 
51 wrt 11,"draaibank. (Met neusradius correctte) (3,1,36,35,34,33)" 
6: wtb 11,10 
7: if flg2;gto "Radiusberekening" 
8:: fmt 1, 15x , II X II , 17x , .. Z II 
9: wrt 1 L 1 
10: wtb 11,10 
11: for J=I to 1 by -1 
12: wrt 11,VtJ],-YtJ] 
13: next J 
1.4: gto +22 
15: "Radiusberekening": 
16: dim RtI] 
17: for J=I to 2 by -1 
18: if V[J-ll=V[J] or Y[J-ll=Y[J]; O}Rt:J J; gto +6 
191 XtJ-1J-XtJl}X 
20: ZtJl-ZtJ-ll}Z 
21:: (X ..... 2+Z A 2) I (2* (X*si n (C[J-l1) +Z*cos (CtJ-l J) ) ) }R 
22: if RtJl)9999.99;O}RCJl 
23: if RtJJ(.OI;O}RtJl 
24: next J 
25: "uitvoer 3 met radius": 
26: fxd 2 
27: fmt 2, 15x .. "X", 17x, uZ", 14:<, "Radius" 
28: wrt 11. 2 
29: ...it b 11, 1 I) 

30: for J=I to 1 by -1 
31: wrt 11,VtJl,-YtJJ 
32: if RtJl=O;fmt 4,44K,"Rechte lijn";wrt 11.4;gto +3 
33: fmt 3,36x,fI8 
34: wr~ 11.3,RCJJ 
35: next J 
36: wtb 11,10 
37: wrt 11,"totaal aantal punten=",! 
38: "verspanings gegevens": 
39: ent "Seef l[cont] v~~r Styria Cr Spec",J 
40: if J=l;wrt 11,"mat.:Styria Cr Spec";gto +5 
41: ant "Geef 2Ccontl voer Orvar 2M",J;if J=2;wrt 11,"mat.:Orvar 2M";gto +!: 
42: ent "Geef 3Cc:ontl voor C45",J;if J=3;wrt 11,"mat.:C45";gto +4 
43: gto "verspanings gegevens" 
44: "snijsnelheden": 
45: 70}r7; 135}r8; 160}r9; g.to +2 
46: 125}r7;200}r8;230}r9 
47: prndCr7/(/VCI1*1000,O)}rl0 
48: prnd(r8/C/VCIJ*1000,O)}rll 
49: prnd(r9/{/E*1000,O)}r12 
50: "kiezen teerental met uitvoer": 
51: dim N[201 
52: Idf 42,O,NC*1 
53: for J=O to 1 by -1 
54: if rlO)N[JJ;N[JJ}rl0;gto +3 
55: next J 
56: if J=O;N[111rl0 
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57: wtb 11,10 
58: fmt 6,"Voordraaien: beitelmatriaal:P20, R= 0.4, n1=",f5.0," (omw/min)" 
59: wrt 11.6,rlO 
60: wrt II," aanzet of1= O.25(mm/omw), snedediepte al= 2(mm)" 
61: for J=O to 1 by -1 
62: if rl1)NCJJ;NeJJ}rl1;gto +3 
63: next J 
64: if J(l;NCIJ}rll 
65: wtb 11,10 
66: fmt 7,"Kopvlakken: beitelmateriaal:P10, R =",f5.2,", n2=",f5.0 
67: wrt 11.7,R,rll 
68: wrt 11," aanzet f2= O.l(mm/omw), snedediepte a2= O.5(mm}" 
69: for J=O to 1 by -1 
70: if r12)NCJJ;NtJ]}r12;gto +3 
71: next J 
72: if J(I;NCIJ)r12 
73: wtb 11,10 
-74: fmt 8,uNadraaien: beitelmateriaal:P10, R =",f5.2,", n3=",f5.0 
75: wrt 11.8,R,r12 
76: fmt 9,11x,"aanzet f3= 0.03(mm/omw> , snedediepte: U= -l(mm), W= O,5(mm) 
77: wrt 11. 9 
78: end 
*11719 
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MATERlAAL EN VERSPANINGS GEGEVENS 

Het computerprogramma dat de geg8vens voor de draaibank berekend 
geeft ook de verspanings gegevens. En weI voor drie 
verschillende materialen 

- Styria chroom special 
- werkstoffnr. 1 .2080 
- AlSA : D3 
- samenstelling: X210Cr12 

Oit materiaal wordt vooral tocgcpast in koudsnijgereedschap en 
koud omvormgereedschap. Het heeft een hoge slijtvastheid, is 
bros, slechtbewerkbaar en is oliehardend. 

- Orvar 2M (Styria SPG Extra (V)) 
- werkstoffnr. 1.2343 (1.23440) 

AISI H11 (HI3) 
- samenstelling: X38CrMoV5 1 (X40CrMoV5 1) 

Oit materiaal wordt toegepast voor warmslag- en 
stootgereedschap. Is redelijk slijtvast, matig bewerkbaar, zeer 
taai en is luchthardend. 

- C45 
- werkstoffnr. 
- AlSI 

: 1.0503 
: 1145 

Oit materiaal wordt vooral in machineonderdelen zoals tandwielen 
en assen toegepast. Het is matig slijtvast en wordt vlam- of 
induktiegehard. 

V~~r alle drie de materialen worden dezelfde aanzetten en 
snededieptes gebruikt. AIleen de snijsnelheid is per materiaal 
aangepast. 

Voordraaien: aanzet = 0,25 (mm/omw), snedediepte = 2 (mm) 
Kopvlakken aanzet = 0,1 (mm/omw), snedediepte = 0,5 (mm) 
Nadraaien aanzet = 0,03 (mm/omw), snedediepte = 0,5-0,71 (mm) 

De snijsnelheden zijn gekozen m.b.v.de beitelcatalogus van SECO 

Styria Chroom Speciaal - voordraaien 
- kopvlakken 
- nadraaien 

70 (m/min) 
135 (m/min) 
160 (rn/min) 

Orvar 2M en C45 - voordraaien 125 (m/min) 
- kopvlakken 205 (m/min) 
- nadraaien 230 (mJmin) 

Beitelmateriaal voor het voordraaien is hardmetaal P20 en voor 
het kopvlakken en nadraaien P10. 
Deze snijsnelheden gelden voor de opgegeven aanzetten en 
beitelmater1alen. De-standtijd is hierbij 15 min. Tijdens het 
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draaien wordt het toerental niet aangepast aan de veranderende 
diameter. De toerentallen worden door het computer programma zo 
gekozen dat deze snijsnelheld alleen bij de grootste diameter 
bereikt word. Dus tijdens het draaien is de werkelijke 
snijsnelheid kleiner en de standtijd van de beitel Langer. 

De neusradius van het beitelplaatje dat gebruikt wordt moet 
klein zijn om een goede spaanvorming te krijgen bij een aanzet 
van 0,03 (mm/omw). De kleinste neusradius die voor hardmetalen 
beitelplaatjes normaal geleverd kan worden is 0,2 (mm). 
V~~r het voordraaien moet een grotere neusradius gekozen worden 
omdat een grotere aanzet gebruikt word. Door mij is 0,4 (mm) 
gebruikt. 

Bet maken van de matrijs moet gebeuren met een boorbeitel. Bij 
het kiezen van een' boorbeitel moet op de minimumboring die de 
beitelhouder nodig heeft gelet worden. Deze moet kleiner zijn 
dan de diameter van het voorgeboorde gat in het te bewerken 
materiaal.(zie fig. 3.1) 

5" f¢!' 

fig. 3.1 Boorbeitel 

De gebruikte beitelplaatjes zijn driehoekige plaatjes met een 
snijkantlengte van 11 (mm) en een dikte van 4 (mm) met 
spaanbreker. 



UITVOER COMPUTERPROGRAMMA 

Invoargegevens 
uit .... diameter produkt u= 
dieptrekverhouding = 
plaatdikte platine S = 
verdikkings factor W = 
matrijsdiamater e = 
matrijshoogte M -
afbre.kfactor F .. 
calibreerlengte factor Q= 
neu.radius R = 
uitvoergegevems 
platinediameter D -atempeldiamater T .. 
c.alibreerlengte • 
plaatinleg diepta .. 
max. di.ameter voor te boren 
Ho - 15.50 
Xa • 1.55 
Ltrak.- 30e97 
Lafbr.- 19.03 
Lmax • 50.00 

gat 

31.00 
2.48 
3.00 
1.00 

90.00 
60.00 

0.10 
2.00 
0.20 

62.00 
25.00 

6.00 
4.00 

Bijlage 4.1 

30.00 

Bar.kanda puntan voor de dieptrekmarijs met traktrix -en 
afbreekkromme die ingavoerd moeten worden in de WEILER 
draaibank. (Met neu.radius correctie) (3,1,30,35,34,33) 

x Z 

03.02 -4.00 
02.40 -4.00 
02.'40 -4.00 
01.87 -4.03 
01.37 -4.08 
00.89 -4.15 
00.41) -4.23 
59.92 -4.33 
59.44 -4.43 
58.97 -4.:54 
58.49 -4.67 
5S.01 -4.90 
57.54 -4.94 
57.06 -5.09 
so. 59 -:5.26 
50.12 -:5.43 
55.04 -5.00 
55.17 -:5.79 
54.70 -5.99 
54.23 -6.20 
53.70 -6.41 
53.29 -6.64 
52.81 -0.87 
52.34 -7.12 
51.87 -7. :37 
51.40 -7.64 
50.93 -7.92 
50.40 -8.20 
49.99 -8.50 
49.52 -8.81 
49.05 -9.14 
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48.~e -9.47 
48.12 -9.82 
47.6:5 -10.19 
47.18 -10.56 
4t:i.71 -10.96 
46.24 -11.36 
4:5.77 -11.79 
45.30 -12.23 
44.84 -12.69 
44.37 -13.17 
43.90 -13.68 
43.43 -14.20 
42.97 -14.7:5 
42.50 -1:5.32 
42.03 -15.92 
41.5b -16.55 
41.10 -17.21 
40.63 -17.91 
40.16 -18.65 
39.70 -19.43 
39.'23 -20.2:5 
38.7. -21. 13 
38.30 -22.0. 
37 .. 83 -23.06 
37.36 -24.13 
36.90 -25.29 
36.43 -26.54 
35.97 -27.92 
35.50 -29.43 
35.03 -31. 11 
34.57 -33.00 
34.10 -35.15 
33.79 -36.70 
32.86 -41.51 
32.77 -42.00 
32.68 -42.50 
32.58 -43.01 
32.49 -43.51 
32.40 -44.03 
32.30 -44.55 
32.21 -45.07 
32.12 -45.60 
32.02 -46.14 
31.93 -46.69 
31.84 -47.25 
31.75 -47.82 
31',65 -48.40 
31.56 -49.00 
31.47 -49.42 
31.37 -50.27 
31.28 -50.96 
31.19 -51. 71 
31.09 -52.59 
31.00 -54.20 
31.00 -60.20 

tota.al til4iimtal puntan== 86.00 
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-"--,-~~.- -~~ 85.88 
3G.02 27.~~ 

104.61 
3:$.0. 30.81 

133.26 
34.10 34.97 

1027.33 
32.92 40.98 

738.~5 

32.7~ 42. O~l 
655.64 

32. :54 43.0~ 
~74.72 

32.35 44.11 
495.84 

32.13 45.20 
419.07 

31.9. 40.32 
344.45 

31.77 47.47 
271.98 

31.38 48.69 
201.48 

31.38 49.99 
132.17 

~31. 19 51.47 
55.49 

31.00 54.00 
Rechte Ii jn 

31.00 60.00 
Rechte lijn 

totAAl AantAl puntan- 43.00 

~oordrA.ienl beitelm.triaal:P20, R= 0.4, n1- 560 (omw/min) 
aanzat fl-0.25(mm/rav) , 5nedediepts 41-2(mm) 

Kopvlakkena beitalmatariaal:P10, R = 0.20, n2= 800 
.anzet f2-0.1 (mm/rev), snsdediepte 42=0.5(mm) 

NadrAaten, baitelmater1aalaP10, R ,. 0.20, n3- 560 

4.4 

Aanzet f3-0.03 (mm/rev), snsdsdispte, U=-1(mm), W=0,5(mm) 
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HET BESTURINGSPROGRAMMA 

Achter de regels van het besturingsprogramma staan eventuele 
opmerkingen en verwijzingen naar de uitvoer van het HP 
computerprogramma om andere dieptrekmatrijzen te maken op de 
WEILER draaibank. 
De in dit prograama opgenomen maten en waarden gelden voor de 
door mij gemaakte matrijzen. Zie voor de uitvoer van het 
computer programma dat hierbij hoort in bijlage 'Uitvoer 
computerprogramma' . 

Hoofdprogramma: 

NOOO M3 
N001 S 
N002 T 
N003 X 
N004 Z 
NOOS F 
NOOG MS* 

2* 
101* 

29.00 
2.00 

0.2500 

RAPID 
RAPID* 
MM/REV* 

NOO? STOCK REMOVAL CYCLE 
NOOS B 040 COpy 
N009 U- 1.00 ALLOWANCE 
N010 W 0.50 ALLOWANCE 
N011 R 2.00 CUT DEPTH* 
N012 M9* 
N013 X 300.00 RAPID 
N014 Z 300.00 RAPID* 
N015 M21* 
N016 MOO* 
N017 M3 
N01S S1* 
N019 T 202* 
N020 X 60.00 RAPID 
N021 Z- 0.00 RAPID* 
N022 F 0.1000 MM/REV* 
N023 M8* 
N024 X 
N025 Z 
N026 X 
N027 53*· 

93.00* 
2.00 RAPID* 

29.00 RAPID* 

N028 F 0.0300 MM/REV* 
N029 FINISHING CYCLE 
N030 B 040 COPy* 
N031 M9* 
N032 X 300.00 RAPID 
N033 Z 300.00 RAPID* 
N034 M21* 
N035 MOO* 

'code toerental n1 invullen 

'voorgeboorde diameter -1(mm) 

'aanzet f1 invullen 

'U invullen 
'W invullen 
'snedediepte a1 invullen 

'code toerental n2 invullen 

'platine diameter D -2(mrn) 

'aanzet f2 invullen 

'matrijs diameter E + 3(mm) 

'zie N003 
'code toerental n3 invullen 
'aanzet f3 invullen 
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Contourbenadering met cirkelbogen. 

N040 X 63.02 RAPID* 
N041 Z- 4.00* 
N042 X 62.40* 
N043 INNER CONVEX ARC 
N044 X 61.34 END POINT 
N045 Z- 4.09 END PO~NT 
N046 R 1.95 RADIUS* 
N047 INNER CONVEX ARC 

N199 INNER CONVEX ARC 
N200 X 31.00 END POINT 
N201 Z- 54.20 END POINT 
N202 R 55.49 RADIUS* 
N203 Z 63.00* 
N204 M99* 

'eerste X coordinaat invullen 
'tweede Z coordinaat invullen 
'tweede X coordinaat invullen 

'derde X coordinaat invullen 
'derde Z coordinaat invullen 
'eerste straal invullen 

'enz. 

'voorlaatste X coordinaat inv. 
'voorlaatste Z coordinaat inv. 
'laatste straal invullen 
'laatste Z coordinaat + 3(mm) 

Contourbenadering met lijnstukken. 

N040 X 63.02 
N041 Z- 4.00* 
N042 X 62.40* 
N043 X 61 .87 
N044 z- 4.03* 
N045 X 61.37 
N046 Z 4.08* 

N205 X 31.00 
N206 z- 54.20* 
N207 Z- 63.00* 
N208 M99* 

RAPID* 'eerste X coordinaat inv. 
'eerste Z coordinaat inv. 
'tweede X coordinaat inv. 
'derde X coordinaat inv. 
'derde Z coordinaat inv. 
'vierde X coordinaat l.nv. 
'vierde Z coordinaat inv. 
'enz. 

'voorlaatste X coordinaat 
'voorlaatste Z coordinaat inv. 
'laatste Z coordinaat - 3(mm) 
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TH matrijs 

bijlage 6.1 
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H'TS matrijs 



TRAC3 

Programma voor de puntenberekning voor hetmeetprogramma 

"KUM2A" van de 3D-meetmachine. 

bijlage 7 

:i( . (!: h !( 1, ? I: z:: f ( x ] :I " : 

4':) ! 
46: 

.4'7 : 
48: 
4'1': 
r; n : 
51 : 
52: 
S3~ 
S4: 
SS: 
St,: 
57: 
\-}8 : 
cr' . " : 
60: 
b:l.: 

1)1'11'\ M('lCht 

701 
W f' l' 70 1 • 2 , "Z II ,. !;::, .. X II • --. y. 
wrt 7 f)t . . 
wrt 701." Macht" c· .. nc . 
\ ( K )\( K '-G * G ) } r :l. 
nI'::u~ 

X-T},'2 
Q._p · .. t))U !. U"E} C 
,,- ( ( .... ::2*r :\. + C) I G *7' 2 +2~: ( " :1. .. ··c ) 1\ C :-,,\ f' ;.:-: -+ U ) } i. 
-X)H 
l.Jr t 7 [I 1 , i , Z • H 
J.l}J~fd¥ J:Mrk 'l~~O;rcf J~Z!H 
X-S}X' , 
if X>T:gto "B" 
n u ~ . 

"** Cylinder **": 
nUl 

I,ll" t 70 i . .. c: 'rll n (!tH' " 
f'orZ::::--(J to --tJ+P b l ) "-'1 
.. -T)H 
wrt ?Oi,i.7..H 
J+l)J:fdf'J~Mrk 1.20:rcf 
next Z . 
Hr't . 701 

U I' ~ 

r.? . H 



MEETGEGEVENS ZEISS JD-MEETMACRIHlll 
1 FLAECHl:. Z '6.67:;'7 

X/Z Wi -0. 1;~'+(] 
Y/Z W" • G o .0561 

2 VE.RSATZ X 0.0000 
Y 0,0000 
Z -:~. 970 () 

3 NULL-P Z -6.6737 

4 KREIS 1 X 4.1:322 
Y :n,076 IJ 
D 62.9S8 t} 

S NULL-P X 4. 13;~2 
Y 87.076'1 

. 
Mt::SSPROrOKOLL 

840SJ.-4 
....... = •• =.= .. -.=====~========== 
ZEICtiHUNG HR i . 

PR LIEFER 
6(,$trui.k 

OHNE EINPASSUNG 

FORI'1SPRUNC ZUL 
FOR"ABW~lCHUNG GES 
KllRVENABW 0 TOL 
KURVENA~W U TOL 

TEIL NR 
1 

DI\TUI'1 
840522 

0.1.000: 
0.2000: 
0.1000: 

-0.1000: 

AUFTRAGS NI-< 
K.Struik 

bijlage 8.1 

HTS matrijs 

IF.I SS KUM 2A -
LIEr ERANT II(UNDF 
I'H I:: tNDt1Ut)t.::N 

PKT I Z· SOLL I X'-SOLL l Z-·lST: X-IbT : r~sp: FN 

TOL-SEKTOR " SCHNITT-NR i 
_'._.'. ___ T __ ~ 

1 -1. 3696 -28.0000 -1.3696 -?tL (] 1I U (I O.ooou 
2 -1.5582 -21. 'ISO 0 -1.~Sf.12 ·"2"1.'/SuO 0,0000 
3 -1.7S73 -21.5000 -1.8194 ·-27 . f,~)08 ····0.0802 I 

4 -1.9670 -21.2500 -2.0245 -27. ;:H/94 "·I},O?S8 
S -2.187S -27,0000 ·-2 . ~:~'+31 .. ·2'/ . OS03 '-0 . (l'!~';O 
6 -2.~iB9 -26.7500 -2.470:3 -26.790"1 .. O.O/OB 
1 -2.&614 -2&.5000 -2.7131 ·-26.5513 ···0.O:/2B 
a -2.91 S3 -2b.2500 -2.9(,33 --26.2'1913 --0.0(.92 

. f 

9 -3.1809 -2b.00OO ... 0 . () 6 .S '+ -3.2238 -26.0466 
10 ~·3. ~5a4 -2S.7500 ·"3,SU02 '-25.7'-174 "-O.O6~;2 

11 -3.7482 -2S :SOOO '-3. nu;)O -2S. ~)4S4 .. ·0 , USfll:) 
12 -4.0S07 -2S.2S00 -4.0861 --2S . ;~(1'38 ·-0 . 0~63 
13 -4.3663 -25.0000 -4.~'-I77 -,·2S.040(:, ··O.OS14 
14 -4.6954 -24.7500 -4.7233 --24 . I'8'1~'3 "·0.04i.7 
1S --5.0381 -24.5000 --5.0667 ·-24.53t'f2 -·0.0481 
1& -5.39&1 -24.2500 _os .4221 -24. ,!B71 .•. (j • 0449 
17 -S.1700 -24.0000 ·-5. '79:3\ ·-;?"t. O.~S1 ·"0.04;=:!0 
18 -6.1594 -2:S.750Q -6.1'1'/9 '-23. T/95 .- 0 .034t.1 
19 -6.5656 -2:;.5000 "-6. SEl:"39 · .. ·2:'5.13304 ·-O.03~:;,S 

20 -t...989S -23.2500 '-7. OOS:3 --23.2'/75 ···O.tLHS 
21 -1'.4319 -23.0000 .... 7.4441 ·"2~'. O;.:~t9 "-0.02':'1 
22 -1'.8941 '·22.7500 --7. 'JU3lJ -.~~? . '7LC," 0 O::!tlb 
2J ·-8. 37?;:~ ·-2;:.~.SOtlU " , I;' . ,'~ U ~1 ?) ".;,i;-'- , c: "j'\' fI.'\iC~U· 



bijlage 8.2 

2<4 --~" '-;:'8 -:882 <4 -2~.2500 --8.8891 -22,263" ·-0.O1!:;4 25 -9.4113 -22.0000 -9.4171 -22,0125 -,0. 01'~B 
26 -9.96$4 -21.7500 -9.'.nOO ·-21 . 7£)0~ "-0.011 S 27 -10.5466 -21.S000 -10.S48U -,21. SOS2 ·· .. 0.0056 28 -u .1571 -21.2500 -11.156:, '-21 .24[10 O.OO~~;.:! 29 -i 1.1991 -21.0000 '-11 .7970 '-;:'!fi .9Y44 (l . IJ Ul,O 30 -12.4755 -2U.7~OO '-12.4720 ··-20.7401j 0.0:\01 31 -13.1892 -20.5000 - 1':3 . 113\:>2. ""?O . 48H3 IJ. 0, ::~4 32 -13.9439 ';'20.2500 -13. '/39'1 -20. ::!.OS 0.0 1 ~H 33 -14.7438 -20.0UtJO .- :\ 4 . '/ ~·W 0 "" 19 .9i.;44 ().Ojll~:) 34 -15.5931 -1'1.7S00 -15.SB77 '-19.7290 0 O~:'19 3S -16.4995 -19.!:iUOO ,-1 L . 4(~29 ""1 'I. 47~;4 Il . (J ;:! ':> ~; 
36 -l?~al '-19.2500 ':"'17.4621 '-19. 2;';~60 o . u~~"'o 31 -18.5078 ~1'1.000U '-18.50;".'1 · .. ·18.9'?'-;;';! o . 0 ;:)':-4 3B -19.6290 -18.1500 '-19 . 6~~~~H -lB.72L~ O.()29'4 39 -20.8442 -19.S000 -r!.o . tl~ .. o~'. '-18.400] 0.0404 40 -22.1694 -18.2S00 -22. 16;~1 -1&.20'14 O.04i:;? 41 -23.6254 -18.0000 -23.018~ ·· .. 17.9~7S 0.0431 42 -25.2393 -11.7500 -2~.2327 ·~17.70S4 0.O4~)1 43 .. ' -21.0411 -17.5000 -2'1.0411 -1'7.449S O.O':l10 44 -29.1022 -11.2500 -2'1.095'/ -1'7. 1 S'~?4 o . O~)BU 45 -30.912. -1'1.05UO -~0.9664 -10.9885 O.061Q 44 -31.4111 ""11.0000 -31.4648 ''''16. 9~'lbti o . Ot..SS 41 -31.91tS -16.9500 -31.9652 '-10. B~6b 0.0l..3'/ 48 -32.4140 -16.9000 -32.4679 -10.B~BO U . 0 l:.2:S 49 -3~.91e?·-16.a500 -32.9723 -16.78S8 0.064S SO -3J.48bO -10.8000 -33.4798 -10.7'.04 0.0l..29 51 -33.9951 -10.1500 -33.9884 -10.blJ21 0.0603 52 -34.5011 -16.1000 -34.S00S · .. 10.6.:s2i O,OM!3 53 -35.0219 -16.bSOO -3S.01S3 '-16. Sl121 O.OlA3;:! 54 -35.$396 -U~. 6000 -3S.S:S31 -10.5323 0.0680 55 -34.0~O5 -16.5500 '-36. O~40 -16. 4t;~~7 o . 0(,7l) S6 -30.S841 -16.5000 -30.S/a1 -16 . 4~Si~? 0.0691 51 -31.1125 -16.4500 .-3'7.1059 -16.3(;01 O.O?U3 sa. -31 ..... 43 -16.4000 -37.6373 --16. :52$1. 0.0'/53 59 -38.1aO] -16.3500 -3EL i 731 -"10.2'12'/ 0.0'/'/6 60 -Jf:s.1209 -16.3000 -38.7137 ~"16.2;~21 0.0782 01 -39.2bo6 -16.2500 -39.2~96 -lb.1'/31 o . 07'/;;'~ 62 -39.817B -16.2000 -39.8107 -16.1210 0.0793 63 -40.3753 -1b.1500 -40.30BO "-16 . 0 l.. 77 0,0827 04 -40.9391 -16.1000 -40.9328 -16.0216 o.ono bS -41.5118 --10.0500 -41.5049 -15.9701 o. OIjO:':~ 66 -42.0929 -16.000U -42.0856 -lS.9138 o . 0 !:ft.:; 61 -42.6843 -lS.9S00 -42.676 11 -1S.86~1.4 O.OtJ79 bS -43.2811 -1~.9000 -43.280~ -15. 8-1 ~~2 0.01.:.181 09 -43.9054 -15.li~00 -43.eY86 -·,15. '764~~ O.OH~t3 10 -44.5408-iS.aooo -44.5340 --1 S. 7120 o . OB8~-s 11 -45.1923 -15.1500 -45.1916 ~1S.6~']9 0.0"'04 12 -45.8ld53 -15.7000 -·4S.8'788 · .. ·1S.6U94 0.0901:) 73 -4b.61J4 -15.6500 '-46.6073 "-15. ~S6a o . ()'/~S4 14 -41.4062 -1S.ouOO -47.4000 '-15.5041 0.0'161 15 -4a.3238 -15.5500 -48.3192 -1S.4488 0.101::\ 16 -SO.OOOG -15.5000 -49.9'18(; ·-is.3943 O.10~>7 ,., 

-Sl.0000 -is.SOOO -':>1.0000 -is . . :W43 O. 'I. OS7 

HAX1MAL-WI:.RTE- "cx.FEHLER 0.105';1 M.I n . FEHI..[f~ 



FLAECHE 
X/Z 
Y/Z 

1 HUl.L-P 

8 V~RSATZ 

9 HUL.L-P . 

Z 
Wi 

• W2 

Z 

X 
Y 
Z 

Z 

3.0079 
-0. :I. 7~~2 

O.04S9 

3.8079 

0.0000 
O.(}{)OO 

-'3.970 () 

O.OUIJO 

bijlage 8.3 

HTS matrijs 
90° gedraaid 

~~ ·:==~=~·~ii-.==.== ='======'~~ :.:;: ~=:~-='~:",,_:~ .. '!t;!.:.:''':'": ~":~~.":':. ; •• ~ ~::::~ :~;:!':!': ;.:7:'~:~::: ~:~:::: ~;";: ~:::;-~ :;;;~:. -.-.-;: .::~ 

ZEICHNUNG Nil 
1 

PRUEFER 
1(. Stru 1 k 

840514 

OHNE EINPASSUNG 

FORMSPRUNG ZUl. 
FORMABW~ICHUNG GES 
KURVENA8W 0 TOl. 
KURVENA&W U TOL 

M£~!:WR(J fOI(Ol.L 

. 
TElL NR 
1 

DATUM 
840522 

0.1000: 
0.2000: 
0.1.000: 

-0.1000: 

AUI- H~ AGS HI< 
K.Stru.lk 

zu::.;;s KUM ;~A 

LI[FEI~ANT/KUNDE 

fH i':INDHOVt::N 

PKT t Z-SOLL ': X-SOLL I l-IST I x-- 1ST :FSPI FN • • , 
.1III •• ,.== ..... = •• c===;:.;::=:::=======::::=:::::::=""=::::;:;~::""""'.",::; .. ,,·.·::"":::::::::;;:::;:.':"" "': """';-::-:: 

TOL-SEKTOR 1 SCHNll T·-NR :I. 

1 -1.3696 -2t:L 00 u 0 '-1 .3696 -28.0U()O O.IlOOO 
2 "1.5S82 -21.1S00 -1. ';)582 -';'~J • ·/~.)O () U • I) U U I) 
3 -1. 7573 -27.5UOO -1.76'71:1 '-27 . ~;Ot:i6 ·-O.Oj3S 
4 -1.9670 -27.25UO '-1.9707 -:?7.2S32 .- 0 . 004<1' 
15 -2. .18715 -27.0000 "-2. 1 941, -27.U064 ... \} . 00</6 
b -2.4189 -26.7500 '-2. 4~~S3 -26.7'->61 ··O.OOB(! 
1 -2.6014 -26.S00U '-2. 66a~~ -·26. ~~O67 ·· .. O.OU9~') 
a -2.91S3 -26.2500 "-2.919'/ '-26. ,!S4S ,,0.006:5 
9 --3.1809 -26.0000 ··3.183H ·-26.003?' ,,,0. ()O4l4 

10 -3.4584 -25.7500 -3.4594 -·2(~;. 7\:)1.1 .. ··O.uut~:) 
11 -3.7402 -2'::).5000 -<5. 747~) , .. ·,:.'5.4'/<12 U.\JutO 
12 -4.050';1 "'2~ . 2\~O U ·-·t. U'i'';;;! - i:~ ~:; ~ 2 i) tf~:: U . Ull ":.'1 

13 -4.3663 -2S.0000 ·-4.3636 -24.9"166 O.llO4:3 
14 -4.b954 -24.7500 -4.6901 ·-~?4 .7428 0.0089 
1S -S.0367 -24.5000 -5.0jS2 ·-24.4</S1 0.0060 
16 -5.3967 -24.2500 '-S,391S -'24.2423 0.0093 
17 -5.7700 --24.0000 -5. 762,,! ·-23.9I:H31 0.0142 
1S -6.1594 -23.7500 -6.1519 -,23.7'381 0.0140 
19 -6.5656 -23.5000 ·-t,.5579 -23.4873 0.0149 
20 -6. 989S -23.2500 -6.9804 -2~.2J43 o. 018~:~ 
21 -7.4319 -23.0000 '''7.4206 "·22.9'l9S o . 02:-\::i 

,22 -'7.8941 -22,7~OO -7.81:$08 -22.7248 o . O~'!HS 



bijlage 8.4 
2~~~~"'~a :3772 -22 :5000 0.030b -8.3634 ·· .. 22. 47;:'~7 
2. -8.a62-4 -22.2500 -6.8691 -22 . 2;;.!~~4 o . O~~U6 25 -9.4113 -22.0000 -9.390U -,21. C]7L~ 0.03\1 .. 26 -9.9654 -21.7500 -9.9~14 '-21 . 718~ 0.0]47 21 -10.$466 -21.5000 -10.5313 ·_·2j .4635 o . ()j'16 
28 -11.1571 -21.2500 -11.1404 '-::!1 . ~"081 O.04S1 29 -11 .. 1991 -21.0000 -11.7824 ·· .. 20.9560 0.047:\. 30 -'12. 415S -20.75911 '-12. 4~89 -20.7040 O.041:J9 
'11 -13.1892 -20.5000 -13.172'l -20.4S17 0.0';)10 32 -13.9.39 -20.2500 -13.9276 '-20. 1995 . (). 0'j30 
33 -14.14j8 -20.0000 -14.72'/8 .... 19.94·74 O.O~SO 34 -15.5937 -19.7500 -15'. S'l8~S "-19.6'160 O.O'jbl :IS -1£" 49'1S -19.50YO -16.4838 '-19.4413 0.0608 :S4. -11.4681 -19.2500 -17. 44!.38 -19.19215 o . O~Ci2 37 -18.SU18 -19.0000 -HI.4'1S1 -1~.9449 O.0'j6S 38 -19.6290 -18.7500 -1'1.6150 -1~.6BS1 0.0664 39 -28.84-42 ~-16. 5000 -20.8:':!94 .. 18. 42S4 0.0:161 ._- 40 -22.169-4 -UL2500 -22.1561 --HI. 1759 O.07S3 41 -23.6254 -18.0000 -23.6129 -17 • 9::!':~S 0.0'776 42! -25.2393 -17.7500 -2S,22:14 '-1 'l. b6'JS O.08L) 43

1 

-27.0417 -11.5000 -27 . Ol~\5 --1'1.4142 0.OBe)5 44 -29.1022 -11.2500 -29.0917 -17. i ~;)76 o . 0'/30 "51 -30.91cb -17.0500 -30. 1/029 .- 16 , 9«::.41 0.0'164 40 -31 .4711 -17.0000 -31.4b14 '-16.9030 0.0'1'15 47 -31.9115 -16.9500 -31.9614 -16.8486 0.1019 48 -32.4740 -16.9000 -32.4640 "'1 f., • 7 1/95 ' 0.1010 49 -32.97G1 -16.8500 -'3~ . 96131 --16. 749:-~ O.10H~ 511 -JJ.4860 -10.8000 -33.4759 -16.0'178 U, 1026 51' -33.9951 -1£..7500 -33.9850 --16.6466 0,1039 52 -34.50'}1 -16.70UO -34.4968 ···1b.5'14S 0.1U(;'0 53 -35.0219 -16.65I)U ·-3S.0118 '-1 G • f.A6;:~ 0.1U4:"3 54 -3~.SJ9b -16. t)OUIl -3S.S293 "-16.4 1132 o .10T:~ 55 -36.0605 -16.5500 -36.0503 ··-16.44:SS 0.10'/0 S4. . -36.~47 -16.51100 -36. :,'J4;:! ·"16.31199 0.1106 57 -37.1125 --16.4500 -37.1018 - 16 . :'.36'!. . U,114:5 sa -31.6443 -16.4000 -37.6333 --lb.2fJ31 0.1174 S9 -1.8.1803 '-16.3500 -36.1694 -16. 2.'1~~S o.uno 48 -18.7209 -1o.1aoo -38.7091 -'16.1784 o . 1~~22 - .. ~'----.1 -39.26b6 -16.2500 -39.2~56 "-1&.1295 0.1210 .2 -39.811B -16.2000 -39.8001:1 -10.0':180 o . 12~~'; .. 
.3 -40.3153 -10.1500 -40.3644 "-16. 0~77 o .1::!2B _4 

-48.9397 -16.10011 -40.9289 -"1 S. 9'l72 0.12~~ 6S -41.5118 -16.050U -41.5010 --1 S .9'-!4S O.12'j9 ~ -42. ,929 -16.0000 -42.0820 ·-1S. S'/1b o , 12t:f8 67 -42.6a43-1S.9~OU -42.6'l'35 ····lS.8~i3 o . l:~tH be -43.2f:177 -15.9000 -43.2771 -15.7114 0.1290 69 -43.905-4 -15.6500 -43.1:1951 ·-HI. 720~ o . 1. ~~",rl 1. -44.5406 -l~.BOUU -<44.S;SOb --1 S. fJ682 () . 1. :~22 '11 -4S .1983 -15.7500 -45. 181B '·'15. 615'l 0.13'.7 72 -4S.StlSJ -1~.7000 '''45. a758 ···1S.56b9 0.1335 7J -46.'134 -1;.65UO -46.6044 '-1S ,SLH, 0.136'7 14 -41.40b2 -15.bOOO -47.3979 "-1 S . 4';:,91 0.143.1 75 -48.323B -1S.S5UU -48.31'l0 -1S.4011 0.14 1;0 7' -50.000 " -1S.5000 "·4'1.9'1(3:5 -15 . ~i.Lll34 O.1~J17 77 -Sl.0UOO ~lS.':,)OOO -St.UIJUlJ . ,r:, .. ·J4tn IJ • 1 :11.7 

MAXIMAL-Wt.RTE- I'tQ x • FEHI.EI< 0.1511' 1"1.1.1"1. F'EHI.J:·R ---- -



1 FLf'lECHE I -10 . j t$(lS bijlage 
X/Z Wi o . ()~)3B 
'(IZ • W2 0,0110 

TH matrijs 
2 NULL-P Z '-10.189':5 

3 VtRSATZ X 0.0000 
Y f).OOOO 
Z "'4.1400 

4 NULL-P Z ·0.0000 

S KREIS I X ···:\.4'/ . B1 16 
Y 8S . 081.;~ 
D b::5 . (1894 

NULI_-P X ,,147.(1:\.:1.6 
Y t;S.08L~ 

. :a ••••••• =::a_=_=.============::::=====~;:::==:!::::=:::==!~=::;~!==::::::::::;=:~==:=::.-:==;:.:=====: 

trac3 

ZilCHHUNG NR 
1. 

PRUEFER 
ILStrulk 

840514 

OHNE EINf'ASbUNG 

FORI'tSPRUNG ZUL 
FORI'tA&WEICHUNG GE.S 
KURV~NABW 0 TOL 
KURVENABW U TOL 

KESSPfWTlJKULL 

TElL NI< 
1 

DATUM 
84.0522 

0.0020: 
0.01001 
0.0030: 

-0.0030: 

AU'" TI<AGS NI-( 
K.STr'U.l.k 

LEISS KUM 2A 

L 11::.1- I-.Rf'lNT /KUND~ 
TH ':::IN{)IiOVl-.N 

•• c-:a===:a======::;:=======:==-======::::==:.-:===:::.::-::~.:::::=:::::==.":".o::::::::"::'!:.:':;::::,:,:===:,= 
PKT I Z-SOLL. , X-SOLL I Z-IST: X-Hn :FSI;': FN 

•• -.=.===.==========-=,=======;:.::======::::==:::==:..':.:..::::=~-=:;:;===:===:.::;::;": 
TOl.-SEKTOR 1 SCHNJTT-NI'< :\. I t.__ 

1 -1.3696 -28.0000 -1 .36'16 -21:1. OU 00 0.0000 
2 -1. SS82 -2.'1.7500 -1.3737 -2'/ . 6071 * 0.2334 
3 --1.7573 -27.S00U -1.51;21 -27.3~69 * 0.2262 
4 -'1.9670 -27.2500 -1.7999 -27.1063 * 0.2204 
S --2.1875 -27.0000 -2.02Y3 --26 ,8~71 * O.21:~2 
6 -2 .• 4189 -26.7500 -2.2695 '-26 . to 0 li4 * O.20S9 
7 -2.0014 -2O.S000 -2.5205 .. ··26.3c,01 * 0.1986 
a -,2.9153 -26.250U -2.7816 "'26.1111 * 0.1928 
9 -3.1809 -26.0000 -3.0';:,28 ·-2S.8610 )\( O.1B90 

10 -3.4564 -2~.7500 -3.33S2 -2S.£..103 * 0.1a£.2 
11 -3.7482 -2~.5000 -3.6~2c, -2S.363;:.! * 0.1791 
12 -4.0507 -2'::,.2500 -3. <'1423 -;?~. 1161 * 0.1722 
13 -4.3663 ·-2~. 0000 -4. 26:~6 -24.86'77 )\( (J.1£..74 
14 -4.0'154 -24.7500 -4,5999 -24. 6~~16 )\( 0.1601 
15. '-5.0:597 -24.5000 -4.9463 -24.3'/ns 0.lS91 
10 -5.39b7 -24.2500 -5.3083 -24.1208 * 0, i S6S 
17 -5,7700 -24.01J00 -5.69:\.3 .-. 23 . 8'/99 )\( () .14:~6 
18 -b.1S94 -23.7500 -6.0865 ·'·23.6341 )\( 0.1369 
19 -6.5656 -23.5000 -6.49fB - ::"3 . :,,!:$B4 )\( 0.1303 
20 ··b.9095 -23.2500 -b. 9~~~)U ·';:'>3. 1:~84 O.i2t:;9 
21 -7 r-4.li9 .-~j. OOOU -) • .,;,,'jllJ ... ;;i! j B~:i{:'& If. o . 1.2t,O 
22 .. ., .8941 -22.7500 .. ? . P 5nr~ ... ;:>":' L/\~7 ;(<: 0. i "! t,t ~:) 

8.5 



bijlage 8.6 
23 ·'8.3772' "'2~SO-O O~~~-:::8~~·.3c.b-l-=-2~-.--;~'191-- *----ll .1 :1..~.~ f' 
24 -8.8824 -22.2500 -1:$.8:566 ·-2~~ . :1. S~;)3 * o . 1 OS~5 
25 -9.4113 -22.0000 -9.3698 '-21.9103 * O.09B9 
20 -9.9054 -21.7S00 -'1.9273 -21 . 663~) * 0.OS'4S 
27 -10.5466 -21.5000 -10.S1:1.4 -·21.4t62 )\( 0.()909 
28 -11.1571 -21. 2S00 ·-11 . 12S<? ·-2 i, . 1 ?;:.~ 0 * U . O~140 
29 -11.7991 -21.0UOO -11.7700 -~O. 9cT3 O,OB~:~O 
30 -1t! • 4?5S -20.7500 -12. 450~j .-;:! O. t,8 0 B * () . () '7'.56 
31 -1~.18'12 -20.5000 -1J.1666 '-20 . 4:~37 * O.07U1. 
32 -1:S.9439 -20.2500 -1~.9224 -;?O . HL5S O. (!t199 
33 -14. 74~8 -20..0000 -14.72SB ·-1S'.9409 * O.06iU . 
34 -1!:».S9:57 -19.7S00 -1 S. S7<"J4 ··'1'1.6'199 * o . ()S;:~t 
35 -16.49'15 -1'1.5000 -16.4858 -19.441:$8 IJ.OS30 
36 -i 7.4681 -19.2~OO ·-17.4SlH -19.::'~1:\2 * 0.0399 
37 -UI.50?8 -19.0000 -18.S003 '-18.96'/4 lit o . 03~~S 
38 -19.0290 -18.7500 -j'l. 62~~0 --18.7220 * () . 0 ;:~86 
39 -20.8442 -18. SOOO ·;20.8J86 '-18.4720 o . O;;~86 

" 40- -22.1094 -18 .. 250G '-2G .i660 ···18.2.HO * 0.017'-:5 
41 -23.0254 -18.0000 -25. 6;~36 -17.98B8 * O.OU.4 
42 -25.2393 -17.7500 -2S.2388 .- 17. 'i'4t,7 * O.O()~3 
4\'5 -27.0477 -11'.5000 -2'1.0481 . ·-17.5036 * '-0.0036 
44 -29.1022 -i'i'.2~OU -29.1032 "'1'7. 2~83 * -0.008;3 
45 -30.9126 -17.GSOO -3U.9739 -17 . 06;.:~6 * .. ··().():l.2'l 
4'6 -31.4711 -17.0000 -31 . 472~, -17.014j "-0. 0:\'4;:~ 
47 -31.9115 -io.9S00 -31 .9T.30 '·'16. 96S~~ ·-0.()1f~.;';~ 
48 -32.4740 -10.9000 -32. 47C.)7 -H •. (1170 ·"0.0171 
49 -32.9187 -H,.8500 .... 32.9804 "-:\.6.8670 '-0.0171 
SO -3::S • 4S00 -16.8000 -3:~ .4879 "-16. 81t39 -'0.01'»0 
51 -33.9951 -16.7500 :-33.996"1 '·-16. '1(;,114 ·-0. ()Hl~:; 
52 -34.5071 -10.7000 -34.S092 "-16.72t4 * -·0 .. 021S 
S3 -.35.0219 -io.6'500 -·3S. 02'10 ·"16.b'lHI "·0. O~~F; 54 -3~.5J90 -10.6000 -3S. 541 I» ··'16.6231:1 * --0.0?40 . 55 -30.0605 -10.5500 -36.0626 .... 16. ~,'J;~8 ·-0 , O;.J.;:~9 
So -3~.Sa47 -10.S000 -36.5li70 -:\. 6. S;:.~46 .- () . {} ;:.~ 47 
S7 -3'1.1125 -16.4~00 -37.1147 ·-16.4'/34 ·"0. O::':S~~, 58 -37. '443 -16.4000 -37. b46~~ '-16.4217 -·().U218 
S9 -38.1803 -10.3S00 -38.1824 .- 1 6 . 3'1;~9 ". 0 . () ;:?.~ () 
60 -3E$.1209 -16.3000 -38.7231 "-i6. 32~8 ···0 . 0;~::'I9 01 '-39.2660 -10.2500 -39.2&90 -16.21'61 * '-0.0262 
02 -39.8178 -10'.2000. -39.8204 -16. 2~~87 * -·U.0288 
'3 -40.3153 -16.1500 -40.3';179 -16.1797 ···0.02 1/B 
04 -40.9397 -10.1000 -40.9425 -16.1320 * -0. 03~~1 
05 -41.5118 -16.05UO -41.5146 -16.0814 ·-,0. {}~H 6 
66 -42.0929 -10.0000 -42.09S6 '-16.0314 -"0.031S 07 -42.0843 -15.9500 -42.6870 ,-:\.5. 'l8~~:\. '-·0. (}~~2~~ 
08 -43.2877 -15.9000 -43.290S -1S.9j4~~ * -(}.O346 
09 -~3.90S4 -15.8500 -43.9081 -1S.Bt:!34 .... (). (}3~~S 
70 -44.5408 -15.8000 '-44. S436 ·-1S. 8~67 * ·-It .0368 
71 -45.1983 -15.1500 -45 .. 2012 -15.7t'i86 ····0.OJ~j7 72 -45.8SS3 -15.7000 ·-4S.8881 -'15. 740~; ··'0.0406 13 -4~.6134 -15.6500 -46.6162 -1S.6(i13 --0.0414 74 '-47.4002 -is.6GOO -47.4086 --1 S. 6405 ··'0.0406 '75 -48.3238 -15.5500 -48.32S9 .. ··15.5943 * · .. ·0.0444 76 -SO. nooo -15.S000 -50.0007 ·-1S.5S"12 * "·0.OS9:~ 17 -~1 • BOO 0 -15.5000 -51.0000 -is.bOOb * -0.1006 '78 -S2.0000 -1S.~OOO -~2.0000 -15.6006 -0.1IJUb 

~-.--.--. MAX I HAL-W£:;KLE= ~~)C • FEHLER 0.2334 Min. FFHLI::.R ·"O.iOOl:; 
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-4~.9'S4 -15.8500 -43.~079 -1S.B808 
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