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SAM EN VA TTIN G 

De Pittler draaiban~, type Pinu=at 300, is door het ontbreken 

van een los center uitsluitend geschikt voor het bewerken van 

werkst~~e~ met een k1e~nfo 1engtejdiameterverhouding. De dwarss1ede 

van de draaibank fungeert als gereedschapss1ede. Deze is voorzien 

van een zwaluwstaart waarop 29 pennen bevestigd zijn. De benodigde 

snijgereedschappen worden op de -zwaluwstaart.~st-g~-emd met een 

_va..t:l d~ :-pennen als referentiepunt. 
De hoofdspi1 wordt via een tandwielkast aangedreven door een 3-

fasen elektromotor. Deze elektromotor heeft een vermogen van 15 kW 

en kan, in be~de draairichtingen, met 2 toerentallen draaien. Omdat 

in de tandwielkast 6 Qverbrengingsverhoudingen te rea1iseren zijn, 

kan de hoofdspil dus met 12 toerentallen draaien. De aandrijving 

van de beide sledes wordt via scliroefspillen met kogelomloopmoeren 

verzorgd door permanentmagneetbekrachtigde gelijkstroomservomotoren. 

Achterop deze servomotoren bevinden zich de meetsystemen van de 

beide sledes. Dit zijn opti.sch werkende meetsystemen die iedere 1.25 

~ sledeverp1aatsing een puIs geven. Deze pulsen 1aten dan, afhan

kelijk van de bewegingsrichting een teller op of af tellen. 

Bij het uitvoeren van een draaiprogramma moet de gereedschaps~ 

slede altijd vanuit dezelfde uitgangspositie beginnen. Deze uit

gangspositie noemt men het homepunt. Vanuit het homepunt kan de 

langsslede 440 mm naar links en de dwarsslede 660 mm naar voren 

bewegen. Men noemt dit het arbeidsbereik van de machine. 

De benodigde snijgereedschappen worden met behulp v~ een _ 

schacht- of gereedschaphouder op de. zwaluwstaart vastgeklemd. Het 

op de Pi.t.tler draaibanlt meest_gebruikte gereedschap is een combi

natie van een vlakdraai- en een langsdraaibeitel. Hiermee wordt 

vrijwel al het veordraaiwerk gedaan. Voer het nadr~aien wordt 

mees.tal een speciale can tourbei tel, waarmee de gehele con tour van 

het werkst~"!{ in een keer gevolgd kan worden, gebrui..%t. 

Met de besturing kan op 3 manieren gewerkt worden: handbediening, 

het invoeren van informatie en het uitvoeren van een programma. 

Wanneer de besturing op handbediening staat, kan men met een aantal 

knoppen van het be~eningspaneel de gereedschapsslede verplaatsen. 
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De besturing heeft een geheugen waarin 10 programma's opgeslagen 

kunnen worden.. Men kan een. programma via het toetsenbord in het 

geheugen invoeren, het is ecnter ook l1logelijl{ het va."laf ?onsband 

te laten inlezen. Progra~~a's die reeds in het geheugen staan kan 

men via het toetsenbord wijzigen of verwijderen. 
~ "':;" -

Tijden.s het uitvoeren van een. programma kan men. op het video-· 

scherm van de besturing de verschillende procesgegeven.s aflezen. 

Ook kan men, met behulp van enke1.e knoppen van het be.dieningspa

_ne~l,_~et verloop van het draaiproces beinvloeden. 

De werkstukprogramma's zijn opgebouwd uit woorden. Ieder woord 

bestaat uit een adresseringsletter gevolgd door een aantal cijfers. 

Men onderscheidt een tiental woordtypes die allen een bepaald deel 

van de benodigde 1nformatie kunnen dragen. Zo kent men het N-woord, 

waarmee het regelnummer aangegeven wordt. In het G-woord ligt de 

informatie betreffende de te volgen v:eg opgeslagen. Met de X- en Z

woorden worden de in te nemen posities aangegeven. Wanneer de te 

volgen. weg een cirkelbaan is, dan moet de ligging van het middel

P~"lt aangegeven warden. Dit gebeurt met de I- en K-woorden. Met het 

F-woord wordt de aanzetsnelheid waarmee de sledebeweging uitgevoerd 

moet wordeD. geprogrammeerd. Wanneer een bepaald gereed~chap niet 

(meer) de gewenste afmetingen heeft, dan moet een gereedschapcor

rectie uitgevoerd worden. Deze wordt aangegeven met het T-woord. 

Met het M-~oord tenslotte worden de hulpfunkties geprogrammeerd, 

dit zijn die functies die de noodza~elijke aanvullingen om het 

draaiproces goed te laten verlopen, bewerkstelligen. 
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VOORWOORD 

De Tecb.:;ische Hogeschool Eindhoven (THE) is op de eerste plaats 

een o!!.der~1ijsinstelling waar men. opgeleid kan 'Norden to t ingenieur 

in. een. bep~ald vakgebie4yan de techniek. Voor elk yan deze vakge

bieden (werktuigbouwkunde, elektrotechniek, scheikunde, enz.)'is'er 

op de THE een. eigen afdeling. Binnen iedere afdelin.g zijn er een 

aantal vakgroepen, die zich allen met een bepaald ona-erwerp ui t hun 

JvakgeQ~ed bezighouden. De vakgroepen op hun beurt zijn weer onder
verdeeld in. secties. ledere sectie houdt zich met een specifiek 

deelonderwerp van haar vakgebied bezig. Naast het geven van onder

wijs wordter op de ~rlE oak veel onderzoek,gedaan. 

Tijdens de tweede stageperiode van het cursusjaar 1979/1980 was 

ik tewerkgesteld bij de sec tie Numerieke Besturing van de vakgroep 

Produktietechnologie, een vakgroep van de afdeling Werktui~bouw

kunde. "Deze sectie houdt zich bezig met de toepassing van numerieke 

be,sturin.g in gereedschapwerktuigen.. 

Rierbij wil ik de vele medewerkers van de THE, die mij hun mede

werking verleenden en daarmee zorgden voor een prettige werksfeer, 

bedanken.. Een speciaal dankwoord zou ik hierbij willen.uitspreken 

v~~r Ir. P.C. Hulders, die gedurendemij:zt st;::gf?~p,de-~HE.J!!~j!t 
begeleider was. 
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1. Il'i"'LEI DIN G 

Mijn opdracht op de Technische Eogeschool was het leren werken 

met een numeriek bestuurde (nube) draaibank, ~et als afronding het 

~aken van een demonstratiewerkst~k. De draaibank waar het hier over 

gaat is een Pittler, type Pinumat 300. Deze draaib~ is in 1971. 
doar de sec tie Numerieke Bestur1ng aangekocht. Destijds beschikte 

men reeds over een nube tekentafel die door een Cora-computer ge

stuurd werd. In 1971 heeft men de Pittler draaibank ook op deze - - :-

computer aangesloten. Het systeem Pittler/Cora heeft echter nooit 

goed gefunktioneerd. In 1978 kreeg de sectie toestemming om een 

nieuwe besturing te kopen. Met het oog op het doel van de instal

latie, instructies voor studenten, zocht men naar een besturing 

waarbij de~communicatiemogelijkheden tussen systeem en bedienings

man optimaal waren. Het beste voldeed. hieraan de General Automation 

bestur±ng die door de firma Hembrug aangeboden werd. In figuur 1 

is een beeld gegeven van de installatie zoals die op het ogenblik 

op de TH aanwezig is. 

• 

Fig. 1. De Pittler nube draaibruLk met General 

Automation besturing. 

.:: -

In ho·ofdstuk 2 zal de draaibank besproken worden. In d.1t 

. . 

,..- ~,- . 
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hoofdstuk zullen vooral de constructieve aspecten bekeken worden. 

Hiernaast komen echter oak e!L~ele praktische punten aan de orde. 

Het volgende hoofdstuk (3) handelt over de besturin.g. Hier wordt 

hoo fdza..~elijk gekeken naar de C'iogelijkheden van de bedieningsma.'1. 

bij het werken met de General Automation, besturing. In hoofdsft'tk- 4. ...... _---= 

wordt ingegaan op het programmeren ap de Pittler/General Automation 

nube draaibank. In <lit haofdstuk zullen de bouwstenen van de werk

stukprogramma's besproken worden:' In bijlage 4 zijn,-als aanvulling 

_op . di ~ ._hoofdstuk, 2 werkstn-ltprogramma f s opgenomen. Dit zijn de 

werkstukprogramma's die ik gedurende de 3 maanden dat ik op de TH 

werkzaam was,,-g~schreven.·.1:teb. 
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2. DE DRAAIBAN".tC' 

2.1. De onbouw 

De Pitt1er draaibank, type Pinumat 300, is ontworpen voor het 

bewerken van werkstukken~et een kleine 1engte/diameterverhouding, 

die in de k1auwp1aat opgespannen kunnen worden. Dit in verband tn'et 

het ontbreken van eeIl los center. De bank is voorzien van een 

1angss1ede, met daarop een dwarss1ede. Deze dwarsslede is de ge-

-reedsc~apss1ede, hierop bevindt zich een zwa1uwstaart met 29 pennen 

(onder1inge afstand 30 rom). Deze gereedschapsslede is getoond in 

figuur 2. 

..:-

Fig. 2. De gereedschapsslede van de Pitt1er draaibank. 

De benodigde snijgereedschappen worden op de zwa.luwstaart vast-~-

gek1emd, met een van de 29 pennen alp~pefePB~tiepnnt. Dit is ge

toond in figuur 3, waarbij in dit geva1 het snijgereedschap een 
boor is. 
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Fig. 3. De gereedschapsslede met snijgereedschap. 

Aan de achterkant van de machine bevindt zich het koelmiddel

reservoir. De koelvloeistof wordt door een centrifugaalpompje uit 

dit reservoir opgepompt. Door middel van flexibele leidingen met 

kranen kan men de koelvloeistofstraal richten en regelen. De koel_

vloeistof loopt via de spanenbakdoor een zeef weer terug naar het 

reservoir. In figuur 4 is de koelvloeistofkringloop weergegeven. 

Verder geeft deze figuur een goed beeld van de opbouw van de ma

chine. 

Fig. 4. De koelvloeistofkringloop • 
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De draaibank is voorzien van een hydraul~sche klauwplaat. De 

klemdruk bedraagt 30 bar. Deze dr~~ wordt opgewekt door een aparte 

schctte~po~~. Deze getoo~d in figuur 5. 

Fig. 5. De schottenpomp van de hydraulische klauwplaat. 

Op de klauwplaat Z~Jn twee beveiligingen aangebracht. De eerste 

is een drukschakelaar, .die geactiveerd wordt wanneer de klemdruk 

lager komt dan 25 bar. Er kan dan geen draaiprogramma uitgevoerd 

worden en op het bedieningspaneel van de besturing gaat een waar

schuwingslampje (fault status) branden. Bij opvraag van de fout 

verschijnt de tekst 'chuck ext(ernal) pressure fail' op het video-

scherm. 

De tw.e~ede beveiliging is getoond in figuur 6, en bestaat ui t 

een blokje met een V-vormige uitsparing en een rol-bediende scha

kelaar. De positie van het bIokje is gekoppeld aan de positie van 

de klauwen'. AIleen wanneer het rolletje van de schakelaar ver 

genoeg in de 'V' valt ( tied b in figuur 6) kan er een progra~ma 

gestart. worden. ':lar:.neer het rolletj e van de scha..~elaar niet ver 

genoeg in de 'V' vaIt, staan de klauwen te ver naar buiten of naar 

binnen (te groat of te klein werkst~~) en kan er geen progr~~a 

gestart worden. Op het bedieningspaneel gaatweer hetzelfde waar-
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schuwingslampje branden. Bij opvraag van de fout verschijnt nu de 

tekst 'chuck ext(ernal) li~it' op het videoscherm. Het gebied 'bl 

uit fig~'l!' 6 k()~.::t overeen met een slag vax;. 8 e..m van de klau'!len, dus 

!net een dia.nieterverschil van het werkstu..1t van 16 ;:nm. 
~- ... -

- ;-

r 
--- ...... _- .... _- ___ ..J 

till .. 

a b c 

Fig. 6. De beveiligingschakeling op de klauwplaat. 

2.2. De aandri,jvingen 

De hoofdspil wordt, via een tandwielkast, aangedreven door een 

3-fasen elektromotor. Deze elektro!!lotor heeft een maximaal opge

nomen vermogen van 15 kW en kan, in beide draairichtinten, met -

twee toe.rentallen draaien; 1500 en 3000 omwentelingen per minuut. 

In de tandv.'ie1kast l:t,unnen met- behulp van eJ.ektromagnetische 

koppe1ingen 6 verschillende overbrengingsverhoudingen gerealiseerd- . 

worden. Men heeft dus, in beide draairichtingen, 12 toerental1en 

to t zijn beschils.king. Deze 12 to eren tal1en vorr.'len een meetk'J.ndige 

reeks, waarvan de reden 1.25 is. De totstan~~o~ing van de toeren-

tal1en is getoond in figuur 7. In deze figuur zijn aIle toerentallen 

o,pgegeven in omwentelingen. per minuut, en gemeten in. onbe1aste toe

stand. Afwij?~ngen. met de te berekenen waarden zijn het gevolg 

van het afronden vari. de toerental1en van de elektromotor en van de 

overbrengingsverhoudingen. 
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_ 1500-----+ 

235 

3 fasen. . 148 594 
e1ektro- 10 : 1 1 . 4 . 
motor 296 1185 

187 710 
..... 3000 8 1 

373 1491 

Fig. 7. De to tstandkoming van de toerental1en. van de 

hoofdspi1. 

De aandrijving van de beide aledes wordt verzorgd door permanent

magneetbekrachtigde ge1ijkstroomservomotoren. Van beide motoren is 

het maximale toerental 3000 omw/min, het minimale toerental ligt 

beneden 1 omw/min. Figuu:r 8 toont een gelijkstroomservamotor in 

totaalaanzicht en in daorsnede. 

Fig. 8. De permanentmagneetbekrachtigde gelijkstroom-. . 
servomotor. 
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De omzetting van de roterende beweging v~ de servomotoren in 

de trans1erende beweging van de sledes gebeurt door middel van 

schroefspillen met voorgespanne~ (spelingsvrije) dubbele kogeloID

loopmoeren. Dit is getoond in figuur 9 • 

Fig~ 9. Schroefspil met dub

bele kogelomloopmoer. 

Fig. 10. Rollichamen-e1ement. 

De sledes lopen. over geharde en volledig afgedekte stalen 

geleidingen., waarbij een deel van het sledegewicht door rollichamen 
., 

gedragen wordt. Figuur 10 toont een van de rollichamen-elementen. 

2.3. Het meetsysteem' 

De meetsystemen van beide sledes bevinden zich achterop de servo

motoren. Figuur 11 toont een meetsysteem. Een glazen schijf is door 

een. koppeling met de motoras verbonden. en draait hiermee rondo Op 

deze schijf, de telschijf, is een raster aangebracht bestaande uit 

2000 transparante- en 2000 niet-transparante zanes. Dit raster 

wordt foto-elektrisch afgetas"f. De telschij f wordt wordt aan een 

kant belicht, aan de andere kant bevinden zich 4 stilstaandeaftast--

rasters en· 4, bij deze aftastrasters-b~horende, fotocellen. Deze 

fotocellen zetten de, door het draaien v~"l de telschi.j f ontstaande, 

lichtsterktevariaties am in elektrischesignalen. 
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fo to cellen---:::wI' 

lar:rp ---~~ 

koppeling 

as ~ P 

Fig. 11. Het op de Pittler draaibank toegepaste 

meetsysteem. 

1 periode P 

We ~en de hoek die gevormd wordt door twee opeenvo1gende 

transparante- en niet-transparante z~nes als 1 periode beschouwen~_. __ . 

In dat geval zijn de aftastrasters 1.1 en 1.2 ten opzichte van 2.1 

en 2.2 over i periode verschoven. En ook zijn de rasters 1.2 en 2.2 

ten opzicnte van respectievelijk 1.1 en 2.1 over t periode verscho

ven. -;ianr..eer nu de signalen Va.!'l de fotocel1en 1.1 en 1.2, en die van 

2.1 en 2.2 bij elkaar genomen worden, dan krijgen we twee, bij be

nadering, sinusvormige signa1en E1 en E2 die ten opzichte van e1kaar 
-. - --,~.--- ~.~-. 

ee~ faseverschuiving van ~ periode hebben. Dit is getoond in figuur 
12. 
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schakel.i.rl.g van ! 
,. 

de fotocellen : :El 

UJ. 
-:-

U2 ~-- - -~--------~------~ 

o 

Fig. 12. De door het meetsysteem afgegeven signalen. 

Deze signalen El en E2 worden door een elektrische schakeling omge

zet in de blokspanningen.. Ul en. U2. De grootte van deze blokspanning

en is minimaal +6 V v~~r de schakeltoestand '1', en maximaal ±O.3 V 

voor de schakeltoestand 'Of. Deze beide blokspanningen worden aan 

een tweede elektrische schakeling toegevoerd die, iedere keer wan

neer een van beide blokspanningen van schakeltoestand verandert, een 

puls geeft. Zoals te zien is intiguur 121 gebeurt dit~4 m~al-per 
periode •• pe telschijf was ver~eeld in 2000 periodes; zo krijgen we 

dus 8000 pulsen per omwente1ing. Dit betekent dat bij een spoed van ,-
de schroefspillen van 10 mm, er iedere 1.25 ~ sledeverp1aatsing ean 

puls gegeven wordt. 

Uit het verloop van de blokspanningen kan ook de draairichting 

van de servon:otoren bepaald worden. Wanneer we Ul als referentie

spanning beschouwen, dan ijlt U2 v66r of na op Ul, afhruL~elijk van 

_de dr~~~~chting. -Dit i~_~etoon..d in ~iguur 13. Wanneer\!e __ Jlu_de 

situatie hebben: Ul.is '1 1 en U2 wordt 'I', dan ij1t U2 na op Ul en 
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draait de schijf rechtsom. Wanneer we de s~tuatie hebben: Ul is 

tIt en U2 Vlordt 'at, dan ijlt U2 v6er op Ul en draait de schijf 

linksom. Deze beide situaties kunnen met behulp va~ enige logische 

schakelingen herkend worden en zo een teller op of af laten tellen. 

Ul 1 Ul 1 

a Q 
U2 1 U2 1 

- . 
0 0 --

telschijf draait linksom 

Fig. 13. Het bepalen van de draairichting. 

Beide servomotoren herbergen ook nog een tachogenerator. Hiermee 

kunnen ·de toerentallen van de servomotoren, en dus oak de slede

snelheden bepaald worden. 

2.4. Het homepunt en het arbeidsbereik van de machine 

Bij het uitvoeren.van draaiprogrammals moet de gere~dschaps

slede natuurlijk altijd vanuit dezelfde uitgangspositie starten. 

Deze uitgangspositie noe~t men het homepunt van de mach~e. Bij de 

Pittlar draaibank ligt het homepunt rechtsachter, dit wil zeggen 

dat de gereedschapsslede helemaal naar rechts en helemaal naar 

ac::~_~~re~_staa t. Deze ligging ,_Y,~_~~,~_~omepun t hee~~een_ Er~~~!=,che 
redan; de smer~ng van de kogelomloopmoer van de dwarsslede. 

De koge1omloopmoeren van de beide sledes moetan regelmat~g ge-

smeard worden. Hiervoor ~s de Pittler draaibanlt voorz:i.en van een 
-

pneumatis~ werkende smeerpomp, die met een drukknop op het bedie-

ningspaneel van de bestUr~g bediend kan worden. De smering van de 

kogelomloopmoer van de dw'a.rsslede Vlordt verzorgd door een buisje 

dat aan de achterzijde van de machine is aangebracht. Dit is ge

toond i.~ figuur 14. Warl.Ueer nu de dwarsslede geheel in de ach ter-
_ __ _~ 0 __ ., •• _.______ _ _ •• _ 

r _ _ _ 

ste stand staat, dan steekt dit buisje door een ope~g ~ het huis 

van de kogelomloopmoer en kan deze gesmeerd worden~ De kogelomloop
mOlar van de langsslede wordt via een flexibele slang van olie voor-
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zien en kan in alle standen gesmeerd worden. 

Fig. 14. De olietoevoer VGor de kogelomloopmoer 

van de dwarsslede. 

Omdat men, v66r het uitvoerenvan elk draaiprogramma, de ge

reedschapsslede toch naar het homepunt moet sturen, is het het 

meest logische het homepunt zodanig te leggen dat er tevens gesmeerd 

kan wo·rden. Daarom ligt het homepunt achter op de machine. Dat het 

homepunt geheel rechts ligt heert als reden dat men het programma 

wi.l begj.l::men met. de snijgereedschappen zo ver mogelijk van. het werk-

stuk verwij derd. 

In het ~omepunt kan men van een punt van de gereedschapsslede 

(bijvoorbeeld sen va~ de permen) de afstanden in x- en z-richting 

op!l:ete!' .. tot aa.~ een vast p'J.nt op de machine. Experi!':lenteel "I'!erd 

bepaald dat ~ het homepunt de afstand in de x-richting v~~ pen 4 
tot aan de rotatieas van de hoofdspil 15 rom was, en dat de afstand 

in de z-richting van pen 4 (en dus van alle pennen) tot aan de 

voorkant van klauwplaat 519.8 mm was. Dit is getoond in figuur 15. 
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dwarss1ede (gereedschapsslede) 
1an.gsslede 

pen 4 

x --15 mm 

mm 

bereik 0 mIl! 

Fig. 15. De ligging van het homepunt ea het arbeidsbereik 

van. de machine. 

Vantii t het homepUnt kan de gereedschaps.s1ede 660 mm naar voren 

(positieve x-as) en 460 mm naar links (negatieve z-as) bewegen. Men 

noemt dit het arbeidsbereik van de machine. Zie figuur 15. 
Op de Pitt1er draaibank waren voor het begrenzen van. het arbeids

bereik oorspronke1ijk. 8 schakelaars aanwez1g. Voor iedere richting 

(x+, X-, z+ en z-) was er een. voorkontakt en een eindkontakt. Na de 

ombouw van de machine wordt op beide assen voor beide richtingen S+ 
en -) een eindschake1aar gebruikt. De andere eindschakelaar fungeert 

nu als homeschakelaar; hiermee wordt de positie van het homepunt 

vastge1egd. Figuur 16 toont de oude en. de nieuwe opste1l1ng van de 

schake1aars en figuur 17 geefteen beeld van. de situatie op de ma-
.:: -

chine Detreffende deschakelaars van de z-as. 

vk z- vk z+ vk z- hs 
[!J 

ek z-
[!J 

ek z+ 
[!] 

mm 
ek. z-/z+ 

W 
vk z+ 

[!J 

IT] 

oorspronke1ijke opste11ing nieuwe opste11ing 

Fig. 16. De oorspronkelijke en de nieuwe opste1ling van de 

eindschake1aars. 
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Fig. 17. De eindschakelaars van de z-as. 

Bij normale snelheid wordt de slede door het voorkontakt gestopt. 

Op het bedieningspaneel gaat dan een waarschuwingslampje (feed hold) 

brande~ Men kan de slede met de drukknoppen van de handbediening 

ui.t<hetl..vobrkontakt h.al.en..- Wanneer de slede, bijvoorbe~ld door te 

hoge snelheid, door het voorkontakt sChiet, dan wordt ze alsnog door 

het eindkontakt gestopt. De machine schakelt dan over op de nood

stoptoestand en op het bedieningspaneel gaan 3 waarschuwingslampjes 

(feed ho-ld, emergency stop en travel limit) branden. Wanneer men nu 

de slede wil terughalen kan dit alleen do'or de desbetreffende 

schroefspil met de hand rond te draaien, of door het eindkontakt 
.: -

kGrt te slu1ten. 

2,.;;5. De snijgereedschappen 

De benodigde snijgereedschappen w?~den met behu+p van een 

.schachthouder of gereedschaphouder op de zwaluwstaart van de gereed-.. 
schapsslede vastgezet. Dit werd al getoond in figuur 3, in figuur 

18 is een gereedschaphouder afgebeeld. De pen waarop het gereedschap 

gemonteerd wordt valt in een uitsparing onderin de gereedschap

houder, waardoor de x:-positie van liet gereedschap getix:eerd wordt. 
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Door de bout aan de zijkant van de gereedsc~aphouder aan te draaien 

wordt het beweegbare gedeelte van de gereedschaphouder naar binnen 

getrok ... ~en en '.'!ordt deze op de z~'laluwstaart vastgey..lemd. 

- :-

Fig. 18. De gereedschaphouder. 

De snijgereedschappen worden in de gereedschaphouders~ges4hGv&n 

en, door de bouten aan te dr aai en , hierin vastgeklemd. Figuur 19 

geeft het op de Pittler draaibank meest gebruL~te gereedschap weer; 

een combinatie v~ een vlakdraai- en een langsdraaibeitel. 

Fig. 19. De v1akdraai/l~~gsdraaibeite1co~binatie. 

t1et de vlakdraai/langsdraaibeitelcombinatie wordt vrijwel a1 
het voardraaiwerk -uitgevoerd. Wanneer hierm.ee-c;o.k'-~nag"€draaid :-~~ 

zou worden, dan zou men, bijvoor'beeld bij cirkels, aver !noeten 

schakEti.en.. van de vlakdraai- op de langsdraaibeitel. Deze overgang 
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zou altijd zichtbaar ziju op het werkstukop~ervlak. Daarom gebruikt 

men voer het nadraaien meestal een speciale contourbeitel, waarmee 

d.e volled.ige contour van het werkstu..~ in een keer gevolgd kan 

worden. Zie figuur 20. 

._. -------. ----·--1 .. -- --... ..-. ----._ .. , ---_. -., - .. -
------------------

Fig. 20. De contourbeite1. 

In de vorige paragraaf is a1 gezegd dat in het homepunt van een 

van de'pennen de afstanden in x- en z-richting tot aan een vast 

punt op de machine opgemeten kunnen worden. Hiermee zijn dan de 

posities van de andere pennen ook meteen bekend, want de afstand 

(in de x-richting) tussen de pennen is 30 mm. Om nu een werkstuk te 

kunnen draaien moe ten ook de afstanden tussen pennen en de bijbe

horende beite1punten bekend zijn. V~~r het bepa1en van deze af

standen is bij de Pittler draaibank een gereedschapinstelapparaat 

aanwezig. Dit is getoond in figuur 21. 

Fi.g. 21. Het gereedschapinste.lapparaat. 
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Op het gereedschapinstelapparaat worden de gereedschappen vast

geklemd op een zwaluwstaart die identiek is aan die op de draaibank. 

Verder bestaat het gereedschapinstelapparaat uit een'kruisslede 

.waarop een microscoop gemonteerd is. Het objectief van de micros

coop bevat .een dradenkrui.s waarvan de beide draden met de x- en de 

z-as op de machine corre.sponderen. Op de meetklokken, die aan de

voorkant ~. bovenop het gereedschapinstelapp~~~~ bevestigd zijn, 

kan men de x- en z-afst~den tussen ~e bet~~ff~n~_E;_?~_~~._~~:t __ ~ ___ ~" __ . ___ _ 

- dradenk,ruis aflezen. Hierbij wordt op de meetklok aan de voorkant 

de z-maat afgelezen, en op een van de beide klokken bovenop het 

gereedschapinstelapparaat de x-maat. Voor de x-maat zijn 2 meet

klokken aanwezig omdat deze zowel positief als negatief kan zijn, 

we denken hierbij bijvoorbeeld aan de vlak/langsdraaibeitelcombi
natie. 

Het gereedschapinstelapparaat kan op 2 manieren gebruikt worden: . 
- Men kan de gereedschappen instellen op de gewenste afmetingen, 

dit zijn de afmetingen waarvoor het programma geschreven is, of 

- men kan de werkelijke afmetingen van de gereedschappen opmete~, 

het verschil met de gewenste waarden moet dan als gereedschap

correctie in het programma opgenomen worden. 

Het instellen van de gereedschappen gaat op de volgende manier: 

men zet de microscoop met het dradenkruis op de gewenste x- en z~ 

afstanden, waarna men de beitelpunt zodanig manouvreert dat de 

beide kruisdraden de raaklijnen aan de beitelp~~t vormen. Om dit 

manouvreren mogelijk te maken zijn de gereedschappen en de gereed

schaphouders van een aantal verstelmogelijkbeden voorz~~n. 

• 

r _ __ . 
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3. DE BESTURING 

De Pittler draaiban..1.t is gel<::o::.::;peld aan. een bestuxin.g van het 

merk Gen.eral Automation. Deze besturing werd gekozen vanv:ege de 

.' goede comm~catiemoge~jkheden tussen systeem en bedieningsman.. 

Dit in verband met het doel van deze installatie; j~str:~_<:~ies' voor 

studenten. In figuur 1 werd al e~n totaalbeeld van de installatie 

gegeven, figuur 22 en bijlage 3 tonen het bedieningspaneel van de 

_best~~g. 

, 

Fig. 22 Het bedieningspaneel van de General Automation 

besturing. 

In de bovenstaande figuur is te zien dat het bedieningspaneel 

in 3 omlijnde vakken verdeeld is. In het rechtervak bevindt zich de 

noodstopdru.l&..nop. War..neer deze ingedrukt wordt, worden de beide

sledes en de hoofdspil meteen afgeremd. Op het bedieningspa.'1eel 

gaat het ! emergen.cy stop I -vraarschuwin.gsiar::pj e branc.en. 'l!anneer 

tijdens het uitvoeren van een programma de gereedschapsslede buiten 

het arbeidsbereik·van de machine komt, of wanneer de klemdruk van 

de klauwplaat wegvalt, schakelt de besturing automatisch over op 

de noodstoptoestand. Ook bij het aanzetten van de machine geldt de 
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noodstopsituatie. Men. kan deze toestan.d opheffen m.et de 'control 

on'-dr~~~op. Het 'emergency stop'-waarschu~~ngslampje gaat dan uit 

en het 'con.trol rGady'-lar:;.::;;je gaat aan. 

Tussen de andere 2 v~~~en bevindt zich de '=ode select'- scha

kelaar. F...iermee kan men Jq .. ezen op welke manier men ·:tnet de machine 

wil werken. De 'mo,de select I -schakelaar heert 4. standen, namelijk: 

'manual' (handbediening), 'automatic' en 'single step' (veor het 

uitvoeren van. programma's) en 'MDI' (~anual ~ata Input = handingave 

_van d~~a). 

3.1. De hAAdbediening 
Wanneer de 'mode select'-schakelaar in de 'manual'-stand staat, 

is de machine gereed voor handbediening. Met de knoppen uit het 

middelste vak op het bedieningspaneel kan men de gereedschapsslede 

verplaatsen. Allereerst kiest men met de 'axis select'-schakelaar 

langs welke as (x of z) men de slede val verplaatsen. Welke as men 

gekozen heert wordt op een display aangegeven 

Met de 2 'jog'-drukknoppen kan men fiU de gereedschapsslede 

verplaatsen. Van. deze drukknoppen bewerkstelligt de linker (jog -) 

een verplaatsing in de negatieve, en de rechter (jog +) een ver

plaatsing in de positieve richting. Tussen deze drukknoppen bevindt 

zich de 'jog mode'-schakelaar. Als deze schakelaar in een van de 

standen 'high' of 'low' staat, dan gaat de gereedschapsslede, 

wanneer een van beide 'jog'-drukknoppen ingedrukt wordt, met een 

continue snelheid bewegen. De slede blijft bewegen totdat de druk

knop weer losgelaten wordt, of totdat een van de voork9n.takte~ be

reikt wordt. staat de schakelaar daarentegen in een van de standen 

'min' (=-.0.001 mm), '0.001 mm~ --'10 mm.', dan verplaatst de gereed
schapsslede zich, nadat een van de 'jog'.drukknoppen ingedrukt 

wordt, over die bepaalde afstand. Om_~e gereedschapsslede opnieuw 

te verplaatsen moet de druY~op losgelaten"en opnieuw ingedrukt 
vlorden. 

Boven in dit vak bevindt zicn de 'home'-drukknop. Eiermee kan 

men de gereedschapsslede naar het homepunt sturen. Wanneer deze 

knop ingedrukt wordt, gaat de gereedschapsslede met een continue 

snelheid bewegen, w~arbij r:Len de drllkknop net ingedrukt hoert te 
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ho·uden. De~beweging wordt gestopt wanneer het homepunt bereikt 

is. Omdat de gereedschapss1ede a1tijd in positieve richting gaat 

bewegen moet men ervoor zorgen dat de homebeweging vanuit een nega

tieve positie gestart wordt. Wanneer de gereedschapssl.~?e het home

punt bere~t heeft moet(Ul,. achtereenvo1gens de knopp,en I zero set' en 

I programm. zero I :ingedrukt worden. Met de 'zero set' _drnkknop word t 

het nulpunt van. het coordinatenstel.sel :in het.. homepunt gelegd, en 

met de t pro·gramm. zero'-d.rukknop wordt ervoor gezorgd"1:iat dat nul-

-punt ~ het uit te voeren programma o·ok werkelijk als nu1punt ge

bruikt wordt. Deze reeks van handelingen noemt men het 'homen', 

vanzelfsprekend moet dit voor beide coordinaatassen gedaan worden. 

Naast deze drukknoppen bevindt zich de 'grid set'-drllkknop. 

Hiervan was echter de funktie niet bekend, waardoor deze drukknop 

hier Diet verder besproken kan worden. 

3.2. De handingave van data 

Wanneer de 'mode select'-schakelaar in de 'MDI'-stand staat, kan 

men de besturing gebruiken vo,or handingave van data. Men kan bepaal

de instructiesintikken, en~ na overschakelen op de 'single step'

stand, direct ui t laten voeren door de 'cycle start' -drukknop in te 

drukken. Wanneer alle instructies zijn uitgevoerd, kan men weer 

terug schakelen naar de 'MDI'-stand en nieuwe intikken. 

De besturing heeft een geheugenwaarin 10 programma's opgeslagen 

kunnen worden. Bij het uitschakelen van de spanning worden deze. 

programma's niet vernietigd. Ieder programma heeft een eigen naam, 

die uit;6:-karakters bestaat. Van deze 6 karakters is het eerste ..: .... . 

verp1icht een cijfer, de averige 5 Mogen willekeurig cijfers af 

letters zijn .. In, de 'MDI'-sta;;d kan men een 1ijst van. programma's 

die in. het geheugen staan opvragen. 'Ook kan men ria het toetsenbord.. 

een programma in het geheugen invoer~~, waarbij de.ingetikte instruc
ties tegelijkertijd op het videoscherm te zien zijn. Het is ook 

mogelijk een prog~amma vanaf ponsband in het geheugen in te voeren. 

Hiervoor is de besturing uitgerust met een ponsbandlezer. Deze is 

getoond in figuur 23. Naast het invoeren van programma I s is het in 

de 'MDI'-stand ook mogelijk om reeds in het geheugen opges1agen 

programma's te wijz;Lgen of te verwijderen. • 
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Fig. 23. De ponsbandlezer van de General Automation 

besturing. 

Naast dit programmageheugen heeft de besturing oak nag een 

geheugen waarin 32 verschillendegereedschapcorrectiewaarden op

geslagen kunnen warden. Oak deze kan men via het taetsenbord in

voeren, wijzigen of verwijderen. 

Wanneer men een programma op de draaibank uit wil laten voeren, 

ro,ept men eerst in de 'MDI' -stand het prQgramma op ui t het geheu

gen, of men laat het vanaf ponsband inlezen. Vervolgens schakelt 

men aver naar een van de standen "single step' of raut~~aticl-, 
waarna h~t programma met de '~ycle start'-drukknop gestart kan 
worden. 

3.3. Ret uitvoeren van een nrogra~a 

neeft men in de 'KLI' -stand van. de 'mode select' -schakelaar 

een programma opgevraagd, dan scha~elt men over naar de 'automatic'

danwel de 'single step'-stand. Men start het programma door de 

'cycle startl-knop in te drukken. In de 'automatic'-stand wordt 

dan het gehele prog~amma afgewerkt, in de 'single step'-stand wordt 

slechts 1 programmaregel uitgevoerd. Wanneer alie instructies ui.t 
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deze regel zijn uitgevoerd gaat het waarsch~wingslampje 'programm 

stop' branden. Men kan nu de volgende programmaregel uit laten 

voeren door de 'cycle start'-knop opnieuw in te druk~en. 

fiet de knoppen uit het lirlkervak op het bedienir..gspaneel kan men 

.- het verlooE van het prog:r:amma beinvloeden. Naast de, I cycle start'

drukknop zit de 'feed hold'-drnkJrnop. R:Lermee kan men tijdens hat 

draai.proces de aanzetbewegi.ng stopzetten. De overige machinefuncties 

worden door deze drnkknop niet beInvloed. Met de 'cyele start I -druk-

_knop ~¥D- men de aanzetbewegin.g weer inschakelen. 

Boven deze beide drukknoppen zit de ,% feed rate'-schakelaar. 

Met deze schakelaar kan men de actuele aanzetsnelheid van 0 tot 

150% van de geprogrammeerde aanzetsnelheid varieren. Is dus de in 

het programma opgegeven aanzetsnelheid 150 mm per minuut, en staat 

de schakelaar op 80%, dan wordt de aanzetbeweging uitgevoerd met 

een snelheid van 0.8 x 150 = 120 mm per minuut. 

LinKs boven de '% feed rate'-schakelaar bevindt zich de 'optional 

stop'-schakelaar. Deze schakelaar wordt gebruikt in combinatie met 

het woord MOl (dat in paragraaf 4.7 nader besproken zal worden). 

Wanneer dit woord in het programma gebruikt is en de schakelaar 

staat in de stand 'on', dan wordt de uitvoering van het programma 

onderbra.ken. Men kan de programmaonderbreking be9:Lndigen door de 

I c,ycle start' -!mop in te drlikken. Wanneer de 'optional stop'-
. -_. -

schakelaar in de 'off'_stand staat, wordt het woord MOl genegeerd. 

Rechts van de 'optional stop'-schakelaar zit de 'block delete'
schakelaar. Wanneer deze schakelaar in de stand 'on' staat, dan 

warden die programmaregels die voorzien. zijn van het teken I /, niet 
..: - - -

uitgevo·erd. staat de. schakelaar in de stand toff', dan worden ze 

wel ui tg"s_voerd. Op deze manie.!' kan men bepaalde gedeel tes van een 

programma uitschakelen zonder het programma zelf te veranderen. 

Tijdens het u1tvoeren van een programma kan men.op het video-
... " .-. 

scherm de volgende procesgegevens aflezen: 

- De naam van het programma dat uitgevoerd wordt. Wa'1neer een 

progra~~a va~af ponsband uitgevoerd wordt is dit een T (tape). 

- De absolute posities in de x- en in de z-richting. 

- De eventueel "nog af te leggen afstanden in x- en z-richting. 

- De geldende gez:eedschapcorrectie. 
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De a~zetsnelheid, deze wordt aangegeven in mm per omwenteling 

en in mm per minuut. 

- Het toerental en .de draairichting van de hoofdspil. 

- De programmaregel die op dat ogenblik uitgevoerd wordt. 

De geldende G-, S-~. t- en M-woorden. (hierover voIgt meer in 

.~:hoo fdstuk. 4 ) 

...: -

"':- - -



- - -...., 

-28-

4. RET FROGRAI.'1MEREN OF DE PITTLER/GENERAL AUTOy.t.ATION NUBE DRAAIEANK 

In. dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het :prograz::un.eren 0:9 de 

Pi t tIer /General Automation nube draai bank. Onder' het progra.I!l!:.eren' 

-- verstaat men het maken y~ een werkstukprogramma dat alle op de 

nube machine u~t te voeren bewerkingen beschrijft. Men spreekt dan 

o:ok weI van werkstukprogrammeren.1 dit om aan te geven dat er een 

wezenlijk verschil bestaat met het computerprogrammeren. 

De w:erkstukprogrammats zijn opgebouwd tit woorde.n die bestaan uit 

een adresseringsletter gevolgd door een aantal cijfers. Men onder

scheidt een tienta.l woordtypes, die allemaal een bepaald deel van de 

benodigde info-rmatie kunnen dragen. Een aantal bij elkaar behorende 

woorden kan tot een regel of blok gegroepeerd worden. Een aanta.l 

regels achter elkaar vormt dan een programma. In de volgende para

grafen zu1len de verschillende woordtypes met hun betekenis bespro

ken worden. 

4.1. Ret b1 0knummer 

Het bloknummer dient ter herkenning van.de verschillende regels 

of programmablokken. Ret wordt.aangegeven met de adresseringsletter 

N, gevolgd door maximaal 4 cijfers. Ret bloknummer kan dus lopen van 

NOOO! tot N9999. Nullen aan het begin van het N-woord mogen wegge~. 
, 

laten worden; NO~Ol kan dus ingekort worden tot NOOI, NOI of Nl. 

Wanneer een programma, via het toetsenbord, direct in het ge

heugen van de besturing wordt ingetikt, dan kunnen de bloknummers 
- weggelatenwcirden;-ae oestlirug geeft iedere regel' toc:Q. _.een e:;,gen 

nummer. Het is dan echter niet meer mogelijk om een."bepaal.de regel 

op te vragen, bij het gebruik_ van bloknummers kan dit weI. Wanneer 

een programma vanaf ponsband uitgevoerd wordt, dan moeten de regele

weI van een bloknummer voorzi~n zijn t 

4.2. De voorbereiuende functie 

De voorbereidende functie geeft infor~atie over de te volgen weg 

bij een sledeverplaatsing. De adresseringsletter is de letter G, 

deze wordt altijd "gevolgd door 2 cijfers, nullen mogen met wegge

laten worden. In het algemeen blijft een G-woord net zolang gelden 
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totdat het door een ander G-woord vervangen_vrordt, er z~Jn echter 

enkele G-woorden die aIleen binnen het eigen blok gelden. Hieronder 

volgen de belangrijkste G-wooruen. 

Dit vlOOrd indiceert een punt-tot-puntbeweging in een rechte lijn . .," ... . 
met maximale snelheid. Een eventueel geprogrammeerde aanzetsnelheid 

wordt genegeerd. De snelheid wordt weI beinvloed door de stand van 

de '% feed rate'-sc.hakelaar. Het' GOO-woord geldt wa..ni:reer de machine 

_aange~~t wordt, het kan vervangen worden door een van de woorden 

GOl, G02 of G03. 

§.Ql 

Oak hier is de gevalgde weg een rechte lijn. De snelheid waarmee 

de beweging uigevoerd wordt is hier echter de laatst geprogrammeerde 

aanzetsnelheid. Dit woord bIijft ,gelden totdat het vervangen wordt 

door een van de woorden GOO, G02 of G03. 
G02 

Bij gebruik van dit waard is de door de gereedschapsslede 

gevolgde weg een cirkelbaan. De draairichting van de cirkelbeweging 

is met de klQk'mee (in het:.opde.; machine geldende assenstelsel). De 

af te leggen cirkelboog mag niet grater zijn dan 359°._Een volledige 

cirkel kan niet omdat dan begin- en eindpunt samen zouden vallen. 

Hen moet naast de in te nemen positie oak de ligging van het middel

punt aangeven. Het de ligging van het middelpunt en de startpositie 

is de cirkel bepaaldi wanneer het eindpunt niet op deze cirkel ligt 

zal het programma gestopt worden. Het G02-wo·ord kan vervangen worden 

door de woorden GOO, GOI en G03. 
..: -

Het G03-woord verschilt alleen van het G02-woord door de draai-

richting van de cirkel, deze is hier tegen de klok in. 

G90 
""""- -- - , 

Dit woord heeft alB gevolg dat aIle maten absoluut gemeten 

worden.. Hen moet dUB bij een Bledeverplaatsing de nieuw in te namen 

positie ten opzichte van het nulpunt (homepunt) opgeven. Bij het 

aanzatten van de machine geldt het G90-woord, het kan vervangen 

worden door het waard G91. 

G91 

Bij gebruik van dit waord worden alle maten inkrementeel gemeten. 
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Hier moet men dus bij een sledeverplaatsing-de nieuw in te nemen 

positi.e ten apzichte van de startpositie apgeven. Het G91-woord 

blijft gelden totdat het vervangen wordt door het G90-woord. In het 

algemeen is het het eenvaudigst te programmeren met een inkrementeel 

maatatelsel; in plaats van in te nemen posities k~ men verplaat

singen dan opgeven ala af te leggen afstanden, wat een veel aver~ 

zichtelijker programma oplevert. 

-4.~. De geometrische informatie 

Tot de geometrische informatie behoren de posities die tijdens de 

bewerkingen ingenomen moeten worden. De posities worden uitgedrukt 

in coordinaten van dat rechtsdraaiend assenstelsel waarvan de z-as 

avereenkomt met de hoofdspil en waarvan (vrijwel altijd) het nulpunt 

in het homepunt ligt. Bij de Pittler draaibank krijgen we dus een 

coordinatenstelsel waarvan, vanuit het homepunt rechtsachter, de 
. 

positieve x-as naar voren en de negatieve z-as naar links loopt. 

De pasities (of verplaatsingen) worden aangegeven met de adresse

ringsletters X en Z. Deze adresseringsletters kunnen door maximaal _ 

6 cijfers gevolgd worden, waarvan er dan 3 v66r en 3--aehter -d& ·-t. 

decimaalpunt staan. Een plusteken heeft men niet op te-geven, een 

minta~en weI. Nullen vooraan en achteraan mogen weggelaten worden. 

Een verplaatsing van 5.3 mm in de negatieve z-richting kan men dua 

pragr~eren als Z-005.300 of als Z-5.3 (of als alles wat daar .. 

tussen ligt). Een weggelaten X- of Z-woord betekent dat er met 

betrekking tot die functie geen verandering optreedt, een verplaat

sing over &.en afstand 0 (inkrementeel) of een gelijkbl;ljvende.: 

pesitie (absoluut) hoeven dus niet geprogr~eerd te worden. 

Zoals- gezegd ~jn bij ci.rk.~lvQ;rmige bewegingen coord.i.n.aten nodig 

di.e. de liggi.n.g van het middelpunt aangeven. Hiervoor dienen de I- ' ... 

en K-woorden, waarbij het I-woard de_~fstand tot het middelpunt in 

de x-richting aangeeft, en het K-waord de afstand in de z-richting. 

Net zo·als bij de X- en Z-\'toorden kunnen de adresseringsletters I en 

K door !!laY.i.:::J.aal 6 cij fers gevalgd worden. De 1- en K-woorden hoeven 

niet van een plus- of minteken vo-orzien te zijn. De coordinaten 

achter de adresseringsletters geven de absolute waarde van de 

afstand tussen start- en middelpunt aan. 
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4.4. De aanzetsnelheid 

De aanzetsnelheid wordt geprogrammeerd met de adresseringsletter 

F. De adresseringsletter kan door maxi=aal 5 cijfers gevolgd worden; 

4 voor en 1 achter de decimaalpunt. Nullen vooraan en acuter de 

decimaalpunt mogen weggelaten worden. De aanzetsnelheid wordt opge-
. 

geven in milimeters per minuut. Een aanzetsnelheid van 120 mm per 

minuut kan dus geprogrammeerd worden als F0120.0, als F0120, als 

Fl20.0 at als Fl20. 

De geprogrammeerde aanzetsnelheid geldt al tijd langs de baan die 

door de gereedschapss1ede gevolgd wordt. De aanzetsnelheid waarmee 

de bewegingen uitgevoerd worden wordt bepaald door de geprogram

meerde aanzetsnelheid en de stand van de ,% feed rate l -schake1aar. 

Het geprogrammeerde F-woord blijft ge1den totdat het vervangen 

wordt door een ander F-woord. Men hoeft dus niet bij ieder blok 

opnieuw de aanzetsnelheid te programmeren, ook niet bij overschake

len van bijvaorbeeld GOl naar G02 of van G01 naar GOO en weer terug 

naar G01. 

4 • .5. Ret toerentaL van de hoo fdspil 

Voa,r de programmering van het toerental van de hoaf<;ispil wordt 

de adresserings1etter S gebruikt. Deze wordt altijd door 5 cijfers 

gevolgd. Van deze 5 cijfers is het eerste 6f een 0 (toerental is 0) 

6f een 1 (toerental is niet 0). Met de overige 4 cijfers wordt het 

to,erental, in om,wentelingen per minuut, aangegeven. Een toerental 

van 0 omw./m.in. wardt dus geprogrammeerd als SOOOOO, een toerenta1 

van 118 omw. /min. als SlOl18 en een toerental van 1185 omw. /min. als 
..; -

S11185. Wanneer het toerental in het S-woord niet Qvereenkomt-met 

een van ~~ twaalf mogelijke toerentallen, dan zal de hoofdspil 
. -

gaan draaien met het dichtst benaderde toerental van deze twaalf. 

Het geprogrammeerde S-waard wordt opgeheven door een ander S-woard, 

of door een van de woorden M02, M05 of H30. 

4.6. Het gereedschannummer 

Het gereedschapnummer wordt geprogrammeerd met de adresserings

letter T. Narmaal'wordt de adresseringsletter gevolgd door 4 

cijfers. Van deze 4 cijfers geven de eerste 2 dan aan welk gereed-
. sckp voorgedratid ~~et ;ord~en.. D~' 2 -laats'te ~:i.jfers geven ~a~ weik~ 
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hierbij behorende gereedschapcorrectie uitgevoerd moet worden. 

Omdat de Pittler draaibank geen gereedschapmagazijn heeft, hebben 

de 2 eerste cijfers hier dus geen betekenis. Het het gereedschap

nllmmer wordt dUs aIleen aangegeven welke gereedschapcorrectie uit

gevoerd moat worden; \ve ~·z()uden hier dUs ook van een. gereedschap

correctienummer kunnen spreken. Iedere gereedschapcorrectie bestaat 

uit een correctiewaarde voor de x-as, en een voor de z-as. Daze 

correctiewaarden worden j;n een geheugen opgeslagen. Di t geheugen 

-kan 32~paren correctiewaarden bevatten, het gereedschapnummer loapt 

dus van TOI tot T32. 

Wanneer een T-woord gebruikt wordt, verschuift de gereedschaps

slede, en dus ook het gereedschap, over de gewenste afstand. Maar 

tegelijkertijd wordt het coordinatenstelsel over dezelfde afstand 

verschoven. De gereedschapsslede voert dUs ten opzichte van het 

coordinatenstelsel geen beweging uit, met andere woorden: de positie 

van de gereedschapsslede in het coordinatenstelsel blijft gelijk, 

waardoor de rest van het programma onveranderd uitgevoerd kan ~ 

Vlorden. Een T-woord blij ft gelden to tdat het vervangen wordt door 

een ander T-woord. Wanneer dit gebeurt, dan verschuift de gereed

schapsslede over een afstand die gelijk is aan het verschil tussen 

de beide gereedschapcorrecties. 

Men moet er altijd voor zorgen dat aan het eind van elk programma 

de gereedschapcorrectie 0 is. Dit heeft de volgende reden, Aan het 

eind van het programma (aangegeven door een van de woorden M02 of 

M30) wordt het coordinatenstelsel automatisch naar de oude positie 

(met het nulpunt in het homepunt) terug gebracht. De g~~eedsc~ap~-

slede echter blijft gewoon stilstaan. Ten opzichte van het coordi

natenst~l~el voert de gereeds~hapsslede dus een bepaalde beweging 

uit. Wanneer de gereedschapcorrectie v~~r het eind van het progra.mma -. 

Diet 0 is, dan begint de gereedschap?~lede bij de uitvoering van een 

volgend programma dus niet v~~uit het nulpunt v~ het coordinaten-

stelsel. Eierdoor kurrnen er:::stige :TIaataf'::ijkingen 0 f zelfs bescha.

ciiging van werkstuk en/of gereedschap ontstaan. Hen maakt de gereed

schapcorrectie 0 met het T-woord TOO. 
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4.7. De hulnfunctie. 
De hulpfunkties bewerkstelligen de noodzakelijke aanvullingen 

om een probramma uit te kunnan voeren. De hulpfunktie heeft als 

adresseringsletter de letter M, deze wordt altijd gevolgd door 2 

-- cijfers. H~t M-woord is~.h_et enige wGordtype waarvan. m:eerdere woorden 

in. hetzelfde blok gebruikt mogen worden, van all a andere woordtypas 

mag er slechts een woord per blok geprogramme~rd worden. Hierender 

volgen de op de Pittler/General Automation nube draaibank. gebruikte 

_M-woordan. -.-
HQQ 

Dit woard heeft een programmaanderbreking tot gevolg. Nadat alle 

instructias uit het betreffende blok ui. tgevoerd zijn wordt het 

progra.J:'llD.a onderbroken. 01' het bedieningspaneel gaat dan het waar

schuwingslampje *programm stop' branden. Men kan de programma

onderbreking beeindigen door de teycle start'-drukknop in te drukken. 

!iQl 

Ook dit waord heeft een programmaonderbreking tot gevolg, echter 

alleen dan Vlanneer de 'optional stop'-schakelaar in de 'on'-positie 

staat. staat deze schakelaar in de 'off'-positie, dan laopt het 

programma gewoon door. 

M02 

Dit woard duidt aan dat het programma beeindigt is. Nadat aIle 
instrukties uit het laatste blok uitgevoerd zijn wordt de aandrijving 

van de hoofdspll en van de beide sledes ~itgeschakeld. 01' het be

dieningspaneel gaan de lampjes 'programm stop' en 'end of programm' 

branden. Wanneer de 'cycle start'-dr~~op ingedrukt wordt, wordt 
~ - . ~ -

hetzelfde programma opnieuw uitgevoerd, waarbij het toegestaan is 

dat men t~ssentijds overgesc~eld is 01' handbediening, bijvoorbeeld 

om een nieuw werkstuk in te spannen. ,_ .. _ . 

• 
Bij gebruik van dit woord zal de hoafdspil rechtsom gaan draaien 

(in het op de machine geldende coordinatenstelsel). Het toerental 

~aar=ee de hoafdspil gaat draaien is het laatst geprogrammeerde 

toerental. Het H03-woord blijft gelden totdat het vervangen \vordt 

. door een van de woorden ~104 0 f M05. 
M04 

Het M04-woord is idantiek aan het M03-woord, met dien verstande 
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dat hier de hoofdspil 1inksom gaat draaien •. 

M05 

.. 

Het M05-vlOord heeft a1s gevolg dat de hoofdspil stopgezet wordt. 

Het wordt opgeheven door een va~ de waarden M03 of M04. De hoofd-
-- spi1 gaat d.an. draaien m~_t_ het laatst geprogrammeerde toerental. Men 

kan dushet beste ergens vooraan in'het programma een SOOOOOM05·· 
programmeren. 
Mo8 

_Doq~ gebruik van dit waard wordt de koe1v10eistefpomp gestart. 

Het M08-woord blijft ge1den totdat het M09-woord gebruikt wordt. 
M09 

Wanneer dit weord gelezen wordt, wordt de kee1vIoeistofpomp 

weer uitgeschake1d. 

M30 

Dit waord kan gebrllikt worden wanneer een programma vanaf 

pensband uitgevoerd wordt. Het heeft deze1fde funk-tie als het M02-

woord, maar zorgt er tevens voer dat de ponsband teruggespoeld 
wordt. 

~ 
Het }i39-vlOord verschi1 t van het M30-woord doordat het programma 

na beeindiging opnieuw gestart wordt. 
M50,1151 

Deze beide woorden komen altijd in combinatie met e1kaar voor. 

Met het gebruik van deze combinatie is het mogelijk een aantal 

b10kken meerdere keren uit te kunnen voeren. De M50,1151 combinatie 

kom.t altijd in. deze vorm veor: M50Ln 

b10k 1 
• 
nlek y. 

M51 '- ----
De tn' in het M50-woord geeft aan ho~v:~el maal achter elkaar de 

blokken 1 tot y uitgevoerd moeten worden. De 'L' in het M50-woor~ 

staat voor 'loop'. Met het 1>f51-woord wordt het einde van de loop 
aangegeven. 

• 
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4.8. Het formaat en de uitvoeringsvo,lgO'rde 

Tot nu toe is over de afzonderlijke weg- en schakelinformatie 

ge,sproken zonder op het onderlinge verband te letten. De geVienste 

bewerkingsstap 'Nordt evenwel pas dan verkregen wanneer de be'IIJegug 

naar de bedoelde posi tie met de juiste snelheid en ;>ij het juiste 
" ":- --

toerental plaats vindt. Daartoe moet aIle, voar die bewerkingsstap 

benodigde, informatie in een programmaregel staan, zodanig dat 

alJ.e aspekten (in te nemen pOsitie, snelheden enz. )o'p een bepaalde 

_rljze-gegroepeerd aan de orde komen. De W1jze waarop de verschil--.-
lende woorden in een regel gegroepeerd staan noemt men het formaat. 

Het formaat behandelt de volgende problemen: 

- Hoe worden de afzonderlijke woorden van elkaar gescheiden? 

- Op welke wijze is een woord gekodeerd? 

""- Hoe worden de afzonderlijke blokken van elkaar gescheiden? 

Bij de General Automation besturing worden de woorden van elkaar 

gesche~den door de aciresseringsletters. Spaties tussen opeenvolgen

de woorden geven geen problemen zodat, door wat ruimte tussen de 

woorden te laten, een overzichtelijke indeling van de tekst verkre

gen kan worden. De kodering van de verschillende woorden is in de 

voorgaande paragrafen reeds besproken. leder woord begint met een 

adresseringsletter die in de besturing voor identifL~atie van het 

woordtype zorgt. De adresseringsletter wordt gevol~d door een aan~ 
tal cijfers waarin de benodigde informatie ligt opgeslagen. Bij de 
Gen.eral Automation besturing moet de volgende woordvolgorde aange
houden worden: N, G, X, Z, I, K, F, S, T, M. Een weggelaten woord 

betekent dat er met betrekking tot die funktie geen wijzigingen 

optreden. 

De afzonderlijke 

I ~d Q.f ~iock' -kode 

.:-

blokken worden van elkaar gescheiden door een 

(EOB-kodej. Deze kode wordtautomatisch gegeven 

wanneer men op de ponser of op het toetsenbord van de besturing de 

'carriage return'- toets indr~~t_(deie~toets is vergelijkbaar met 

de regelverzethaak van een schrijf=achine). 

Aan. het begin van deze paragraaf is reeds zegd dat de geVlenste 

bewerkingsstap pas dan wordt verkregen wanneer de beweging naar de 

bedoelde positie met de juiste snelheid en bij het juiste.toeren

tal plaats tin.dt. Hieruit blijkt meteen dat het uitvoeren,van de-
:.'--. "~.'''''-''-. 
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verschillende woorden van een blok in een bepaalde vaste volgorde 

moet gebeuren. Zo spreekt het vanzelf dat de sledebeweging niet 

gestart mag worden w~neer het toerental van de hoafdspil nag niet 

is ingesteld, of waTlneer de koelvlaeistofpomp nog niet laapt. Door 

de besturing worden de waarden van een blok in de onderstaande 

vo~g9:rde uitgevaerd~ -. "".~...," . 

1) De hulpfunktie(s), behalve die hulpfunkties di.e wachten op 

voltooing van de overige commando's uit het blok. 

2) De gereedschapcorrectie .. - ;-

3) Het toerental van de hoafdpil. 

4) De sledebeweging zoals vaargeschreven door: 

a) de voorbereidende funktie 

b) de geametrische informatie 

c) de aanzetsnelheid. 

5) De uit 1) overgebleven hulpf~~tie(s). 

'- - - < 
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Werks.tuknregramma veor de Pi ttler /General Automation nube draaibank 

NOOI IDR 
NOO2 G91 .. - -,.,. 

NOO3 GOOXl5.001Z-1?9.?96 
NOO4 TIO 

_NOO5 _~10OOOM05 
Noo6 M03 
NOO7 G04F2 
Noo8 SlOl18 
NOO9 G04F2 
NOlO M08 
NOll GOlZ-29.5F29.5 
N012 GOOZ35 
N013 MOl 

N014 M03 
N015 G04F2 
N016 SlOl18 
NOl? G04F2 
NOIB GOIZ-34.9FlOOO 
NOl9 Z-20.IF29.5 
N020 GOOZ55 
N021 MOl 
N022 M03 

.:-

N023 G04F2 
N024 S1Q118 
N025 G04F2 .'- -
N026 GOIZ-54.9FlOOO .. - --
N02? Z-2Ci.lF29.5 
N028 GOOZ75 
!J029 t{Q9 

N030 SlOOOOM05 
N03l G04F2 
N032 MOl 

N033 XZlO 
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N034 TIl 

N035 Z-8o.6 
N036 H04 
N037 G04F2 
N038 510470 
N039 G04F2 

--I' 

M08 N040 
N041 G01X24Fl40 
N042 GOOX-1Zl.1 - - ;-

N043 510594 
N044 G04F2 
N045 GOIXl9Fl75 
N046 GOOZl 
N047 X-19 
N048 Z-2.0 
N049 GOIXl9F75 
N050 GOOZl 
N051 M09 
N052 HOl 
N053 X288 
N054 T13 
N055 Z-33.5 
N056 M04 
N057 G04F2 
N058 510748 
N059 G04F2 
No60 Mo8 

.: -

No61 GO~Z-24. 5F9 5 
No62 XlZ29.5FlOOO 

'- - ~ 

N063 MOl 
No64 !-104 . 

H065 G04F2 
K066 510748 
N067 G04F2 
No68 X-1Z-29.4 
N069 Z-15.1F95 
N070 XlZ44.5F1000 
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N071 Mal 
N072 M04 
N073 G04F2 
N074 Sl0748 
N075 G04F2 . 
N076 X-IZ,..44.4 

- - -..". 

NO?7 Z-15.1F95 
N078 GOOXlZl 
N079 Z51.5 - -:-

No80 X-2.5 
No81 GOIX2.5Z-2.5F75 
N082 GOOZ39.5 
No83 M09 
N084 SlOOOOM05 
N085 G04F2 
N086 Mal 
N087 X-152.5 
No8a T12 
N089 M03 
N090 G04F2 
N091 Sl047 a 
N092 G04F2 
N093 M08 
N094 GOOX-3.5 ,...-, 

"- N095 GOIZ-42Fl40 
N096 Z-11.5F50 
N097 GOOXlZl 
N098 Z52 .• 5 
N099 M50L2 

r_ 

NIOO GOOX-3.5 
NIOI . GOIZ-41.5Fl40 
NI02 GOOXlZl 
NI03 Z40.5 
NI04 M51 
NI05 000X-4 
no6 GOIZ-40.985Fl60 
NI07 GOOnZl 
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NI08 Z39 .985 
NI09 X-4 
NIIO GOIZ-39.208 
NIII GOOXIZl 

- NI12 Z38. 2_08 
NI13 X-4 
Nll4 GOIZ-32.5 
NI15 G02X9Z-919 
,N116 GOOX-8 Z41. 5 - .-

Nl17 510594 
NU8 G04F2 
Nl19 ?150L2 
Nl20 GOOX-3.5 
NI21 G01Z-31.5F200 
N122 GOOXlZI 
N123 Z30.5 
N124 M51 
N125 GOOX-7Z-1.5 
Nl26 G03X6Z-6K6 
NI2.7 Gooz7. 5 
N128 M09 
Nl29 MOl 
Nl30 X-217 
N131 T14 
Nl32 Z-2 

Nl33 M03 
N134 G04F2 
Nl35 510748 
N136 G04F2 
Nl37 M08 

I 

NI38 G02xO.5z-o.5IO.5F75 
Nl39 G03X5.5Z-5.5K5.5 
Xl40 GOIZ-24.5 
rU41 X4.5 

N142 XO. 5z-0. 5 
Nl43 GOOZ1 
N144 510560 
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N145 G04F2 
N146 GOIZ-IF50 
}T1 47 -'- G02X9.5Z-9.5I9.5 
N148 GOIX4.5 
N149 XlZ-l . 
N150 GOOZ42 

_ .. - -", 

rn51 M09 
N152 SlOOOOM05 
N153 G90XlOZ-IO -.-" 
N154 TOO 
N155''''' :lOZO 
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Werkstuk~rogramma v~~r de PittlerlGeneral A~tomation ~ube draaibank 

Pro ~raI!!!na..'1aam i 1'llERK2 

- NOOI EOR 

NOO2 G9l . ~ - ., 

NOO3 GOOX15.00lZ-l69.796 
NOO4 TIO 

_NOO5 _~lOOOOM05 

Hoo6 G04F2 
NOO? M03 
NOOS G04F2 
N009 SlOl18 
NOlO G04F2 
NOll M08 
N012 GOlZ-29. 5F29. 5 
N013 GOOZ35 
N014 HOI 

N015 M03 
N016 G04F2 
N017 SlOl18 
N018 G04F2 
N019 GOlZ-34.9FlOOO 
N020 Z-20.lFZ9.5 
N021 GOOZ55 
N02Z MOl 

..: -
N023 M03 
N024 G04.FZ 
NOZ5 SlO1l8 ""'"'- - - . 

. - N026 G04F2 
N027 . GOlZ:"'54.9FlOOO 
K028 Z-ZO.lF29.5 
N029 GOOZ75 
N030 M09 
N03l SlOOOOM05 
N032 G04F2 

N033 MOl 
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N034 X270 
N035 TIl 
N036 z-80.6 
N037 M04 
N038 G04F~ 

N039 Sl0470 
. - - -..., 

N040 G04F2 
N041 M08 

_N042 _~l.129Fl40 
NO 43 GOOX-IZ1.1 
NO 44 510560 
N045 G04F2 
N046 GOIXl4Fl75 
N047 GOOZI 
No48 X-14 
N049 i-2.0 
N050 GOIX14F75 
N051 GOOZI 
N052 M09 
N053 MOl 
N054 .1290 
N055 T13 
N056 z-33.5 
N057 M04 
N058 G04F2 
N059 Sl0748-

~; --
N060 G04F2 
No61 MoB: 
No62 M50L2 

""- - . 

. - No63 GOOX .. 3 
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N065 X1Z27.5FlOOO 
N066 HOI 
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N069 Sl0748 
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NO?l X-IZ-27.4 
NO?2 Z-15.lF95 
N073 XlZ42.5FlOOO 
N074 MOl 

- NO?5 M04 
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NO?? Sl0748 
NO?8 G04F2 
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No80 Z-15.1F95 
No81 GOOnZI 
No82 Z51.5 
N083 M51 
NOB4 GOOX-2.5Z-2 
NoB5 GOlX2.5Z-2..5F75 
NOB6 GOOZ39.5 
NOB? M09 
No88 SIOOOOM05 
NoB9 MOl 
N090 X-149.5 
r:ro91 Tl2 

N092 M03 
N093 G04F2. 
N094 Sl0470 
N095 G04F2 
N096 Mo8 
N097 GOOX-3.5 
N098 GOJ._Z-5Z.5Fl40 
N099 GOOXlZl '- - - , 

NIOC Z51.5 -. ,,~ 

NIOI GOOX'-4 
NI02 GOlZ-49.5 
iilO3 GOOXlZl 
NI04 z48.5 
NI05 X-4 
NI06 GOIZ-48 
NI07 GOOnzl 
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NI08 Z47 
NI09 X-4 
NI10 GOIZ-46.5 
NIII X9Z-4.5 

- NlI2 GOOX-9Z5I 
-
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- - - -." 

Nll4 GOIZ-41.5 
N115 GOOnZl 
Nl16 Z40.5 - ~~" 

N117 X-3.5 
Nl18 GOIZ-36.5 
N119 X5Z-10 
N120 GOOX-5Z46.5 
Nl21 s10560 
N122 G04F2 
N123 X-3.5 
Nl24 GOIZ-34.75F160 
N125 GOOXlZl 
Nl26 Z33.75 
Nl27 X-4.5 
N128 GOIZ-33 
N129 GOOXlZl 
Nl30 Z32 
Nl31 X-4 
N132 GOIZ-31.5 
Nl33 Xloz-5 

. -
Nl34 GOOX-loz36.5 
N135 X-5_Z-I.5 
N136 GOlx6z-6 

'- -

N137 GOOz7.5 
Nl38 M09 . 

NI39 HOI 
Kl40 X-2I8.793 
H141 T14 
N142 GOOX-O.5Z-a .. 5 
N143 M03 
Nl44 G04F2 
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N"l45 510748 
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iJ147 H08 
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N159 M09 
N160 SlOOOQl{05 
N161 G90Z-10 
N162 TOO 
N163 XOZO 
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