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OPDRACHTSOMSCHRIlVING

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
Faculteit Werktuigbouwkunde
Vakgroep Productietechnologie en Automatisering

april 1991

AJStudeeropdracht
Mstudeerhoogleraar
Begeleider Philips
Begeleider TUB
Onderwerp

TQelichting:

: P.C.W. van Dillen
: Prof.Dr.Ir. AC.H. van der Wolf
: Ing. H.G. Sluiter
: Ir. J.AW. Hijink
: Standaard kwaliteit grondvormen

Philips Machinefabrieken werkt, in samenwerking met haar opdrachtgevers, aan de realisatie van een
CAD/CAPP/CAM-koppeling.
In het CAPP-traject spelen grondvormen (basic shapes) en features een belangrijke rol bij de
automatische generatie van de micro-werkvoorbereiding. Het zou ideaal zijn als een te gebruiken
grondvorm geen typische CAD en/of CAM specificaties, en geen omgevingsafhankelijk specificaties
zou bevatten. Intern kent een grondvorm parameters, waaronder enkelen voor toleranties; de huidige
CAD-systemen laten het echter niet toe een tolerantie tussen een grondvorm en haar omgeving te defi
nieren.

Indien men een parameter, die betrekking heeft op de tolerantie, niet defmieert, krijgt men "standaard
kwaliteit". Deze is binnen de Philips Machinefabrieken vastge1egd voor een aantal situaties, echter niet
voor grondvormen.

Ovdracht:..
analyseer de 12, reeds door de Machinefabrieken, geimplementeerde grondvormen en, indien
nodig, de eventueel ontbrekende parameters binnen deze grondvormen. Geef uiteindelijk een
functionele specificatie voor elk van deze grondvormen; gebruik hiervoor de werktuigbouwkun
dige tekenwijze.
Analyseer vervolgens de mogelijke parameters tussen een grondvorm en een werkstuk waarin de
grondvorm wordt opgenomen.

geef een voorstel voor het vastleggen van de standaard kwaliteit van grondvormen.

Ing. H.G. Sluiter

~
Ir. lAW. Hijink
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SAMENVATTING

De Machinefabrieken werken, tezamen met haar opdrachtgevers, aan de realisatie van een

CAD/CAM koppeling. Bij deze koppeling spelen features een belangrijke rol in verband

met het automatisch genereren van de micro-werkvoorbereiding. Op het moment gebruikt

men typische CAM-features om het geheel te koppelen. Men wi! in de toekomst echter

streven naar een meer universeIe feature-opzet, opdat er op eenvoudigere wijze meerdere

systemen met elkaar te koppelen zijn. Dit betekent dat standaardisatie binnen de Features

Technology steeds be1angrijker wordt. Dit onderzoek omvat dan ook het definieren van

meer universele specificaties van de 12 reeds geimplementeerde grondvormen: de zoge

naamde "functionele specificaties". Aansluitend moet tot een voorstel voor stan

daardkwaliteit van features worden gekomen.

Aan de hand van een beschrijving van de huidige situatie, de problemen die zich hierbij

voordoen en aansluitend de totstandkoming van de gekozen oplossing, wordt er, via een

bepaalde oplossingsprocedure en enkele analyses gekomen tot de functionele specifi

caties. Met name de verschillende fasen van deze oplossingsprocedure zijn van groot

belang:

fase 1: vaststellen van de featurebegrenzingen.

fase 2: bepalen welke nominale maten, VOO! elk feature van belang zijn.

fase 3: bepalen van de vereiste toleranties.

Voor het doorlopen van deze fasen moeten enkele grondige analyses uitgevoerd worden.

Hiertoe zijn de grondvormen van een CAM-systeem dat binnen de Machinefabrieken

wordt gebruikt (MBS genaamd) geanalyseerd. Verder zijn de vorm- en plaatstoleranties

grondig bestudeerd. In fase 4 wordt uiteindelijk een voorstel gegeven voor het vastleggen

van standaardkwaliteit van features. Hierbij is gebruik gemaakt van de algemene stan

daardkwaliteit die al voor de betreffende fabrieken geldt, en van de MBS-defaults.

De functionele specificatie van een feature kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden.

Zo zal de functionele specificatie dienen als intermediair tussen twee verschillende om

gevingsafhankelijke features. Maar daamaast kan de specificatie gebruikt worden als

(losstaande) standaard.

Het uiteindelijke resultaat van dit onderzoek is dat er voor de 12 reeds geimplementeerde

grondvormen functionele specificaties zijn opgesteld. Hierin komt met name naar voren dat

er bij gebruik van vorm- en plaatstoleranties de hierarchie tussen deze toleranties een

belangrijke rol speelt. Verder is het belangrijk dat er systematiek in de parameters,

naamgeving, tekenwijze etc. zit.
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Men ontkomt er toch niet aan dat de keuzes zo nu en dan arbitrair zijn, en dus ook aan te

vechten zijn. Er is e.chter getracht zo objectief, zo logisch en zo onbevangen mogelijk dit

probleem aan te pakken en op te lossen. In dit onderzoek is geen rekening gehouden met

de frequentie waarmee parameters daadwerkelijk worden gebruikt. Een rondheidseis zal

bijvoorbeeld slechts in enke1e gevallen worden gebruikt. Daarom is het voor daadwerkelijk

gebruik van deze specificaties aan te raden om allereerst nog eens grondig te onderzoeken

met welke frequentie een bepaalde parameter gebruikt wordt. Men moet zich echter weI

realiseren dat het vastleggen van deze functione1e specificaties weI het fundament vormt

voor een op de toekomst gerichte CAD/CAM- koppeling. Is de basis verkeerd verlegd, dan

zal men er later erg vee1 hinder van kunnen ondervinden.

Indien men zich binnen Philips nader wil verdiepen in de standaardkwaliteit van features

zal men ook de mening van de werkplaats en de kwaliteitsdienst mee moeten nemen.
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AFKORTINGENLLTST

ANSI

CAD

CAM

CAPP

CSG

Cobash

Feature

FFIM

FM

Ff

grondvorm

I&E

IGES

ISO

MBS

MF

NNI

NuBe

NC

PART

PDD

PDES

PMF

STEP

TNO

American National Standards Institute

Computer Aided Design

Computer Aided Manufacturing

Computer Aided Process Planning

Constructive Solid Geometry

.cobination QJ .basic shapes

Een specifieke vorm die opgebouwd is uit geometrische entiteiten (eenheden,

zoals vlakken, hoeken, etc.), verbonden door een specifieke topologische

relatie, met geometrische en niet-geometrische parameters, en die op de een

of andere manier een technologische tegenpool heeft.

Form Feature Information Model

Feature based Modeling: een modellertechniek waarbij men gebruik maakt

van features.

Features technology: gebruik van features in het algemeen

MBS-feature

Industrial and Electro-acoustic Systems, een devisie van Philips

Initial Graphics Exchange Specification, de meest gebuikte standaard voor

product data uitwisseling

International Organization for Standardization

Mavis / Badge / Smash, een

Philips Machinefabrieken

Nederlands Normalisatie-instituut

Numerieke Besturing

Numerical Control

Planning of Activities, Resources and Technology, een werkvoorbereidings

systeem in ontwikkeling op de Universiteit Twente

Product Defining Data

Product Data Exchange Specification, de emerging standaard in de VS voor

product data uitwisseling

Plastics and Metalware Factories

STandard for the Exchange of Product model data, een standaard voor

product data uitwisseling, gebaseerd op de PDES standaard

Nederlandse Organisatie voor Toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
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1. INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt men ingeleid in de problematiek. Hiertoe wordt in § 1.1 een schets

gegeven van de Machinefabrieken, en de behoefte naar dit onderzoek verklaard. Vervol

gens wordt in § 1.2 ingegaan op de doelstelling van het onderzoek. In § 1.3 wordt de

structuur van het verslag aangegeven.

§ 1.1 Context van het onderzoek

Het onderzoek voor dit rapport is verricht bij Philips Machinefabrieken (MF). Deze

Philipsorganisatie omvat zes machinefabrieken, enkele afdelingen ter ondersteuning en

toelevering en een paar stafafdelingen. Het werk in deze fabrieken wordt gekenmerkt door

enkel- (tot circa 4 stuks), en kleinserie (tot circa 20 stuks) fabricage. Het gaat hierbij aan

de ene kant om producten waarbij de complexe geometrie een bewerkingsprobleem vormt:

Numerieke Besturing (NuBe) vereist. Terwijl het aan de andere kant gaat om producten

waarbij de technologie een bewerkingsprobleem vormt; dit impliceert het selecteren van

vele verschillende gereedschappen en het bepalen van de daarbij behorende bewerkingen.

Automatisering van dit soort producten heeft de afgelopen jaren, binnen de MF, veel

aandacht gekregen. De MF zijn toeleveranciers van productiemachines, gereedschappen

(zoals stempels en matrijzen) en van het mechanische deel en het plaatwerk voor weten

schappelijke, medische en bedrijfsapparatuur. In beperkte mate worden ook orders voor

derden uitgevoerd, onder andere voor defensie en overheid.

Met deze drie productgebieden worden de drie voornaamste activiteiten gekenschetst, wat

in het verleden reeds heeft geleid tot drie gescheiden fabrieken in Eindhoven voor

machines (M-fabriek), gereedschappen (G-fabriek) en apparaten (Machinefabriek Acht).

Ook in de fabrieken buiten Eindhoven is dit onderscheid terug te vinden. In bijlage 1 is

een organogram opgenomen van de MF. Hierin is te zien dat een van de ondersteunende

afdelingen van de MF de afdeling Automatisering is. Dit is de afdeling waarvoor het

onderzoek is verricht.

De MF werken, tezamen met haar opdrachtgevers, aan de realisatie van een CAD/CAM

koppeling. Bij deze koppeling spelen features een belangrijke rol in verband met het

automatisch genereren van de micro-werkvoorbereiding. Op het moment gebruikt men

typische CAM-features om het geheel te koppelen. Men wi! in de toekomst echter streven

Inleiding 10



naar een meer universele feature-opzet, opdat er op eenvoudigere wijze meerdere sys

temen met elkaar te koppelen zijn. De afdeling Automatisering is belast met bet ontwik

kelen van deze opzet. Dit is de aanleiding geweest voor bet opstellen van de opdracbtsom

schrijving, zoals beschreven op bIz. 3.

Aansluitend wordt in dit onderzoek een voorstel gegeven voor bet standaardiseren van de

featurekwaliteit

§ 1.2 Doelstelling van ket ondenoek

fu subparagraaf 1.2.1. wordt ingegaan op CAD, CAM en de koppeling biertussen met

bebulp van features. fu de volgende paragraaf wordt de stand· van zaken binnen de MF

aangegeven. Waarna in 1.2.3 tot de probleemdefinitie wordt gekomen.

1.2.1 Features in reIatie met CAD, CAM en CADICAM-koppeling

CAD, Computer Aided Design, is bet computerondersteund ontwerpen van producten,

waarbij de geometrische productinformatie digitaal wordt opgeslagen. De verkregen

modellen zijn, afhankelijk van de modeller, 2-, 2~- of 3-dimensionaal. Binnen bet 3

dimensionale productontwerp wordt onderscbeid gemaakt tussen de volgende modelleer

tecbnieken: wireframe- surface- en solidmodelling. Bij deze drie modelleerwijzen spelen

uitsluitend de geometrische parameters een rol. Op bet moment is er ecbter een nieuwe

tecbniek in ontwlkkeling die in de nabije toekomst een steeds belangrijkere rol zal gaan

spelen: Feature based Modeling (FM). Bij deze modelleertecbniek maakt men gebruik van

specifieke geometriscbe vormen waarvan men niet alleen de geometriscbe parameters,

maar tevens de niet-geometriscbe parameters, die bepalend zijn voor de functievervulling,

vastlegt. Deze vormen worden features (of grondvormen) genoemd. fu § 2.2 wordt nader

uitgelegd wat in dit onderzoek onder deze term wordt verstaan.

CAM, Computer Aided Manufacturing, is het computerondersteund fabriceren van

producten. Binnen dit fabricagetraject zijn twee verscbillende deelgebieden te onderschei

den:

1. bet computer gesteund genereren van bewerkingsinformatie voor NC-machines: bet

NC-programma. Men gebruikt hiervoor een CAM-systeem.

2. het computer gesteund verwerken van deze informatie binnen de NC-machine;

hetgeen door bet besturingssysteem van de macbine wordt uitgevoerd.

Inleiding 11



Binnen een CAD/CAM-systeem bestaat de mogelijkheid om bewerkingsinformatie te

genereren op basis van de uit CAD verkregen productinformatie. Naarmate het CAD/C

AM-tijdperk voortschrijdt is te verwachten dat steeds meer informatie digitaal tussen

CAD/CAM-systemen uitgewisseld zal worden. Indien we terugkijken in het verleden zien

we dat de productopbouw met behulp van features, in eerste instantie, aIleen voor de

maakomgeving interessant was [9J. Met de verspreiding van NC-besturing en de geas

socieerde programmeertalen, kreeg dit idee steeds meer steun vanuit de werkvoor

bereidingsomgeving, maar nog niet vanuit de ontwerpomgeving! Hier werd featuregebruik

gezien als een poging tot inperking van de vrijheidsgraden van de ontwerper. Tot op heden

is het doorgaans onmogelijk om een product geheel te maken met behulp van features. Het

blijkt voor een ontwerper nog erg moeilijk te zijn om, met de beschikbare (eenvoudige)

features, aan de functionele producteisen te voldoen.

Voor het gebruik van features in het algemeen, dus niet aneen in verband met ontwerpen,

wordt het begrip Features Technology (FT) gebruikt. IT is een veelbelovende ontwikke

ling die een belangrijke stap kan zijn richting effectiever gebruik van CAD/CAM

systemen. Het is nog niet duidelijk of FT de oplossing is voor de communicatie tussen

ontwerp en werkvoorbereiding. Vooralsnog lijkt het er in ieder geval op dat het een stap is

in de goede richting. i

1.2.2 Features Technology en de Machinefabrieken

Binnen Philips is men al enkele jaren, met positief resultaat, op het terrein van IT bezig.

Deze interne ontwikkelingen worden ondersteund en gecoordineerd door het Corporate

CAD Centre en het CAD Mechanics Department. Een onderzoek [1J naar de status van Ff

in het concern (1988) gaf het volgende resultaat:

het concept van IT is een actueel probleem binnen het concern.

men is echter slecht bekend met het globale concept van FT. De term IT wordt

beperkt gebruikt; het probleem is dat de meningen, over de uit te lichten onderwerpen

van IT en haar prioriteiten, erg verdeeld zijn.

De verwachting [4J is dat het nog enige jaren zal duren voordat Features Technology een

geaccepteerd concept is binnen het gehele concern.

Binnen de MF is men indertijd begonnen met een eerste aanzet tot Ff: Cobash (Combi

nation Qf .basic shapes), een software pakket dat 10 jaar geleden intern binnen Philips is

ontwikkeld. Hiermee was het mogelijk op basis van ingevoerde featureparameters een

Cutter Location Source file, waarin besturingsgegevens voor de gereedschapsmachine zijn

Inleiding 12



opgeslagen, te genereren. Na enige jaren is men gestopt met de verdere ontwikkeling van

dit pakket, daar het geven van ondersteuning aan de gebruikers van het programma teveel

geld zou gaan kosten. Op het moment gebruikt men binnen Philips eigenlijk 3 systemen:

1. Mavis / Badge / Smash (MBS); een systeem dat gebaseerd is op ~Cobash. MBS wordt

door de MF gebruikt. Dit pakket maakt het mogelijk om van een feature in het

ontwerpproces een bewerkingsafloop te bepalen. MBS biedt mogelijkheden om NC

data voor producten, bepaald door zekere geometrie, op te stellen. Het is evenwel

noodzakelijk dat dit systeem aangevuld wordt met praktijkkennis van vakmensen.

2. Het Basic Shapes programma, in Unigraphics II; hiermee is het mogelijk eenvoudig en

snel standaard 3D gatvormen aan te maken volgens een bepaalde structuur. Via een

by-pass is er een koppeling met MBS. MF en Plastics and Metalware Factories (PMF)

maken hier gebruik van.

3. Het Intergraph CAD-systeem; hiermee is het mogelijk een CAD-file compleet met

features aan te maken. Ook hier bestaat, via _een by-pass, een koppeling met MBS.

Industrial and Electro-accoustic Systems (I & E) maakt hiervan gebruik.

Het onderzoek richt zich met name op de grondvormen die binnen MBS gebruikt worden.

Voor het project "MBS-grondvormen" is in het verleden de volgende planning opgesteld:

fase 1 het definieren van de te gebruiken grondvormen.

fase 2 het definieren van de technologie die nodig is om de grondvormen te fabri

ceren.

fase 3 het programmeren van de in fase 2 gedefinieerde technologie.

fase 4 gebruik en nazorg.

In feite zijn momenteel fase 1 en 2 doorlopen, en is men binnen de afdeling Automatise

ring nog bezig om reeds gespecificeerde technologie (voor nieuwe grondvormen) te

programmeren. Tot een nader te noemen tijdstip zijn verdere ontwikkelingen van het

systeem bevroren; er zal echter weI zorg gedragen worden voor onderhoud van het

systeem.

1.2.3 CAD/CAM-koppeling met behulp van features: problemen

Investeringen die men in MBS doet, of gedaan heeft, zijn rendabeler als er een koppeling

met de klant gemaakt wordt. Vooralsnog is deze koppeling met behulp van de MBS

grondvormen gemaakt. De MBS-grondvormen zijn echter fabricage features; dus features

die in principe gedefinieerd zijn voor de fabricage. Een koppeling met behulp van

fabricagefeatures geeft allerlei complicaties. Er wordt daarom gezocht naar een andere

koppelwijze die minder problemen met zich meebrengt. Deze koppeling kan tot stand

gebracht worden via een neutrale standaard.
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Met het oog op koppeling tussen meerdere systemen wordt het van belang om tot meer

universele, algemene definities van de grondvormen te komen. Dit betekent dat stan

daardisatie binnen de IT steeds belangrijker wordt. Dit onderzoek omvat dan ook het

definieren van meer universele specificaties van de 12 reeds geimplementeerde grondv

ormen: de zogenaamde "functionele specificaties".

Aansluitend wordt bekeken hoe het mogelijk is om voor de in de functionele specificaties

opgegeven kwaliteitsparameters tot standaardkwaliteit van features te komen.

§ 1.3 Structuur van het verslag

Daar gebruikte termen op het gebied van IT niet eenduidig zijn vastgelegd, zuHen er in

hoofdstuk 2 enkele begrippen worden vastgelegd; opdat binnen de context van dit afstude

ren hierover geen misverstand kan ontstaan. In dit hoofdstuk zal ook het kader, waarbin

nen dit onderzoek wordt uitgevoerd, afgebakend worden. In hoofdstuk 3 wordt besproken

wat de voordelen van featuregebruik zijn. Hiertoe worden algemeen, specifiek voor een

CAD-omgeving en specifiek voor een CAM-omgeving geldende voordelen aangedragen.

In hoofdstuk 4 staat beschreven hoe tot de funtionele specificaties wordt gekomen. Het

blijkt dat er eigenlijk drie stappen voor nodig zijn. Voor het opsteHen van beslissingscrite

ria worden enkele analyses uitgevoerd. In hoofdstuk 5 wordt een invulling gegeven aan de

parameters van de funtionele specificaties, middels het opstellen van standaardkwaliteit van

features. Tenslotte volgen er in hoofdstuk 6 conclusies en slotopmerkingen.
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2. BEGRIPSBEPALING

In dit hoofdstuk worden enkele belangrijke begrippen gedefinieerd en het kader, waarbin

nen dit onderzoek gedaan wordt, afgebakend. In § 2.1 wordt het begrip feature en

bijbehorende synoniemen besproken. In het vervolg zal gebruik worden gemaakt van het

begrip feature, met de betekenis die hieraan is gegeven in § 2.2. Vervolgens wordt men in

§ 2.3 bekend gemaakt met enige begrippen die betrekking hebben op de feature. In § 2.4

wordt nader uitgewijd over het begrip Features Technology. Tenslotte zullen enkele

uitgangspunten voor dit onderzoek (§ 2.5) en CAD/CAM-koppeling (§ 2.6) worden

besproken.

§ 2.1 Het begrip feature en synoniemen

Het gebied van de modeme modelleertechnieken is enorm in ontwikkeling. Helaas is men

in de literatuur niet eenduidig over de betekenis van de verschillende termen die binnen dit

vakgebied gebruikt worden. Feature is zo'n begrip dat veel mensen denken te begrijpen';

maar waarover toch regelmatig misverstand ontstaat. Het komt er op neer dat er meerdere

termen voor een en dezelfde betekenis gebruikt worden: feature, grondvorm, basic shape,

en form feature. Het probleem is dat deze onduidelijke begripsbepaling verwarring schept

bij de lezer van desbetreffende artikelen, en bij de mogelijke (toekomstige) gebruiker van

FT.

Gedurende dit onderzoek is gekozen voor het gebruik van de term feature. Voor de

toekomst van FT is intemationale samenwerking (immers) van groot belang. Bovendien

sluit deze term het beste aan bij de in de literatuur gebruikte terminologie. Het begrip basic

shape wordt alleen gebruikt in Unigraphics "Basic Shapes", en dit pakket heeft slechts

betekenis binnen Philips. De (noodzakelijke) intemationalisering betekent dat een neder

landse term, als grondvorm, niet als standaard geaccepteerd zal worden. De term "form

feature" zou geschikt zijn, daar het een goede omschrijving in de voertaal engels is.

Aangezien deze term in het gebruik vaak verbasterd wordt tot feature, wordt in het vervolg

de term feature gehanteerd. Duidelijk gedefinieerd kan deze term, bij gebruik binnen het
vakgebied, misverstand voorkomen.

Binnen de MBS-omgeving is men gewend aan de term grondvorm. Daar waar het gaat om

de MBS-features zal daarom (in dit verslag), voor de duidelijkheid, de term grondvorm
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gehandhaafd blijven.

§ 2.2 Feature-definitie

De algemene definitie van feature, volgens een engels woordenboek [27], luidt als voIgt:

"the make, shape, form, appearance of a person or thing". Vanuit de verschillende

disciplines is men in de afgelopen jaren tot verscheidene engere definities gekomen. Hier

voIgt een selecte opsomming van mogelijke feature-definities:

*

*

*

*

*

*

*

A feature can be defined as a specific geometric shape made up of a set of geometric

entities (like faces, edges, vertices, etc.), connected by a specific topological relation

ship and with an optional set of associated feature parameters [17].

Een feature is een gedassificeerd element, opgebouwd uit een verzameling geometri

sche gegevens met bijbehorende informatie (zoals toleranties en ruwheden), dat zo

vaak voorkomt dat het lonend is hiervoor een automatische verwerking te ontwikkelen

[14].

Dit is een definitie die men regelmatig binnen de MF hanteert.

Features zijn constructieve elementen die bestaan uit negatieve volumes, met andere

woorden: features ontstaan als er materiaal verwijderd wordt. Voor een CAD

systeem bestaat een dergelijke feature uit een aantal geometrische entiteiten, voor een

NC-programmeersysteem bestaat dezelfde feature uit een opeenvolging van gereed

schapsbewegingen.

Deze interpretatie van features wordt binnen Philips aangeduid met "Basic Shapes" .

[29].

Features zijn basiselementen die binnen een bepaalde technische discipline een

bepaalde betekenis hebben en waarmee producten gemodelleerd kunnen worden. Dit

soort features worden in de literatuur meestal "form features" of kortweg "features"

genoemd [29].

Ben feature is een onderdeel of een deel van een onderdeel dat relatief vaak door

constructeurs gebruikt wordt [29].

Features zijn duidelijk onderscheidbare delen van een product die in een of meer fasen

van de levenscydus van dat product een of meer technische functies vervullen [29].

Ben feature is de vorm waarop een klasse van onderdelen gebaseerd is. De onderdelen

uit een klasse verschillen aIleen van elkaar in bepaalde afmetingen. Als de afmetingen

die kunnen varieren in de feature vastgelegd zijn wordt van "parametric parts" gespro

ken, als in principe elke maat van het onderdeel vrij gekozen kan worden wordt het

onderdeel een "adjustable part" genoemd [29].
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*

*

*
*

*

*

Features zijn primitieve volumes waarmee niet alleen geometrische informatie maar

ook gegevens over de fabricage, bijvoorbeeld gereedschapsbanen, verbonden zijn. Ret

transformeren of combineren van de volumes heeft een verandering van de fabricage

gegevens tot gevolg; zodanig dat na afloop van het modelleren meteen bekend is of en

hoe het onderdeel gefabriceerd moet worden [29].

Ben feature is een gestandaardiseerd stuk uitgangsmateriaal. De constructeur kiest een

geschikt feature en probeert met zo min mogelijk ingrepen op dit feature tot een

onderdeel met de gewenste functionele eigenschappen te komen [29].

A feature is a region of interest on the surface of a part [22].

A feature is a set of information that sufficiently defines a part of a workpiece and

that appeals to a useful concept. Generally, the contents of a feature are determined by

shape aspects, dimension aspects, tolerance aspects and roughness aspects [2].

A feature is mainly independent shape information about a mono product, which can

be handled by a computer. It describes part of the shape of a mono product and can

include some non-geometric properties, like tolerances. A feature can be visualized on

a graphics screen, is always identifiable as a feature, and the characteristic data for a

specific occurrence are always accessible. A feature can be added to a design for

detailing, and its information can be used in a later phase like analysis or process

planning. It does not include information about the technology to make the shape [3].

A feature is any constructed or machined entity that is the result of a manufacturing

operation. For instance, there are constructed features, such as plates, fillets, and holes,

used in the design of weldments. There are machined features, such as drilled holes

and end-milled slots, that are the result of specific machining operations [23].

Ret is opvallend dat het merendeel van de bovenstaande definities erg vaag is. Ret is

echter duidelijk dat de definities vanuit verschillende invalshoeken gelnterpreteerd moeten

worden; bijvoorbeeld afhankelijk van de discipline (ontwerpen, werkvoorbereiding,

fabricage etc.). Ret is dan ook niet mogelijk om de definitie te geven. De feature-definitie

is afhankelijk van de aspecten die de definitie moet dekken, en afhankelijk van het belang

gekoppeld aan de activiteiten waarvoor de feature wordt gebruikt, zoals ontwerpen en

werkvoorbereiding. Ret is onmogelijk een feature te definieren die in elke omgeving goed

te gebruiken is; echt heel eenvoudige features kunnen hier een uitzondering op zijn. Ret

feature concept is niet beperkt tot basis-bewerkingsvormen, maar kan ook b.v. gebruikt

worden bij het definieren van set-up features, nodig voor positioneren en klemmen.

De eerste definitie vormt de basis voor de in dit onderzoek gehanteerde definitie. In deze

definitie wordt echter niets gezegd over de fabricage. Met het oog op CAD/CAM

koppeling is het weI degelijk van belang dat ieder feature een link heeft met de fabricage.

Bijvoorbeeld door een CAD feature op te bouwen uit een of meerdere CAM features. In
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dit verslag wordt het begrip feature daarom als voIgt omschreven:

Een feature is een specifieke vorm die opgebouwd is uit geometrische entiteiten

(eenheden, zoals vlakken, hoeken, etc.), verbonden door een specifieke topologische

relatie, met geometrische en niet-geometrische parameters, en die op de een of

andere manier een technologische tegenpool heeft.

Het grote voordeel van deze definitie is dat deze niet beperkt is in het gebruik. Met het

oog op de verscheidenheid aan feature-applicaties is dit van groot belang: de gedachte

vanuit een bredere optiek!

§ 2.3 Enkele belangrijke elementen van een feature

De hoofdfunctie van een productmodeller is het genereren van een complete, exacte en

ondubbelzinnige 3D-product representatie welke rechtstreeks toegankelijk is voor het

automatische informatie proces. Deze representatie moet onder andere het volgende

bevatten: geometrie, materiaalspecificatie, oppervlakte-ruwheidsdata, maar ook maat

vorm- en plaatstoleranties. Zonder in detail te treden worden hieronder puntsgewijs enkele

belangrijke elementen van een feature aangestipt:

*
*

*

De naamgeving is belangrijk voor het noodzakelijke onderscheid tussen de features.

Voor de gebruikte feature parameters wordt onderscheid gemaakt in:

geometrische parameters. De geometrische parameters zijn identiek in de teken

en maakomgeving; b.v. afmetingen. Toleranties, die overigens een gevolg zijn van

de niet-ideale werkelijkheid, behoren hier ook toe.

niet-geometrische parameters. Deze worden bij de verdere verwerking gebruikt;

deze zullen echter niet vanuit een tekenomgeving worden aangeleverd. De features

die op het moment, binnen MBS, ge'implementeerd zijn, gebruiken bjjvoorbeeld

de niet-geometrische parameters Henv en Denv (zie bijlage 2) voor het aangeven

van obstakels, hindemissen.

Er dient overigens geoptimaliseerd te worden tussen het totaal aantal parameters per

feature en de grootte van de feature-set, vergelijk Holel met Cavl (zie bijlage 3).

In verband met de positionering zal iedere feature in haar specificatie een referen

tiepunt en een coordinatenlijst hebben. Het referentiepunt zal op een relevante plaats

liggen, en zal, na het toevoegen van de feature aan het product, samenvallen met het

product-oppervlak. Het referentiepunt kan gebruikt worden om de positie van een

feature in relatie tot het productoppervlak te bepalen. Het referentiepunt en het coor-
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*
*

*

*

*

. dinatensysteem zijn referentie-informatie voor de gebruiker.

De afbeelding van een feature is noodzakelijk voor het visualiseren van de feature.

De waarden van de parameters wordt in eerste instantie geVl,lld met defaultwaarden.

Indien de defaultwaarde voor een bepaalde parameter gewenst is, en dus blijkbaar

voldoet, hoeft de gebruiker niets in te vullen.

In de praktijk hanteert men parametergrenzen, daar er in de machines, gebruikte

technologie etc. beperkingen besloten liggen. Deze parametergrenzen definieert men

bij de implementatie van een feature. Vit een onderzoek naar de NC-maakbaarheid

van producten ontworpen met features [8J blijkt dat de ontwerper lang niet altijd op

de hoogte is van de fabricagebeperkingen. De ontwerpcriteria volgen onder andere

rechtstreeks uit deze fabricagebeperkingen. De keuze van de feature is vrij. De

afmetingen daarentegen zijn aan zekere banden gelegd. De features moeten namelijk

met een van tevoren vastgestelde beperkte gereedschapset bewerkt worden.

Ben willekeurige combinatie van features garandeert geenszins een maakbaar onder

dee!. De mogelijkheden van de features kunnen dan ook pas op efficiente wijze benut

worden wanneer niet alleen de features zelf maar ook het CAD/CAM-systeem, de

ontwerpers, de modelleurs en de gehele organisatie die zich met ontwerpen en

fabricage bezighoudt, informatie hebben over de altijd aanwezige fabricagebegrenzin

gen.

Ben feature zal volgens een bepaalde fabricageafloop gemaakt worden. Een fabricage

afloop is een reeks gereedschappen en bewegingen die volgens een bepaalde volgorde

een feature maken:

keuze van bewerkingsvolgorde. Deze vraag wordt beantwoord op basis van prak

tijkkennis van de expert.

selectie van de juiste gereedschappen, bewegingen en condities, behorende bij de

bewerkingsvormen uit de bewerkingsafloop. Deze selectie geschiedt op basis van

eigenschappen van gereedschappen en bewerkingen.

De materiaalspecificatie. De fabricageafloop is hier bijvoorbeeld van afhankelijk.

§ 2.4 Features technology

In 2.4.1 wordt een relatie gelegd tussen de Product Defining Data, het interpreteren van

deze informatie en Features Technology. Indien men in de fabricage gebruik wi! maken

van features zal men deze op de een of andere manier uit het productmodel moeten halen.

In 2.4.2 wordt besproken welke mogelijkheden hiervoor bestaam: herkenning van features

of modelleren met behulp van features.
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2.4.1 Product Defining Data en Features Technology

Ontwerpen en fabriceren moeten tegenwoordig steeds sneller, en beter, verlopen. Daarom

streeft men de laatste jaren meer en meer naar werkmethoden waarbij het resultaat van het

ontwerpproces, de Product Defining Data (PDD), zodanig in de computer opgeslagen

wordt, dat automatische systemen de informatie zelf kunnen hanteren. Volgens van den

Berg [4J zal het in de toekomst zo moeten zijn dat de ontwerper een ontwerp zodanig

aflevert, dat alle "downstream applications" deze informatie automatisch kunnen gebrui:

ken. De conventionele productdefinities voldoen niet aan de gestelde vereisten, zelfs niet

als ze met behulp van een CAD-systeem gegenereerd zijn. In tegenstelling tot de mens is

de computer niet in staat deze "lagere orde informatie", zoals bijvoorbeeld lijnen, symbo

len en tekst, volkomen correct te interpreteren. Daarom zoekt men naar hogere orde (meer

abstracte) PDD. Concepten zoals lijnen en oppervlakte verdwijnen, en nieuwe concepten,

zoals gaten en patroon, komen er voor in de plaats. FM geeft deze hogere orde PDD als

output.

Features technology is nog in een ontwikkelingsfase. Wereldwijd groeit de aandacht voor

dit onderwerp echter ontzettend snel. Toch is er nog steeds geen algemene overeen

stemming bereikt, over bijvoorbee1d voorkeursmethoden, richtlijnen etc.. De ontwikkelin

gen van FT zullen niet alleen grote invloed op het modelleren en de werkvoorbereiding

hebben, maar ook bijvoorbee1d op de standaarden voor data-uitwisseling, zoals bijvoor

bee1d STandard for the Exchange of Product model data (STEP).

FT is een zeer complex onderwerp; ontwikkelingen kosten dan ook veel meer tijd dan

verwacht. Volgens van den Berg [4J is de introductie van FT te vergelijken met de intro

ductie van de eerste CAD-systemen: de echte mogelijkheden van het gei'ntroduceerde

systeem werden pas duidelijk tijdens gebruik. Zodra de mogelijkheden van het systeem

bekend waren, was er tijd nodig voor opleiding, aanpassing, organisatorische veranderin

gen en definitie van standaarden en werkmethoden. Indien we deze problemen bij de

introductie van FT willen voorkomen, zal het nodig zijn de technologie top-down

(masterplan) en bottom-up (ontwerpers en werkvoorbereiders voorbereiden op toekomstige

technologie, concepten en methoden) te benaderen. Volgens van den Berg zijn de eerste

praktische toepassingen van FT overigens te verwachten voor producten met simpele

geometrie.
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2.4.2 Features en he! productmodel

Er zijn twee manieren om features uit een productmodel te verkrijgen:

1. Feature Recognition. Omdat het, volgens van Houten [9], onmogelijk is om ont

werp- en fabricagefeatures een op een op elkaar af te stellen, is een techniek vereist

die fabricage features uit een product model haalt. Geometrische informatie van lager

niveau wordt omgezet in features, die gebruikt kunnen worden door de werkvoor

bereiding. De meeste productmodellen zullen niet volledig opgebouwd zijn uit fabri

cage features. Indien deze modellen voor de werkvoorbereiding gebruikt worden is

featureherkenning vereist. Het grote voordeel van featureherkenning is dat het

mogelijk is de "oude", niet op features gebaseerde CAD-tekeningen te gebruiken om

tot CAM te komen.

Op de Universiteit Twente is men bezig om een prototype, PART genaamd, te

bouwen. PART staat voor Planning of Activities, Resources and Technology. In PART

wordt gebruik gemaakt van automatische herkenning van fabricagefeatures, waarbij

uitgegaan wordt van een "boundary representation solid model". Het systeem is

modulair opgebouwd, waarbij het systeem moet zorgen voor de productmodel

interpretatie tot NC-tape generatie.

ProUr. van Bragt zei, bij gelegenheid van de diploma uitreiking op 11 april 1990 van

de tweede fase ontwerpersopleidingen van de TUE, dat het een groot nadeel is dater

bij deze methode al snel honderden features nodig zijn om een onderdeel met vol

doende nauwkeurigheid te kunnen beschrijven. Hij trok hierbij een vergelijking met

het chinese schrift!

2. Feature based modeling (FM). Een ontwerpmethode waarbij men gebruik maakt van

features. FM is een methode voor het opslaan van PDD van een hoger niveau in een

centrale database, die ook voor andere disciplines toegankelijk is. De ontwerper werkt

als het ware met een electronische blokkendoos. Misschien is dit weI de belangrijkste

stap richting effectiever gebruik van CAD/CAM-systemen. In het verleden zijn op dit

gebied binnen Philips reeds meerdere interne ontwikkelingen opgestart (zie bIz. 13).

De constructeur zal deze vormen uit het hoofd moeten leren en daarmee leren

schrijven in de ruimte. ProUr. van Bragt vergeleek de featureset met het alfabet. Het

alfabet bestaat uit 26 letters. De featureset, het aantal vormen, mag niet te groot zijn.

Het is zaak om zorgvuldig over de "letters" (features) van dit alfabet na te denken.

Begripsbepaling



§ 2.5 Uitgangspunten

*

*

*

Daar waar mogelijk zal gestandaardiseerd worden. Harmonisatie van features over de

gehele wereld, of zelfs tussen enkele bedrijven blijkt echter een moeilijk en langzaam

proces te zijn. Het uitgangspunt is de werktuigbouwkundige tekenwijze. Natuurlijk

wordt hierbij gebruik gemaakt van normen; er is gekozen voor de ISO-normen. Het is

vermeldingswaardig dat de bijbehorende Philips-normen overeenkomen met de

gebruikte ISO-normen.

In dit onderzoek is aIleen gekeken naar features in combinatie met de be

werkingsmachines: Deckel DC-30, Cincinnati IT-15 en Maho 800C (zie bijlage 4).

Overigens worden deze features ook gebruikt op de Deckel DC-40 (MF Acht) en de

Cincinnati 10HC (MF Acht en MF-M). Bij bewerking op een NuBe-machine is het

aangeven van een aantal toleranties, bijvoorbeeld evenwijdigheid, loodrechtheid,

plaatszuiverheid etc. minder zinvol daar deze parameters sterk afhankelijk zijn van de

gekozen machine. Dit impliceert dat, na de keuze van de te gebruiken machine, de

bovenstaande toleranties globaal vastliggen (zie bijlage 5, voor de waarden bij de 3

machines). De keuze van de machine hangt overigens niet aIleen af van de vereiste .

toleranties, maar ook van bijvoorbeeld gereedschapsmagazijn, opspanmiddelen,

afmetingen product. Bijlage 6 geeft een indruk van de be'invloedingsfactoren op de

featurekwaliteit van een doorlopend gat (holel). Deze tabel is ingevuld door ervaren

NC-programmeurs/werkvoorbereiders van de Philips Machinefabrieken.

Het is belangrijk om te weten wat de nauwkeurigheid van de gebruikte bewerkings

machines is. Om deze nauwkeurigheid te kunnen beoordelen moet een methode

bekend zijn waarmee men deze nauwkeurigheid kan bepalen. Het duitse instituut voor

normering heeft hiervoor een norm opgesteld. Daarnaast wordt in deze branche veel

gebruik gemaakt van de statistiek. In de VDVDGQ 3441 richtlijn worden de begrip

pen, methoden en handelswijzen voor statistische beproeving zowel voor de be

werkingsnauwkeurigheid als ook voor de positioneeronnauwkeurigheid van gereed

schapsmachines in beginsel gedefinieerd en beschreven. Voor gedetailleerdere

informatie zie bijlage 7. Verder wordt in deze bijlage iets gezegd over periodieke

keuringen voor deze machines. Met behulp van deze keuringen is het immers moge

lijk om de kwaliteit ook te waarborgen.

Er wordt uitgegaan van voldoende stabiele opspanningen. De invloed van instabiliteit

wordt buiten beschouwing gelaten; het geheel zou anders te complex worden. Er wordt

dan ook aIleen naar de problemen binnen een opspanning gekeken.
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§ 2.6 CAD/CAM-koppeling

De huidige visie op CAD/CAM-integratie is dat soW:l modelling de enige techniek is om

computermodellen met voldoende informatie over mechanische componenten compleet en

ondubbelzinnig te beschrijven. Met het oog op integratie moet iedere constructieve feature

op de een of andere manier gekoppeld zijn aan bewerkingstechniek. De bewerkingsafloop

wordt door verschillende parameters bepaald. Tot deze parameters behoren ruwheid en

tolerantie op plaats, vorm en afmeting. Andere factoren die een bewerkingsafloop be1n

vloeden zijn het materiaal waaruit het werkstuk bestaat en de machine waarmee het wordt

gemaakt. In verband met de kleine seriegroottes worden de productiekosten binnen de

MF hoofdzakelijk bepaald door de maakmethode. De beiangrijkste factoren zijn:

soort bewerkingsfeature.

soort tolerantie en de grootte daarvan.

oppervlakteruwheid.

ondergaat het onderdeel wei of geen warmtebehandeling. Zo ja, wat voor warmtebe

handeling.

Routinebeslissingen zouden eigenlijk automatisch door het systeem gemaakt moeten

worden, terwiji de werkvoorbereider zich alleen maar bezig zou moeten houden met de

uitzonderingen, de moelijke gevallen. Hij zou juist geen essentieie bottle-neck in de infor

matiestroom moeten zijn, maar een supervisor!
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3. VOORDELEN VAN FEATUREGEBRUIK

De verwachte voordelen van Ff zijn afhankelijk van het toepassingsgebied, toepas

singsniveau, type producten en seriegroottes. De voordelen kunnen opgesplitst worden in

algemeen geldende voordelen, en voordelen die specifiek voor de CAD en CAM omge

ving gelden:

§ 3.1 Algemene voordelen

doorlooptijdverkorting in CAD-omgeving (sneller tekenen), en CAM-omgeving

(kortere NC-programmeertijden).
gebruik van standaarden zowel in ontwerp- als fabricagetraject. Uiteraard kan de, voor

invoer van features, vereiste standaardisering grote voordelen met zich meebrengen:

bijvoorbeeld gebruik van minder verschillende gereedschappen, verlaging van de

kosten voor het magazijnbeheer, voorraden en toekomstig onderhoud aan het gefabri

ceerde product. Normalisatie zal hierbij ergbelangrijk zijn.

Een bijkomend nadeel is dat huidige normen gebaseerd zijn op de conventionele

tekenwijze. De ontwerper zal moeten leren hoe hij gebruik kan maken deze features.

Dit zal een complete verandering in de taal met zich mee moeten brengen. Overigens
is het gebruik van default-waarden voor de parameters zowel in de CAD- als in de

CAM-omgeving erg gemakkelijk bij de implementatie.

betere digitale opslag van de PDD en een toename in automatische dataprocessing,

met als gevolg dat onder andere het niveau van informatie-overdracht van de ontwer

per naar de fabricage verhoogd wordt.

papierloze communicatie. Wellicht is dit toekomstmuziek. Volgens Schijven [24J is de

(papieren) tekening in ieder geval van wezenlijk belang: een tekeningloos bedrijf

wordt een chaos.
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§ 3.2 Voordelen, specifiek voor een CAD-omgeving

ontwerpen zijn gemakkelijk te veranderen. Ben feature kan bijvoorbeeld uit een model

gehaald worden, terwijl het model automatisch hersteld wordt.

automatische stuk- en coordinatenlijst generatie.

automatische en versnelde detaillering, eenvoudige ingave van wel/niet bemating.

flexibiliteitsvergroting van het productontwerp: kleine varianties in productontwerp

zijn veeI sneller aan te brengen dan bij de conventionele tekenwijze. Dit impliceert

bijvoorbeeld dat de diversificatie van massaproducten gemakkelijker is uit te voeren.

Aan de andere kant is er juist een mogelijkheid tot inperking van de diversiteit aan

ontwerpen : de ontwerper "dwingen" gebruik te maken van defaults, door het extra

moeilijk te maken hier van af te wijken. De ontwerper zal nu aIleen afwijkende

waarden gebruiken als het echt nodig is.

§ 3.3 Voordelen, specifiek voor een CAM-omgeving

foutemeductie van de NC-files, dus betrouwbaardere data; in verband met de kleine

seriegroottes is dit een erg belangrijk voordeel voor de MF. De features zijn "gekop

peld" aan programma's die het genereren van een Cutter Location Source (CLS) file

vergemakkelijken. Hierdoor vergt de productie van NC-programma's minder inspan

ning, terwijl het foutenrisico verminderd wordt.

rationalisatie in de keuze van de bewerkingsprocessen. Er wordt op deze manier altijd

van dezelfde bewerkingstechnologie uitgegaan, dus onafhankelijk van de man in de

werkplaats. Dit levert uiteindelijk een meer constante kwaliteit.

door inperking van diversiteit aan ontwerpen, zorgt men tevens voor rationalisering

van de maakomgeving.

verbeteringen zijn systematischer in te voeren, zoals het invoeren van nieuwe gereed

schappen.
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4~ .FUNCTIONELE SPECIFICATIES

Aan de hand van een beschrijving van de huidige situatie, de problemen die zich hierbij

voordoen en aansluitend de totstandkoming van de gekozen oplossing (§ 4.1), wordt er, via

een oplossingsprocedure (§ 4.2) en enkele analyses (§ 4.3) gekomen tot de functionele

specificaties (§ 4.4).

§ 4.1 Scope

Alvorens tot een functionele specificatie te komen, is het zaak de kapstok waaraan deze

definitie wordt opgehangen te bespreken. In 4.1.1 wordt de huidige situatie van

CAD/CAM-koppeling beschreven, waarna in 4.1.2 de problemen die zich hierbij voordoen

aan bod komen. In subparagraaf 4.1.3 worden oplossingen beschreven voor het koppelen

van CAD en CAM systemen. Hieruit wordt een keuze gemaakt: een koppeling met behulp

van een zogenaamde functionele specificatie. Deze oplossing kan gezien worden als de

kapstok waaraan de rest van het onderzoek hangt.

4.1.1 Huidige situatie

Reeds enige tijd werkt men binnen de MF aan CAD/CAM-koppelingen met behulp van

features. Het feature-concept heeft niet alleen haar invloed op ontwerp, werkvoorberei

ding, analyse, inspectie en fabricage sec, maar zeker ook op de communicatie binnen en

tussen deze disciplines, en op de communicatie met andere bedrijven. Voor de toekomst

van Ff is met name deze communicatie van groot belang. Er zullen op dit terrein echter

nog veel problemen overwonnen moeten worden, opdatmen elkaar volledig kan "verstaan"

en begrijpen.

Op het moment is er een werkende koppeling tussen CAD-systeem X, bijvoorbeeld

Unigraphics II (maar bijvoorbeeld ook Intergraph), en CAM-systeem Y, bijvoorbeeld

MBS. De geometrie wordt middels IGES overgestuurd en de grondvorm informatie via een

zogenaamde by-pass (zie figuur 3).
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CAD-X CAM-Y

Unigraphic.:: - IGES - MBS..
J

,
by-pass -

figuur 3: koppeling van CAD-X met CAM-Y.

4.1.2 Problemen:

In het algemeen geldt:

De features, zoals gebruikt bij FM, zijn ontwerpfeatures, die niet noodzakelijkerwijs

overeenkomstige werkvoorbereidingsfeatures behoeven te hebben (en vice versa). Ret

grootste probleem is dan ook het "mappen" van de ene discipline naar de andere (zie

biz. 30). Feature mapping is een term die door CAM-I reeds in 1988 werd gebruikt,

en als voIgt werd omschreven: "selective extraction of relevant data by applications

and transformation of this data to conform to the applications view, for use in its

reasoning process" [25].
In dit onderzoek is niet ingegaan op de "niet-feature" informatie die bij een koppe

ling overgestuurd moet worden. In § 4.5 wordt wei kort besproken wat er op dit

gebied, data-handling, gaande is.

Problemen, gericht op de huidige situatie:

Ret is slechts een koppeling tussen twee specifieke systemen. Ret opzetten van zo'n

koppeling vergt erg veel tijd. Ret wordt echter steeds belangrijker om meerdere

systemen met elkaar te kunnen koppelen; zeker als de MF zich meer gaan richten op

exteme klanten (klanten buiten Philips)! Bovendien wordt het, naarmate n (n =het

aantal systemen dat met elkaar gekoppeld wordt) toeneemt, steeds ingewikkelder, en

dus tijdrovender, om meerdere systemen op een specifieke manier met elkaar te

koppelen: er zijn (2n - 2) koppelingen extra nodig om de reeds in gebruik zijnde

systemen met een nieuw systeem te verbinden (zie bijlage 8).

Er is sprake van een een op een feature-relatie tussen een CAD-feature en een CAM-
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feature. In beide omgevingen gebruikt men dezelfde set parameters. "Eenvoudige"

features laten een een op een koppeling nog weI toe. lets complexere features niet.

Bovendienkunnen zich zelfs bij deze "eenvoudige" features nog aanzienlijke proble

men voordoen. In figuur 4 wordt bijvoorbeeld gewezen op de problemen die kunnen

ontstaan ten aanzien van de orientatie van een ontwerpfeature, indien dezeorientatie

niet overeenkomt met de gewenste orientatie, voor werkvoorbereidingsdoeleinden.

a) eritnt.atie in
antwerp y

figuur 4: verschil in gewenste orientatie.

z

b) oricnt.atie voer
werkvoorbereiding y y

Eigenlijk zou het systeem dit probleem moeten onderkennen en kunnen oplossen! Dit

blijkt echter een zware opgave te zijn. Vooralsnog zal de constructeur dan ook

rekening moeten blijven houden met de fabricagemogelijkheden. Ben ontwerpfeature is

in principe afhankelijk van een fabricagefeature.

Tenslotte is de koppeling met behulp van de' bestaande by-pass veel te star. Star in die

zin dat een kleine verandering in MBS, bijvoorbeeld een parametertoevoeging of

volgordeverandering, al grote consequenties heeft voor de aan te leveren CAD-file:

deze moet dan ook veranderen. Dit is een gevolg van het gebruik van een gemeen
schappelijke datastructuur.

4.1.3 Oplossing

Ben nieuwe, interessante weg zou feature-herkenning zijn (zie § 2.4). Voor CAD/CAM

koppeling valt dan bijvoorbeeld te denken aan een opzet zoals in figuur 5:

CAD PDD CAM

figuur 5: CAD/CAM-koppeling, feature herkenning.
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Deze opzet lijkt een goede oplossing van het gestelde probleem te zijn. De techniek maakt

het echter (commercieel) nog niet echt mogelijk om zo'n systeem in gebruik te nemen. De

keuze valt dan toch weer op bet werken met features, zowel in een CAD- als als in een

CAM-omgeving.

Indien we de communicatie tussen verschillende disciplines vergelijken met de com

municatie tussen mensen valt op dat we in beide gevallen gebruik maken van een "tolk".

Indien bij menselijke communicatie de tolk aIle talen beheerst is hij geniaal, bovenmen

selijk. Over het algemeen maakt men in de praktijk echter gebruik van een tolk die slechts

twee talen echt goed beheerst.

Als we het toespitsen op de techniek zou men, in analogie met het voorgaande, kunnen

overwegen om loch gebruik te blijven maken van specifieke koppelingen. De huidige

situatie zou dan te verbeteren zijn door bijvoorbeeld de by-pass opnieuw, minder star van

opzet, te maken. Dit is echter geen goede oplossing. Aangezien er op het moment, binnen

Philips, reeds met vele verschillende CAD-systemen gewerkt wordt en de verwachting is

dat dit aantal aIleen maar zal toenemen, is uitsluitend een specifieke koppeling niet

toereikend. Op het moment maakt men aIleen gebruik van "eenvoudige features", maar in

de toekomst zal men ook gebruik gaan maken van complexere features: de een op een

koppeling is dan zeker niet toereikend.

Het is dus noodzakelijk om het feature-probleem vanuit een breder perspectief te bekij

ken. De fundamenten, die nu gelegd worden, moeten immers solide genoeg zijn om de

basis te kunnen blijven van toekomstige ontwikkelingen. Het verleggen van deze funda

menten zal, naarmate de bouw vordert, steeds moeizamer worden! Ben meer universele

opzet van de koppeling biedt betere toekomstperspectieven. De verwachting is dat er met

behulp van een zogenaamde "functionele specificatie", op hoger niveau, veel problemen

opgelost kunnen worden. Dit hogere niveau moet dan gezien worden als het uit

gangsniveau, waarvan de applicatie-afhankelijke specificaties, bijvoorbeeld voor de CAD

of CAM afdeling, afgeleid worden (zie bijlage 9). Het gevolg is dat de functionele

specificatie van een feature tot standaard wordt verheven.

Uitgaande van deze (nieuwe geevalueerde) basis zal deze gedachte verder uitgekristalli

seerd mooten worden, opdat men hier werkelijk iets mee kan doen. Bij een koppeling

tussen verschillende disciplines (dit hoeft dus niet noodzakelijkerwijs CAD met CAM te

zijn) wordt in navolgend model gebruik gemaakt van een interface, de functionele

specificatie. In figuur 6 wordt een CAD/CAM-koppeling geschematiseerd.
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CAD
Feature

Fundionele
1.---.. J----~

Specificatie

CAM
I----II~

Feature

figuur 6: CAD/CAM-koppellng, algemeen.

In het kader van standaardisatie en met het oog op intemationalisatie wordt een feature,

gedefinieerd volgens de functionele specificatie, in het vervolg "Exchange Feature"

genoemd. Voorts worden aile andere features geschaard onder de term "Application

Features". Figuur 6 is dan met behulp van een tussenstap (figuur 7) te abstraheren tot

figuur 8.

Application
1-----1110oI

Feature

figuur 7: CAD/CAM-koppeling, tussenstap.

Application
!4---II..-r

Feature

figuur 8: CAD/CAM-koppeling, abstract.

Exchange

Feature

Exchange

Feature

Application
I----II~

Feature

Voor de koppeling van deze features wordt in dit model gebruik gemaakt van verschei

dene "tolken". Oe functie van de in dit model opgenomen "conversie" is te vergelijken met

die van een "tolk": de vertaling van een specifieke taal naar, in dit geval, een wereld-taal

(en vice versa). Op deze manier bereikt men in ieder geval dat alle "tolken" een gemeen

schappelijke taal, de functionele specificatie, beheersen. Oit vereenvoudigt de communica

tie enorm: het aantal koppelpaden kan op deze manier aanzienlijk gereduceerd worden. Het

voordeel van deze wijze van communiceren is dan ook dat er slechts 2n koppelingen, in

plaats van n(n-1) koppelingen nodig zijn. Ter verduidelijking is dit voor n=4 in figuur 9

uitgewerkt: 12 (n(n-1» ten opzichte van 8 (2n) koppelpaden. Oit voordeel wordt uiteraard

groter naarmate n toeneemt.
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12 koppelpaden 8 koppel paden

figuur 9: koppeling met en zonder functionele specificatie, voor n = 4.

In de literatuur gebruikt men voor de term "conversie" vaak "feature mapping" (zie bIz.

26). Overigens hebben onderzoekers op het gebied van FT in het verleden nog maar

weinig aandacht aan feature-transformatie gegeven. De verwachting is echter dat men in

de toekomst steeds meer aandacht zal schenken aan het fenomeen "mappen".

§ 4.2 De oplossingsprocedure

In deze paragraaf wordt een oplossingsprocedure gegeven, voor de in de inleiding,

geponeerde probleemstelling. Voor dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt in vier fasen.

De eerste drie fasen hebben betrekking op de functionele specificaties. Gedurende het

onderzoek werd namelijk duidelijk dat, alvorens men tot functionele specificaties van

features kan komen, er aan drie essentiele stappen een invulling gegeven dient te worden.

De vierde fase leidt tot standaardkwaliteit van features.

4.2.1 fase 1: vaststellen van de featurebegrenzingen

Hoort bijvoorbeeld het werkstukoppervlak nu weI of niet tot de feature? Overhet alge

meen kan gesteld worden dat op dit moment, binnen de MF, de featurebegrenzingen door

een ieder op eigen wijze geinterpreteerd worden. Voor de huidige, in gebruik zijnde

grondvormen is dan ook nog nooit goed vastgelegd wat weVniet tot de feature behoort. In

4.4.2 wordt voor de functionele specificaties vastgelegd wat deel uitmaakt van elk feature.
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4.2.2 fase 2: bepalen welke nominale geometrische maten, voor elk feature, van

belang zijn.

Hierover is over het algemeen gemakkelijk consensus te krijgen. In 4.4.3 wordt hier nader

op ingegaan.

4.2.3 fase 3: bepalen van de vereiste toleranties

Mogelijke toleranties zijn ruwheden, maat- vorm- plaats- richting- en slagtoleranties; een

onderverdeling van desbetreffende toleranties is te vinden in bijlage 12A, en 12C. Het is

erg moeilijk om, uit dit scala aan toleranties, tot een gerichte keuze te komen. Het is een

afweging tussen de graad van standaardisatie en het aantal functionele toepassingen. Een

set van veel voorkomende functionele toepassingen vormt de basis voor de keuzes van

toleranties. Maar wat is veel? Hoe breed is het gezichtsveld? Moet de functionele specifi

catie een standaard zijn voor de MF, voor het gehele concern, of voor meerdere bedrij

yen? In 4.4.4 wordt uitgebreid besproken welke toleranties, voor de specificaties, van

belang zijn.

Om in de paragrafen 4.4.2, 4.4.3 en 4.4.4 tot gerichte keuzes te kunnen komen zijn er

enkele analyses uitgevoerd. In § 4.3 wordt uitgebreid verslag gedaan van een analyse van

de MBS-grondvormen (4.3.1) en een analyse van de vorm- en plaatstoleranties (4.3.2).

Nadat de drie fasen grondig zijn doorlopen, is aIle benodigde bagage aanwezig om tot de

functionele specificatie van desbetreffend feature te kunnen komen. Het resultaat van de

fasen een tot en met drie wordt uiteindelijk tot uitdrukking gebracht in twaalf plaatjes. In

het tweede gedeelte van 4.4.4 worden de functionele specificaties uiteindelijk gepresen

teerd.

Op het moment dat de functionele specificaties bekend zijn, is de volgende (laatste) stap

het standaardiseren van de parameterwaarden. Dit levert tevens de laatste fase voor dit

onderzoek:

4.2.4 fase 4: vaststellen van standaardkwaliteit van features.

Dit is de kwaliteit die men krijgt indien er niets op tekening is aangegeven. In hoofdstuk

vijf wordt verder op deze kwaliteit ingegaan.
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§ 4.3 Analyses

In § 4.2 is (globaal) vastgelegd hoe tot de functionele specificaties wordt gekomen. Om de

verschillende fasen onderbouwd te kunnen nemen zijn er enkele analyses uitgevoerd. De

voomaamsteanalyses worden in deze paragraaf besproken. Achtereenvolgens worden de

analyse van de MBS-grondvormen (4.3.1) en de analyse van de vorm- en plaatstoleranties

beschreven.

4.3.1 Analyse van de MBS-grondvormen

De MBS-grondvormen zijn in bijlage 10 opgenomen. Per grondvorm wordt de grafische

voorsteIling en een tabel met een lijst van bijbehorende parameters, default-waarden en

parameterbegrenzingen gegeven. Bovendien wordt aangegeven voor welke machines en

welke materialen de grondvorm beschikbaar is.

4.3.1.1 Algemene opmerkingen ten aanzien van de MBS grondvorm-definities

Aile grondvormen, met uitzondering van de Hole3, Cav5 en Slot5, worden in twee fabrie

ken, te weten Machinefabriek Acht en de M-fabriek, toegepast. Binnen de grondvorm

definities voor de verschillende fabrieken wordt weI gebruik gemaakt van dezelfde para

meters, maar niet van dezelfde defaultwaarden en parametergrenzen. Het machinepark van

de twee fabrieken is niet gelijk: NuBe-machines voor het gebruik van MBS-grondvorm

technologie ook. Bovendien worden er in de verschillende fabrieken andere materialen

gebruikt. De Hole3 wordt aIleen binnen machinefabriek Acht gebruikt; terwijl de Cavs en

de Slot5 slechts een betekenis binnen Machinefabriek-M hebben.

Indien we een grondvorm-definitie wat nader bekijken (bijlage 10) valt het volgende op:

De parametergrenzen zijn aangegeven. Voor de functionele specificatie is dit echter

niet van belang, daar deze een beperking op zouden leggen aan het gebruik van deze

specificaties. De opzet van de functionele specificaties is overigens dat deze dis

cipline-onafhankelijk moeten zijn.
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De in de bijbehorende tabel (bijlage 10) opgenomen restricties gelden aIleen binnen

het MBS-syteem. In feite zijn deze restricties bewerkingsafhankelijk (frezen, draaien

etc.). Uiteindelijjkzijn ze dus afhankelijk van de fabricage-omgeving. Deze restricties

dienen dus niet in de functionele specificatie te worden opgenomen.

enige aIgemene opmerkingen ten aanzien van de toegepaste tekenwijze:

Het gebruik van hetruwheidssymbool is niet correct. Op de plaats waar rgh.staat

dient, aIs daar aI iets wordt aangegeven,de bewerkingsmethode· te worden ver

meld.

De alpha is niet volgens de werktuigbouwkundige tekenwijze aangegeven. Ben

tekening moet namelijk te lezen zijn vanaf de onderkant of de rechterzijde.

Het ontbreken van aanzichtaanduiding: vooraanzicht en doorsnede. Dientengevol

ge staat in het vooraanzicht ook niets over het doorsnijdingsvlak voor de door

snede.

De "reference-point" aanduiding is overbodig: maakt de tekening aIleen maar on

overzichtelijker.

Het ontbreken van materiaalafbakening in vooraanzicht.

Het ontbreken van tekst in de trend van:

ruwheid tenzij anders aangegeven ...

maattolerantie tenzij anders aangegeven ..

hoektolerantie tenzij anders aangegeven ..

standaardkwaliteit volgens MFV 3-2037-2

De parameters die in de tekening zijn gebruikt dienen ook in de parameterlijst

opgenomen te worden. Evenzo geldt dat parameters die in de parameterlijst staan

ook opgenomen dienen te worden in de tekening.

In de aparte bespreking per grondvorm wordt aangegeven om welke parameters

het gaat.

Navolgend zal middelseen zogenaamd "typical example", de Hole 1, aangegeven worden

welke parameter wellniet in desbetreffende functionele specificatie wordt opgenomen.
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4.3.1.1 "Typical example" Holel

y

dl

_-++-_~~_-++_X_I--_---*~_

henv

figuur 10: Afbeelding van de Holel.

Parameters die weI opgenomen worden in de functionele specificatie (Hole 1,1,1; deze

codering wordt uitgewerkt in 4.4.1.2) zijn:

de nominale maten d1, h1, bey en alpha: hiermee is de feature vastgelegd.

ruwheid rgh1: deze kan essentieel zijn in verband met de functie.

toldll en told12: dit zijn maattoleranties. Op een maat moet altijd een tolerantie

opgegeven worden.

Parameters die niet opgenomen worden in de functionele specificatie (Hole 1,1,1):

isod1: een genormeerde aanduiding van toldll en told12, volgens het ISO-pas

singstelseL Deze parameter is overigens nog niet gei'mplementeerd, en behoeft met te

worden opgenomen in de functionele specificatie. Immers toldllen told12 kunnen

altijd omgezet worden in de genormeerde aanduiding isod1 (en vice versa).

positietolerantie postl: dit is geen genormeerde aanduiding. Dit is een tolerantie-
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aanduiding die aIleen binnen Philips (MBS) een betekenis heefe.
omgevingsdiameter denv en omgevingshoogte henv: parameters die afhankelijk zijn

van de rest van het werkstuk en omgeving (bijvoorbeeld spanmiddelen).

geforceerde eindbewerking endprl en startdiameter startdl: dit zijn CAM-parameters

en dusdiscipline-afhankelijk. Endprl is overigens nog niet geimplementeerd.

conditieklasse endpr2: met behulp van deze parameter kan een conditieklasse worden

opgedrongen. Voor de functionele specificatie is dit niet nodig.

Fouten ten aanzien van de tekenvoorschriften:

toleranties op dl moeten ook in de tekening aangegeven worden.

Op een gelijksoortige wijze wordt in bijlage 11 voor de andere grondvormen ook aange

geven welke parameters weVniet tot desbetreffend feature behoren.

4.3.2 Analyse van de vorm- en plaatstoleranties

Naast nominale maten, maattoleranties en ruwheden kan het zinvol zUn om in tekeningen

vorm- en plaatstoleranties te gebruiken. Voor de analyse van deze vorm- en plaatstole

ranties is gebruik gemaakt van ISO 1101 "Technical drawings - Tolerances of form and of

position -Part II: Maximum material principle". De Philips-normen UN-D 601, UN-D

602, UN-D 603 en UN-D 1660 zijn overigens overeenkomstig deze ISO norm. Deze

norm geeft de principes van symbolen en aanduiding op technische tekeningen van vorm-

richting- plaats- en slagtoleranties en legt de bijbehorende definities van vorm- en

plaatszuiverheid vast. Daarom zal de uitdrukking "vorm- en plaatstoleranties" in dit

verslag worden gebruikt voor de aanduiding van deze groepen van toleranties. In bijlage

12A is een overzicht gegeven van de mogelijk vorm- en plaatstoleranties met bijbehoren

de symbolen. Bijlage 12B geeft een viertalige lijst van getolereerde kenmerken. Bijlage

12C geeft vervolgens een gedetailleerdere indeling van deze toleranties.

1
Het begrip "postl" is nooi t eenduidig binnen de Machinefabrieken gedefinieerd. Indien de
plaatszuiverheid opgegeven is. heeft de positietolerantie de betekenis van de plaatszuiverheid.
Maar wat nu als de plaatszuiverheid niet opgegeven is? In feite is het zo dat de programmeur deze
eis dan bepaalt. opdat er aan de eisen die op tekening staan wordt voldaan. Er zijn geen regels
voor de bepaling van de groottevan de positietolerantie. De grootte van deze tolerantie is ter
interpretatie van de programmeur; hij neemt deze beslissingen op basis van kennis en ervaring.
Aangezien men bij de fabricage uitgaat van de meest critische waarde zijn er geen problemen te
verwachten met de rest van de toleranties.
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4.3.2.1 De functie van vorm- en plaatstoleranties

Alle elementen van werkstukken hebben altijd een maat en een meetkundige vorm. Aan de

maatafwijking en aan de afwijkingen van de vormkenmerken (vorm, richting en plaats)

worden-ten behoeve~vande-functievan hetwerkstukgrenzengesteld die,alsze worden

overschreden, deze functie nadelig beinvloeden.

Volgens ISO 2768-1 moet de tolerantie-inschrijving op de tekening volledig zijn, ten

einde zeker te stellen dat de maat- en vormkenmerken van aIle elementen zijn vastgelegd;

dat wil zeggen: niets mag stilzwijgend worden aangenomen of aan de beoordeling worden

overgelaten van de werkplaats of de meetdienst. Het gebruik van algemene toleranties voor

maat en vorm vereenvoudigt de taak omzeker te stellen dat aan· deze voorwaarde wordt

voldaan.

4.3.2.2 Het gebruik van vorm- en plaatstoleranties

Vorm- en plaatstoleranties moeten slechts daar worden aangegeven waar zij essen

tieel zijn; d.w.z. in het kader van functionele eisen, uitwisselbaarheid2 en te verwach

ten bewerkingsomstandigheden. Voor wat betreft de functionele specificaties zal het

dan ook een afweging zijn tussen deze feiten en de graad van standaardisatie.

Ben vorm- en plaatstolerantie, toegepast op een element, bepaalt de tolerantiezone,

waarbinnen dat element (oppervlak, hartlijn of symmetrievlak) moet liggen. De recht

heid of vlakheid van een afzonderlijk element, welke is voorzien van een tolerantie,

wordt geacht aan de eis te voldoen, wanneer de afstand van individuele punten van het

element tot een vlak met een meetkundig zuivere vorm, dat op dit element wordt

geplaatst, gelijk is aan of minder dan de waarde van de aangegeven tolerantie. De

richting van de ideale lijn of van het ideale vlak moet zo worden gekozen dat de

grootste afstand tussen Hjn of vlak en het werkelijke vlak van het desbetreffende

element de kleinst mogelijke waarde heeft.

Daarom is de juiste stand van de ideale lijn of het ideale vlak, die volgens Ai-Bi. De

afstand hi moet gelijk aan of kleiner dan de aangegeven tolerantie zijn.

2
uitwisselbaar betekent dat b.v. voor een as en een gat het geheel binnen de toleranties moet
functioneren. Dit betekent dus het kleinste gat en grootste as. als mede het grootste gat met de
kleinste as.
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figuur 11: De stand van de ideale Iijn of het ideale vlak.

Ten behoove van de definitievan rondheid en cilindriciteit moet de ligging van twee

concentrische cirkels of twee co-axiale cilinders, die de werkelijke lijn of het werke

lijke vlak insluiten, zo worden gekozen, ciat de radiale afstand tussen beide zo klein

mogelijk is. Daarom is de juiste ligging van de twee concentrische cirkels of van de

twee co-axiale cilinders, die, welke is aangegeven met A z. De radiale afstand &2 moet

dan gelijk aan of kleiner dan de aangegeven tolerantie zijn (zie figuur 12).

A,

figuur 12: De Iigging van twee concentrische cirkels.

Afhankelijk van het kenmerk van hetelement, dat van een tolerantie moet worden

voorzien en de wijze waarop de eis is aangegeven is de tolerantiezone een van de

volgende:

het gebied binnen een cirkel.

het gebied tussen twee concentrische cirkels.

het gebied tussen twee lijnen op constante afstand of twee evenwijdige rechte

lijnen.

de ruimte binnen een cilinder.

de ruimte tussen twee co-axiale cilinders.

de ruimte tussen twee vlakken op constante afstand of twee evenwijdige platte

vlakken.

de ruimte binnen een parallellepipedum.
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Het element ciat is voorzien van een tolerantie, mag elke vorm of richting binnen de
tolerantiezone hebben. Tenzij er een meer beperkende aanwijzing is gegeven, bijvoor

beeld met cen toegevoegde tekst.

Het referentie-element is een werkelijk element van het werkstuk, ciat wordt gebruikt

om de plaatsvaneenreferentie1ebepalen;-

Vorm- en plaatstoleranties waarbij een referentie in het geding is, beperken niet de

vormafwijkingen van het referentie-element zelf. De vorm van een referentie

element behoort voldoende nauwkeurig te zijn wat zijn doel betreft. Het kan daarom

nodig zijn om een vormtolerantie voor het referentie-element aan te geven.

Als toleranties van plaats- profiel- of hoekzuiverheid voor een element worden

voorgeschreven behoren de maten, die de theoretisch zuivere plaats, profielvorm of

hoek bepalen (zg. "absolute maten) niet te worden voorzien van een tolerantie. Deze

maten worden met een kader omsloten. De overeenkomstige nominale maten van het

element zijn slechts afhankelijk van de plaats- profiel- of hoektolerantie aangegeven

"binnen het tolerantiekader.

Enige uitleg over de aanduiding op de tekening:

als het getolereerde element een hartvlak of een hartlijn is, dan moet de pijl op

het verlengde van de maatlijn staan.

voor de volledigheid dient hier nog vermeld te worden dat het mogelijk is om

toleranties slechts voor een beperkt deel te laten gelden. Voor de functionele

specificaties maken we hier echter geen gebruik van.

4.3.2.3 De analyse

Grondige bestudering van de normen en het cursusboek vorm- en plaatstoleranties voor

constructeurs, interviews en het gezonde verstand leverde uiteindelijk de navolgende resul

taten:

Bij het in kaart brengen van mogelijk vorm- en plaatstoleranties blijkt het moeilijk te zijn

om ciUe mogelijk toleranties aan te geven. WeI is het mogelijk om cille "zinvoUe" toleran

ties in deze figuren op te nemen. Bijlage 13 geeft voor de meest eenvoudige feature

(Holel) een voorbeeld van zo'n inventarisatie. Deze bijlage bestaat uit vijf figuren; indien

deze figuren samengevoegd zouden worden tot een figuur, wordt duidelijk dat dit een vrij
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onoverzichtelijk plaatje oplevert. Indien al deze "zinvolle" toleranties gebruikt zouden

worden in de functionele specificatie zou het nut van zorn functionele specificatie nog ver

te zoeken zijn. Teveel toleranties zouden immers bijna nooit gebruikt worden. Bijlage 13 is

dan ook alleen bedoeld om aan te geven dat het scala aan mogelijke vorm- en plaatsto

leranties enorm is. Er moet dus een keuze gemaakt worden voor de toepassing van be

paalde specifieke vorm- en plaatstoleranties.

Praktisch gezien, kan dus niet alles getolereerd worden. Voor iedere tolerantie moet men

zich goed afvragen wat de toegevoegde waarde van desbetreffende tolerantie is voor de

functionele specificatie. Enkele criteria die hierbij van belang zijn, zijn bijvoorbeeld:

het gebruik van "strategische toleranties" (als dit, dan dat)

hierarchie

noodzaak van maattoleranties

uitsluiting van bepaalde toleranties

relatie met de rest van het product.

Kortom voor elk van de 12 features moet een selecte, weloverwogen keuze gemaakt wordt

uit het scala aan vorm- en plaatstoleranties! Hiervoor voIgt nu enige onderbouwing.

Daar het onmogelijk is exact de nominale maat te fabriceren, is het altijd noodzakelijk om

een maattolerantie op te geven. De maattoleranties moeten in principe groter zijn dan de

bewerkingstoleranties van de NuBe-machine. Zijn ze kleiner dan is er geen beheerst

proces mogelijk. Voor een goed gebruik van de vorm- en plaatstoleranties moet de bete

kenis van de maattolerantie bekend zijn! Deze betekenis van de maattolerantie wordt dui

delijk gemaakt aan de hand van figuur 13. Het uitgangspunt vormt het zogenaamde

"envelopsysteem"3. Dit systeem wordt binnen Philips ook gebruikt.

-0
-O,2

20

-E---------I--
figuur 13: Schets ten behoeve van uitleg "envelopsysteem".

3
De tegenhanger van het "envelopByBteem" iB het "onafhankelijke BYBteem". Het komt namelijk voor
dat het "envelopByBteem" te zware eiBen oplegt. Het "onafhankelijke ByBteem" legt alleen een
maateiB vaBt tUBBen twee punten.
I.t.t. ISO gaat men binnen PhilipB" (evenalB ANSI) in eerBte inBtantie uit van het "envelop
Byateem". Indien men gebruik wil maken v~ het "onafhankelijke Byateem" dient men dit op tekening
aan te geven.
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De grootste grensmaat van de as 20,0 stelt de eis ciat de as over de hele lengte moet pas

sen binnen een ideale cilinder van 20,0 [mm]. De kleinste grensmaat van de as 19,8 stelt

de eis ciat nergens een middellijn kleiner dan 19,8 [mm] mag voorkomen.

De twaalf features zijn qua vorm dusdanig eenvoudig ciat het gebruik van een profielzui

verheid Diet zinvol is. Met de overige vorm-'en plaatstoleranties~jnermogelijkheden-te.

over, om een feature (op de juiste wijze) te tolereren.

Het gebruik van slagtoleranties is een ander aspect. Bij het vaststellen van de normen voor

vorm- en plaatstoleranties wilde men dit soort toleranties Diet verbieden, ondanks de

overlapping met andere toleranties. Indien er slagtoleranties vereist zijn, zijn er dus ook

andere mogelijkheden, om hetzelfde te bereiken. Slagtoleranties worden dan ook Diet in
deze specificaties toegepast.

Wanneer de vorm- en plaatszuiverheid van een element wordt vastgelegd door een be

paald type tolerantie, dan worden andere afwijkingen van dit element eveneens begrensd

door deze tolerantie:

zo stelt de maattolerantie een plafond aan de vorm- en plaatstoleranties. Een vormto

lerantie is bijvoorbeeld noodzakelijk indien de vormafwijkingen voor een werkstuk

element binnen andere, nauwere grenzen moeten blijven dan die bepaald door de

maattolerantie. Dit geldt tevens voor de richting- en plaatstoleranties. De maattole
rantie kan een beperking opleggen aan de afwijking op de rechtheid, vlakheid,

rondheid, cilindriciteit, evenwijdigheid, haaksheid, hoekzuiverheid en plaatszuiverheid.

De waarden van desbetreffende toleranties mogen niet groter zijn dan de tolerantie op

de maat. Als dit niet het geval is zouden er op een en hetzelfde object meerdere, aan

elkaar tegenstrijdige, eisen kunnen staan.

een rechtheidstolerantie en een rondheidstolerantie leggen geen beperking op aan een

andere tolerantie.

een vlakheidstolerantie beperkt de afwijking van de rechtheid. De rechtheidtolerantie is

kleiner of gelijk aan de vlakheidstolerantie.

een cilincriciteitstolerantie legt een beperking op aan de afwijking op de rondheid, de

rechtheid van een lijn uit de langsrichting van de cilinder, de rechtheid van de hartlijn

en de evenwijdigheid van twee lijnen die liggen in het doorsnijdingsvlak door de hart

lijn. Indien de cilindriciteitseis bijvoorbeeld 0,2 mm is; dan is de rondheid s 0,2, de

rechtheid van een lijn uit de langsrichting van de cilinder s 0,2, de rechtheid van de

hartlijn s 0,1 en de evenwijdigheid s 0,4.

d.m.v. een tolerantie op de evenwijdigheid, haaksheid of hoekzuiverheid, wordt de to

lerantie op de vlakheid en rechtheid beperkt. De tolerantie voor evenwijdigheid is

dientengevolge gelijk aan de getalwaarde van de maattolerantie, de' rechtheidstoleran-
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tie of de vlakheidstolerantie. Dit al naar gelang welke de grootste·. is.

de plaatszuiverheid beperkt de vlakheid, rechtheid en evenwijdigheid.

concentriciteitlcoaxialiteit en symmetrie beperken de rechtheid en de vlakheid. Ove

rigens worden concentriciteitlcoaxialiteit, symmetrie en plaatszuiverheid nooit tegelijk

gebruikt; het isaltijd of, of.

Blijkbaar is er sprake van enige hierarchie tussen de vorm- en plaatstoleranties onderling.

Het gebruik van een bepaalde tolerantie hangt immmers voor een groot deel af van het ge

bruik van andere toleranties, en diens waarden. Een tolerantie kan overbodig worden om

dat er reeds een andere tolerantie gedefinieerd is. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om tege

lijkertijd gebruik te maken van een cilindriciteitseis van 0,01 en een rondheidseis van 0,01.

Daarentegen kan het weI zinvol zijn om een cilindriciteitseis van 0,1 en een rondheidseis

van 0,01 te hanteren. De waarde van de betreffende toleranties krijgt dus steeds meer im

pact van vorm- naar richting- naar plaatstolerantie:

voor een vormtolerantie is alleen de vorm van belang.

voor een richtingtolerantie zijn de vorm en de richting van belang. Indien er gebruik

wordt gemaakt van een vorm- en richtingtolerantie, dan heeft de vormtolerantie altijd

een kleinere waarde dan de richtingtolerantie.

voor de plaatstolerantie zijn de vorm, richting en plaats van belang. Plaatstoleranties

zijn afhankelijk van de nauwkeurigheid van de bewerkingsmachine en het aantal op

spanningen.

In. een functionele specificatie worden aIleen die toleranties meegenomen die betrekking

hebben op de feature sec. Relaties tussen features onderling, of met de rest van het werk

stuk horen niet in de functionele specificatie thuis. Het moet echter weI mogelijk zijn om,

via een andere weg, hierover informatie op te kunnen slaan en/of op te vragen. Dit pro

bleem wordt duidelijk zichtbaar bij het gebruik van bijvoorbeeld de plaatszuiverheid.

Indien de plaatszuiverheid gerelateerd is aan de feature als geheel en aan een ander deel

van het product, dan hoort deze tolerantie absoluut niet in de feature thuis. Dit geldt

overigens voor alle toleranties die ten opzichte van een ander deel van het product

gedefinieerd zijn.

Het gaat hier dus niet om het interne gebruik (binnen een feature) van bijvoorbeeld de

plaatszuiverheid. Overigens is dit in principe natuurlijk weI mogelijk!

De plaatszuiverheid is echter weI heel duidelijk gerelateerd aan een feature. Deze toleran

tie behoort dan ook te worden opgenomen in een zogenaamde "interface", die in feite de

feature "plaatst" in het product. Het betreft hier de relatie van de feature met de rest van

het product. Het voorgaande kan evenzo gelden voor vele andere toleranties. Maar ook x

y- en z-coordinaten etc. behoren tot de interface. Tevens kunnen de orientatie van de
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kamers en slobgleuven, in Ihet x-y vlak, hoekzuiverheidstolerantie, haaksheidtolerantie etc.

in de interface opgenomen worden. Figuur 14 geeft het onderscheid aan tussen feature

informatie (wat intern binnen de feature geldt) en de interface.

lntedace

- plaatsing (x,y,z)

- orientatie (a,~,y)

- nauwkeurigheid van plaatsing (toleranties):

- plaatszuiverheid

- concentriciteit

- etc.

Feature -informatie

- parameters

figuur 14: Onderscheid tussen feature-informatie en interface.

Hoe moet bijvoorbeeld de plaatszuiverheid nu meegestuurd worden met de feature?

Te denken valt bijvoorbeeld aan het opsplitsen van de parameters in interne en externe

parameters. Lees voor externe parameters: parameters die een relatie hebben met andere

features of de rest van het werkstuk. Deze externe parameters worden niet in de feature

aangegeven, maar weI met de feature meegegeven.

Ben andere oplossing is de plaatszuiverheid van een feature af laten hangen van de

nauwkeurigheidsklasse waarin de feature is ingedeeld. Indien de tolerantie op een dia

meter ± 1 [mm] is, heeft het natuurlijk geen zin om moeite te doen om een plaatszuiver

heid van ± 0,01 [mm] te realiseren. Er zijn geen functies te verzinnen waarvoor dit zinnig

is. Overigens is de positioneerafwijking van NuBe-machines (zie bijlage 5), waartoe we

ons in dit onderzoek beperken, vaak veel kleiner dan de plaatszuiverheidseis op de

tekening.

Als de plaatszuiverheid gerelateerd wordt aan de nauwkeurigheidsklasse kunnen er

problemen ontstaan indien er een nauwkeurige plaats, en een minder nauwkeurig feature

gerealiseerd moeten worden. In de praktijk zal dit echter niet vaak voorkomen.

Om bijzondere functionele eisen tot uitdrukking te brengen is het mogelijk om het

maximum materiaalprincipe4
, de geprojecteerde tolerantiezone of het minimum materiaal-

4
Door toevoeging van het symbool van het maximum materiaalprincipe (aan de tolerantiewaarde. aan
de referentieletter of aan beidel wordt de vorm-. of plaatstolerantie afhankelijk gesteld van de
werkelijke werkstukmaat. De betekenis van het maximum materiaalprincipe is het gemakkelijkst te
verduidelijken middels het volgende voorbeeld:
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principe, in combinatie met vorm- en plaatstoleranties te gebruiken. Deze begrippen

worden Diet in de functionele specificaties opgenomen. Deze bijzondere functionele

producteisen worden immers Diet binnen een feature gebruikt.

§ 4.4 Functionele specijicaties

Nu de resultaten van de analyses bekend zijn kan in deze paragraaf via de verschillende

fasen (zie § 4.2), in 4.4.3 (fase 1), 4.4.4 (fase 2) en 4.4.5 (fase3), tot het uiteindelijke

resultaat, de functionele specificaties, worden gekomen. In deze paragraaf wordt echter

begonnen met naamgeving voor respectievelijk de Applicatie Features (4.4.1) en de

functionele specificaties (4.4.2).

Om misverstanden te voorkomen wordt benadrukt dat de functionele specificatie van een

feature voor meerdere doeleinden is te gebruiken. Zo zalde functionele specificatie dienen

als intermediair tussen twee verschillende omgevingsafhankelijke features. Daamaast za1 de

specificatie gebruikt worden als (losstaande) standaard.

4.4.1 Naamgeving van de Applicatie Features

In plaats van de nederlandse omschrijvingen gebruikt men meestal de afkortingen voor de

verschillende features. In het verleden is er gekozen voor namen, die bestaan uit een

aanduiding voor de betreffende groep gelijksoortige grondvormen, gevolgd door een

nummer: bijvoorbeeld HOLEl. Hierbij is rekening gehouden met de naamgeving die werd

gehanteerd bij een systeem uit het verleden (Cobash) en afgeleide doorontwikkelingen

hiervan. Het voordeel van de nederlandse omschrijvingen is dat het voor eenieder direct,

en eenduidig vastligt welk feature men bedoelt. Voor de duidelijkheid worden hieronder de

nederlandse omschrijvingen van de binnen Philips Machinefabrieken gei'mplementeerde

grondvormen gegeven:

figuur •• : verduidelijking van het maximum materiaalprincipe.

De coaxialiteitstolerantie is ¢ 0.05 en zoveel meer als de maat 20 (met boventolerantie 0 en
ondertolerantie -0.1) kleiner is dan de maximummateriaaltoestand ¢ 20,00 van het referentie
element.
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"doorlopend gat"; nederlandse omschrijving van de HOLEl.

"blind gat"; nederlandse omschrijving van de HOLE2.

"blinde ronde kamer"; nederlandse omschrijving van de HOLE3.

"potgat"; nederlandse omschrijving van de SINKl.

"doorlopend tapgat"; nederlandse omschrijving van de TAPl.

"blind tapgat"; nederlandse omschrijving van de TAP2.

"doorlopende rechthoekige kamer"; nederlandse omschrijving van de CAVI.

"blinde rechthoekige kamer"; nederlandse omschrijving van de CAV2.

"eenzijdig open doorlopende rechthoekige kamer"; nederlandse omschrijving /d CAVS.

"doorlopende slobgleuf'; nederlandse omschrijving van de SLOTl.

"blinde slobgleuf"; nederlandse omschrijving van de SLOTZ.

"eenzijdig open doorlopende slobgleuf"; nederlandse omschrijving van de SLOTS.

Met name bij de "blinde ronde kamer" blijkt deze omschrijving weI eens tot verwarring te

leiden. Bij andere verhoudingen tussen diameter en diepte van het gat kan men immers

geneigd zijn deze feature bijvoorbeeld te omschrijven als "blind gat met vlakke bodem"

(zie figuur 1S). De afspraak is echter dat we bovenstaande naamgeving aanhouden.

a) 'bl Inde ~onde kame~' b) 'blind gat met vlakke bodem'

figuur 15: Naamgeving in relatie tot diameter en diepte van een gat.

Helaas is deze naamgeving in het verledel1 niet consequent gebruikt. Ben featurenaam X

met vorm Y kan bijvoorbeeld in een andere omgeving, ondanks dezelfde naamgeving X,

vorm Z hebben. Dit kan uiteraard tot verwarring leiden! De Hole1 in Unigraphics

omgeving is bijvoorbeeld een ander feature dan de Holel in MBS-omgeving.

De vraag is of het iiberhaupt mogelijk is om een algemene standaard voor de naamgeving

van features op te zetten. Er zullen met name problemen ontstaan bij nieuwe, complexe

features. CAM-I geeft in haar rapport C_8S_PPP_03 [25] een aanzet tot een hierarchische

benadering van de featurenaamgeving. Het gaat hier om een aanzet; het is duidelijk dat de

naamgeving nog verre van volledig is. Vijf van de twaalf geimplementeerde features zijn

in dit rapport opgenomen:
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een "doorlopend gat" wordt omschreven door een "round hole"

een "doorlopende rechthookige kamer" door een "rectangular hole"

een "eenzijdig open doorlopende rechthoekige kamer" door een "partial rectangular

hole"

een "doorlopende slobgleur' door een "obround hole"

een "eenzijdig open doorlopende slobgleuf" door een "partial obround hole".

Aangezien deze naamgeving nog niet volledig is, en dus nog zeker niet tot wereldstan-

. daard is te verheffen, wordt er gedurende dit onderzoek vanuit gegaan dat de huidige

naamgeving, binnen Philips, gehandhaafd blijft. Op dat moment kan er alsnog besloten

worden op deze standaard over te stappen. Het blijft overigens interessant om deze

ontwikkelingen te blijven volgen, daar er, in samenwerking met PDES (product Data

Exchange Specification, een (toekomstige) standaard in de Verenigde Staten voor product

data uitwisseling) gewerkt wordt aan een nieuwe standaard die (waarschijnlijk) wereld

standaard moot worden.

4.4.2 Naamgeving van de functionele specijicaties (Exchange Features)

Bij volledige CAD/CAM-koppeling is de functionele specificatie te zien als een black box.

In dit geval zou het voor de gebruiker, in principe, niet uit maken welke naam er aan de

functionele specificatie van een feature gegeven wordt. Bij eventuele storingen in het

systeem zou het echter handig zijn als de gebruiker, over deze functionele specificaties,

kan communiceren met diegene die het systeem gemaakt heeft. Hiemaast vereist de

Exchange Feature, als standaard, een zorgvuldig gekozen naamgeving.

De naamgeving dient gemakkelijk hanteerbaar, maar bovenal eenduidig te zijn. Er zijn

allerlei mogelijkheden voor het opzetten van de naamgeving. Er is globaal een opsplitsing

te maken in twee "typen" naamgeving: een-willekeurig en een systematisch opgezette

naamgeving.

Ben willekeurig opgezette naamgeving.

De features worden vrijwel zonder enige systematiek benoemd. De naamgeving van de

MBS-grondvormen is hier een voorbeeld van. Voor een Exchange Feature valt te denken

aan de nederlandse omschrijving van een feature (zie subparagraaf 4.4.1), met de toevoe

ging "functione1e specificatie". De "functionele specificatie van een HOLE1" zou dan
bijvoorbeeld "functione1e specificatie doorlopend gat" zijn. Deze omschrijving kan uiter

aard ook in de voertaal engels gegeven worden: "functional specification complete hole".

Ben nadeel is echter dat deze naamgeving nogal lang is. Ben altematief is het plaatsen van

de letter F voor de verkorte naamgevingen van de features. FHOLE1 zou dan de functio-
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nele specificatie zijn van een doorlopend gat.

Ben ·systematisch opgezette naamgeving.

Ben korte, eenduidige, logisch opgezette naamgeving, waarmee men in de loop der jaren

vooruit kan, zou een oplossing zijn. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan HOLE (i,j,k),

waarbij de indices i,j en k logische "codes" zijn voor bepaalde deelomschrijvingen. K=l

staat dan bijvoorbeeld voor "doorlopend". In bijlage 14 is een aanzet tot zo'n universele

opzet gegeven: de tabellen 1 tot en met 4 laten de systematiek van de naamgeving naar

voren komen, terwijl tabel 5 een overzicht geeft van de twaalf specificaties die in dit

onderzoek bekeken worden. Het voordeel van deze opzet is dat de indices i, j en k vrij

algemeen toepasbaar zijn:

i=l niet getrapt; i=2 1 keer gerapt; i=3 2 keer getrapt.

j=l gesloten; j=2 1800 open; j=3 2700 open.

k=l doorlopend; k=2 blind; k=3 blind, met vlakke bodem.

De naam voorafgaand aan, de indices bepaalt de featuresoort. Het aantal featuresoorten is

dus gemakkelijk uit te breiden. Ook de indices i,j en k zijn in principe onbeperkt door te

nummeren. De systematische opzet kan dus altijd verder uitgebreid worden.

Toegespitst op de 12 geimplementeerde grondvormen levert dit de volgende indeling op

(zie ook tabel 5 in bijlage 14):

Hole 1,1,1

Hole 1,1,2

. Hole 1,1,3

Hole 2,1,1

Tap 1,1,1

Tap 1,1,2

Cav 1,1,1

Cav 1,1,3

Cav 1,2,1

Slot 1,1,1

Slot 1,1,3

Slot 1,2,1

Exchange Feature van een "doorlopend gat" (HOLE1).

Exchange Feature van een "blind gat" (HOLE2).

Exchange Feature van een "blinde ronde kamer" (HOLE3).

Exchange Feature van een "potgat" (SINK1).

Exchange Feature van een "doorlopend tapgat" (TAP1).

Exchange Feature van een "blind tapgat" (TAP2).

Exchange Feature van een "doorlopende rechthoekige kamer" CAV1).

Exchange Feature van een "blinde rechthoekige kamer" (CAV2).

Exchange Feature van een "eenzijdig open doorlopende rechthoekige

kamer" (CAVS).

Exchange Feature van een "doorlopende slobgleuf" (SLOT1).

Exchange Feature van een "blinde slobgleuf" (SLOT2).

Exchange Feature van een "eenzijdig open doorlopende slobgleuf"

(SLOTS).

Deze codering zal in het vervolg van dit onderzoek gebruikt worden.
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4.4.3 Fase 1: vaststellen van de featurebegrenzingen

In § 4.2 is uitgelegd via welke weg tot de functionele specificaties is gekomen. Het bleek

essentieel te zijn dit probleem op te splitsen in drie stappen.In deze paragraaf wordt stap 1,

het vaststellen van de featurebegrenzingen nader uitgewerkt.

Voor wat betreft de functionele specificaties is in bijlage 15 eenduidig vastgelegd wat deel

uit maakt van elk feature. Bij het maken van deze figuren is er slechts een doel nage

streefd is: het zo duidelijk mogelijk aangeven wat weI tot de feature behoort. De werk

tuigbouwkundige tekenwijze is daarom, daar waar dit het doel ten goede kwam, los

gelaten. Met behulp van verschillende lijntypen is getracht op een eenduidige en overzich

telijke wijze deze schematische tekeningen te genereren. Hieronder voIgt uitleg over de

betekenissen van desbetreffende lijntypen:
dikke doorgetrokken lijn verzameling punten die tot de feature behoren.

gestippelde lijn materiaalbegrenzing. Voor de eenvoud is voor aIle

doorsnedes dezelfde materiaalbegrenzing aangehouden.

doorgetrokken Hjn om aan te geven dat er tapdraad zit.

punt-streep lijn hartlijn.

Voor de rotatiesymmetrische features is een schematische weergave van de doorsnede

toereikend. Voor de zes andere features was het noodzakelijk om naast een doorsnede ook

een vooraanzicht te geven.

Het materiaal om de feature hoort dus niet in de feature thuis. In de afbeeldingen van de

functionele specificaties wordt toch een gedeelte van het materiaal getekend, daar dit de

interpretatie van de features vergemakkelijkt. Ter verduidelijking: een fabricagefeature is

datgene wat het resultaat is van de bewerking die heeft plaats gevonden.

4.4.3 Fase 2: bepalen welke nominale geometrische maten, voor elk feature, van
belang zijn

Nu dat in subparagraaf 4.4.3 is vastgelagd wat tot de feature behoort, is het mogelijk om

stap 2, de maatvqering, te zetten.

Daar de featurebegrenzingen goed zijn vastgelegd, blijkt het vrij eenvoudig te zijn om de

maatvoering op te stellen. Slechts de nominale maten van een afschuining, de nominale

maten van de slobgleuven en eventueel de geometrie, die op een verbinding tussen twee

vlakken geeist kan worden, kunnen tot enige discussie leiden. Ook bij deze tekeningen (zie

bijlage 16) moet benadrukt worden dat het niet om het tekentechnische aspect gaat, maar

Functionele Specificaties 48



puur en alleen om de nominale geometrische maten van desbetreffende features. Ook de

parameters van de desbetreffende maataanduidingen zijn daarom niet in deze plaatjes

opgenomen.

4.4.4 Fase 3: bepalen van de vereiste toleranties

Het opzetten van een functionele specificatie betekent onder andere dat men moet gaan

standaardiseren. Standaardisatie is een langzaam, iteratief proces. Men moet er immers

vanuit gaan dat een gebruiker altijd moet wennen aan eenmaal gewijzigde situaties. Stan

daardisatie is afhankelijk van de scope. Vergelijk bijvoorbeeld de ISO-normen met de

NEN-normen, en vergelijk deze weer met bedrijfsnormen: het standaardiseren kan steeds

enger, specifieker uitgevoerd worden. Dit betekent dat men een steeds hogere graad van

standaardisatie kan bereiken.

De 12 geimplementeerde grondvormen zijn (globaal) het uitgangspunt voor de totstand

koming van de functionele specificatie. Deze functionele specificatie moet neutrale,

abstracte, uitgeklede, geen discipline-specifieke informatie bevatten. De doorsnede van

meerdere, overeenkomstige Applicatie Features (dus een feature gezien vanuit meerder

invalshoeken) maakt dan deel uit van de functionele specificatie. De nu gangbare grond

vormen zijn in CAD-omgeving identiek aan die in CAM-omgeving. Voor de functionele

specificaties blijken deze grondvormen overbodige parameters te bevatten! Zogenaamde

discipline-specifieke parameters komen niet in de specificaties voor. Met discipline

specifiek wordt bedoeld volledig discipline-afhankelijk (bijvoorbeeld ontwerpen, werk

voorbereiden). Daarentegen wordt applicatie-specifiek omschreven als toepassingsaf

hankelijk binnen een discipline. Binnen de huidige definities wordt voor het aangeven van

de opspanmiddelen bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de fabricage parameters henv en

denv. In de functionele specificaties wordt hier dus geen rekening mee gehouden.

Aile parameters, die wezenlijk kunnen zijn voor een regelmatig voorkomende functionele

toepassing van de feature, worden in de functionele specificatie opgenomen. Afhankelijk

van de parameterwaarde betreft het een andere functionele toepassing. Men dient hier zorg

te dragen voor een goede afweging tussen enerzijds het aantal functioneel verschillende

toepassingen, waarvoor een functionele specificatie als basis dient, en anderzijds de graad
van standaardisatie.

In de Hole 1,1,1, Hole 1,1,2 en Hole 1,1,3 is een functionele afschuining (bevel) op

genomen. In feite is deze te herkennen aan een ruwheidsaanduiding op het afschuinings

oppervlak en nauwkeurigere toleranties op diepte I en hoek a.. Indien er geen functionele

afschuining geeist is, kan de afschuining bijvoorbeeld met een defaultwaarde worden
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gemaakt.

Voor de functionele specificaties zijn de navolgende definities voor de vorm- richting- en

plaatstoleranties gebruikt, volgens de Philips normen UN-D 601, UN-D 603 en UN-D

1660:

De rechtheid van de werkelijke hartlijn van een cilindermantel:

Van een gat moet de werkelijke hartlijn liggen binnen een cilindervormig tolerantieveld

met een diameter ...

Rondheid van een cilindermantel:

Van een as of gat moet elke dwarsdoorsnede liggen tussen twee concentrische cirkels met

een straalverschil ...

Cilindriciteit van een cilindermantel:

Van een as of een gat moet de werkelijke cilindermantelliggen tussen twee coaxiale

cilindermantels met een straalverschil ...

De vlakheid voor het gehele oppervlak:

Het vlak moet liggen tussen twee evenwijdige vlakken welke op een afstand van ... liggen.

Coaxialiteit:

De in deze specificaties gebruikte coaxialiteit moet de rechterdiameter binnen ... coaxiaal

zijn met de linker diameter.

Evenwijdigheid van een vlak ten opzichte van een referentievlak:

Het vlak moet liggen tussen twee evenwijdige vlakken op een afstand van ... welke

evenwijdig lopen aan het referentievlak.

Haaksheid van een vlak ten opzichte van een referentievlak:

Het vlak moet liggen tussen twee evenwijdige vlakken op een afstand van ... welke haaks

staan op het referentievlak.

De verkregen functionele specificaties zijn opgenomen in bijlage 17. Om een indruk te

krijgen van de parameters die in de verschillende specificaties zijn opgenomen is er op de

volgende pagina een overzicht (figuur 16) gegeven. Dit overzicht is met name zinvol om

de verschillende functionele specificaties en bijbehorende met elkaar te vergelijken. Er

kunnen vergelijkingen getrokken worden daar de parametemaamgeving systematisch van

opzet is.
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maten met I • • •
bijbehorende up • • •
maattol. low • • •

11 • • • • • • •
• • • • • • •up

low • • • • • • •
11 max. • • • • •

12 • •
up • •
low • •

12 max. • •
d1 • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •up
low • • • • • • • • • •

d2 • • • • • • •
• • • • • • •up

low • • • • • • •

r • • •
up • • •
low • • •

a • • •
up • • •
low • • •

q • • • •

ruwheden p • • •
p1 • • • • • • • • • • * *

p2 • * * • • *

p3 • •
vormtol. D' * • • • * • *

eJ * • • I-

- • • •

Cl • • * •
richtingtol. /1 • • • • • *

..1 • • •

plaatstol. @ •

Figuur 16: De functionele specificaties met bijbehorende parameters.
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* De systematiek van de parameternaamgeving. Er is getracht tussen de features zoveel

mogelijk overeenstemming over de parametemaamgeving te krijgen. Om in de deze

naamgeving gemakkelijker inzicht te krijgen is Hole 1,1,1 in figuur 11 opgenomen.

Ho Ie 1,1,1

I

A--I
x

-'

FRONT VI EVl' SECTION A-A

figuur 17: De functionele specificatie van bet doorlopende gat (Hole 1,1,1).

Parameter I staat altijd voor de lengte van de afschuining. De bijbehorende

(functionele) afschuiningshoek is altijd a en de bijbehorende ruwheid van het

afschuiningsoppervlak altijd p.

Van rechts naar links in de doorsnede neemt de indexwaarde van I altijd toe. Ben

straal wordt aangegeven met rio Voor de twaalf specificaties hoeft slechts gebruik

gemaakt te worden vanr. Ben maat in de x1-richting wordtin de front view dl

genoemd; in x2-richting d2 (voor rotatiesymmetrische features maakt dit natuur

Iijk niet uit).

De index van de ruwheid pi heeft in principe dezelfde index als die van parame

ter di, waarop de ruwheid betrekking heeft. Betreft het de ruwheid van een

bodem, waarop dus geen maat Ii staat, dan wordt er doorgenummerd. Beginpunt

voor deze doomummering is de hoogste indexwaarde die reeds is opgegeven. Zo

zal de ruwheid van het bodemvlak in de Hole 1,1,3 twee zijn: dus ruwheid p2. De

ruwheden p en p1 waren immers reeds vergeven. Idem met Hole 2,1,1; Cav 1,1,3

en Slot 1,1,3.

Er is getracht zo overzichtelijk mogelijke figuren te genereren. Daar waar nodig

zal dan ook ( x) aangeduid zijn om dezelfde parameters, voor een andere plaats

aan te geven. Voorwaarde voor gebruik van deze aanduiding is dan weI dat

eenduidig vastligt wat hiermee wordt bedoeld.
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* OnduideWk termen binnen de parameternaamgeving:

li max. is de minimaal op te geven waarde om er zeker van te zijn dat we te

maken hebben met een doorlopend gat.

een op zichzelf staande tolerantie heeft geen betekenis, deze heeft altijd betrek

king op een parameter. Eigenlijk kan een tolerantie gezien worden als een soort

"subparameter". Vandaar dat het mogelijk is om bij elke parameterdezelfde

aanduiding te gebruiken voor de bovenste tolerantiegrens (up), en de onderste

tolerantiegrens (low).

Opmerkingen ten aanzien van de afzonderWke junctionele specificaties.

Er worden alleen opmerkingen bij de afzonderlijke features geplaatst indien dit bijdraagt

tot een beter begrip van deze specificaties. Indien voor een specificatie dezelfde opmer

kingen gelden, omdat de desbetreffende specificatie dezelfde parameters bevat, worden

deze met meer herhaald. Er wordt vanuit gegaan dat het dan duidelijk is.

* De functionele specificatie van een doorlopend gat (Hole 1,1,1):

Het uitgangspunt voor de Hole 1,1,1 vormt bijlage 13. Om deze tekeningen over

zichtelijk te houden is de afschuining niet in deze plaatjes opgenomen. In de functio

nele specificatie is weI een (functionele) afschuining opgenomen. De functionele

afschuining vereist echter weI een ruwheidsaanduiding op het afschuiningsvlak.

Voor het doorlopende gat moet een minimale diepte opgegeven worden, opdat het

zeker is dat we geen bodem, of een gedeeltelijke bodem in het doorlopende gat krij
gen. Het gebruik van "11 max" is hiermede verklaard. .

Aangezien de richting- plaats- en slagtoleranties allen refereren aan een ander ge

deelte van het werkstuk, blijven voor het doorlopende gat alleen de vormtoleranties

over. Ten aanzien van het gebruik van deze vormtoleranties word! de volgende strate

gie gehanteerd:

in het algemeen zal een maattolerantie volgens het envelopsysteem voldoen.

indien deze niet voldoet kunnen we gebruik maken van· een nauwkeurigere
cilindriciteitseis.

indien er nog nauwkeurigere eisen gesteld worden, kan er (in de functionele

specificatie) naast de maattolerantie en cilindriciteitseis, nog gebruik worden

gemaakt van een rechtheidseis of een rondheidseis.
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functionele specificatie van een blind gat (Hole 1,1,2):

11 is verbonden aan d1, terwijl 12 de diepte van het gat aangeeft. Er is de aanname

gemaakt dat het deel tussen 11 en 12 wei tot de feature behoort. Er is echter Diet

gespecificeerd hoe de geometrie exact is. Er mag hier dus ook geen functionaliteit aan

toegekend worden.

Voor de uitleg ten aanzien van de strategie voor het gebruik van de vormtoleranties

geldt dezelfde strategie die gebruikt is bij de Hole 1,1,1 (zie 53).

functionele specificatie van een blinde ronde kamer (Hole 1,1,3):

De ruwheid van de bodem is in de functionele specificatie opgenomen. Indien we ons

beperken tot frezen is er niet veel te veranderen aan de vlakheid van de bodem. Ben

betere kwaliteit dan nafrezen is niet mogeUjk. Dit is de situatie binnen MBS.

De aanduiding "q" is geintroduceerd om onderscheid te maken tussen vier verschil

lende geometrieen, die op een verbinding tussen twee vlakken geeist kan worden.

q=l: er is een echte radius.

q=2: er wordt gebruik gemaakt van een afkanting.

q=3: de afrondingsstraal moet absoluut "0" zijn. Er mag dus geen materiaal zitten,

desnoods negatief materiaal.

q=4: er wordt gebruik gemaakt van de algemene standaardkwaliteit van Philips

[11] [12]. Dit betekent dat er materiaal mag zitten tussen een opgegeven

waarde r en "0".

De verbinding tussen twee vlakken is onder andere afhankelijk van de soort bewer

king en het soort gereedschap. Meestal is het zo dat een binnenhoek niet functioneel

is. Q=4 zal dan ook het meest voorkomen. Er is besloten voor deze afrondingen Diet

uit te gaan van standaardkwaliteit Philips, daar blijkt dat q=3 een reele mogelijkheid

is. Dit is nietaan te geven met standaardkwaliteit.

Voor de uitleg ten aanzien van de strategie voor het gebruik van de vormtoleranties

geldt dezelfde strategie die gebruikt is bij de Hole 1,1,1 (zie 53).

functionele specificatie van een potgat (Hole 1,2,1):

Afzonderlijke vorm- en plaatstolerantie-eisen moeten betrekking hebben op de feature

als geheel. De relatie tussen de twee hartlijnen is van belang; vandaar dat er een
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coaxialiteitseis in de specificatie is opgenomen.

Uitgangspunt is dat er niet te veel getolereerd wordt. Indien nauwkeurige toleranties

vereist zijn kan altijd teruggevallen worden op het doorlopende gat en de blinde ronde

kamer. Hetzelfde geldt voor een potgat met een functionele afschuining. Daarom

wordt de cilinder slechts getolereerdmet een cilindriciteitseis. Ten aanzien van het

gebruik van deze vormtoleranties wordt de volgende strategie gehanteerd:

maattolerantie

maattolerantie en een coaxialiteitseis

maattolerantie, coaxialiteitseis en een cilindriciteitseis

Bodemruwheid p3 is in de functionele specificatie opgenomen. Op deze bodem wordt

ook een vlakheid aangegeven.

Doordat er geen functionele afschuining in deze specificatie is opgenomen zal indien

een functionele afschuining toch vereist is, teruggevallen moeten worden op een

doorlopend gat en een blinde ronde kamer. Er mag weI een afschuining gerealiseerd

worden, als deze maar valt binnen de algemene standaardkwaliteit van Philips [11]

[12].

~nctionele specificatie van een doorlopend tapgat (Tap 1,1,1):

Uitgangspunt is dat we te maken hebben met bevestigingsschroefdraad. Gaten met

bewegingsschroefdraad kunnen dus niet met behulp van deze specificatie gemaakt

worden.

(#) staat voor de standaardaanduiding die voor het gekozen schroefdraad is vereist. Dit

is hier de enige manier om het schroefdraad aan te geven, daar de aanduiding hiervoor

afhankelijk is van het gekozen schroefdraad.

Vormtoleranties op de draad zijn niet nodig daar dit al min of meer in de keuze van

de schroefdraad besloten ligt. Voor een gekozen type schroefdraad ligt namelijk in

NEN 7874 vast waar deze aan moet voldoen.

functionele specificatie van een blind tapgat (Tap 1,1,2):

Er gelden hier dezelfde opmerkingen als voor de Tap 1,1,1.
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functionele specificatie van een doorlopende rechthoekige kamer (Cav 1,1,1):

Er is gekozen voor het gebruik van richtingtoleranties, daar op deze manier een

afhankelijkheid tussen twee vlakken kan worden aangegeven. Bet opgeven van vorm

toleranties op de verschillende vlakken zou een verdere detaillering betekenen: dit gaat

echter te ver. Ten aanzien van het gebruik van deze richtingtoleranties wordt de

volgende strategie gehanteerd:

in het algemeen za1 een maattolerantie voldoen.

indien er op de vlakken nauwkeurigere eisen nodig zijn kan gebruik gemaakt

worden van de richtingtoleranties.··

Indien nog een vormtolerantie geeist zou worden, zal er niet met deze specificatie

gewerkt kunnen worden.

Bet is niet zinvol om een ruwheid op de hoeken aan te geven daar er geen functionele

toepassing binnen de MBS technologie voorkomt. In feite worden bij een kamer de

twee aan twee parallelle vlakken gezamenlijk in ogenschouw genomen. De loodrecht

heid en de evenwijdigheid zijn afhankelijk van de methode en van de machine.

Voor de functionele specificatie van een blinde rechthoekige kamer, met vlakke

bodem (Cav 1,1,3) en de functionele specificatie van een eenzijdig open doorlopende

rechthoekige kamer (Cav 1,2,1) gelden gelijksoortige opmerkingen.

functionele specificatie van een doorlopende slobgleuf (Slot 1,1,1):

De afspraak is dat de cilinderdiameter in alle gevallen gelijk is aan de afstand tussen

de twee vlakken. Zo niet dan is het geen slobgleuf meer.

Voor de slobgleuf is de orientatie van· het ene vlak ten opzichte van het andere van

belang in verband met evenwijdigheid. De afzonderlijke vormtoleranties zijn niet

zinvol om in de specificatie op te nemen.

Voor de (halve) cilinderwanden is de cilindriciteit van belang. Indien vormtoleranties

vereist zijn kan deze specificatie niet gebruikt worden.

De ruwheid pI geldt voor de gehele wand, dus ook voor de (halve) cilinderwanden.

. Voor de functionele specificatie van een blinde slobgleuf (Slot 1,1,3) en de functione

Ie specificatie van een eenzijdig open doorlopende slobgleuf (Slot 1,2,1) gelden

gelijksoortige opmerkingen.
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Men ontkomt er niet aan dat de keuzes zo nu en dan arbitrair zijn, en dus ook aan te

vechten zijn. Er is echter getracht zo objectief, zo logisch en zo onbevangen mogelijk dit

probleem aan te pakken en op te lossen. In dit onderzoek is geen rekening gehouden met

de frequentie waarmee parameters daadwerkelijk worden gebruikt. Ben rondheidseis zal

bijvoorbeeld slechts in enkele gevallen worden gebruikt. Daarom is het voor daadwerkelijk

gebruik van deze specificaties aan te raden om allereerst nog eens grondig te onderzoeken

in welke frequentie een bepaalde parameter gebruikt wordt. Men moet zich echter weI

realiseren dat het vastleggen van deze functionele specificaties weI het fundament vormt

voor een op de toekomst gerichte CAD/CAM-koppeling. Is de basis verkeerd verlegd, dan

zal men de later erg veel hinder van kunnen ondervinden.

§ 4.5 Database

Om aIle relevante featureparameters te kunnen vastleggen is het noodzakelijk dat de CAD

database meer dan aIleen geometrische en topologische informatie bevat. De dataset die

een product volledig vastlegt, inclusief aIle niet-geometrische informatie, wordt de Product

Definition Data (PDD) genoemd.

De structuur van de PDD is het onderwerp van het PDDI-project, geinitieerd door de US

Airforce. Het doel van het PDDI-project was te komen tot de definitie (en demonstratie)

van een complete Product-Definitie-Data-Interface tussen engineering en fabricage. Dit

zou dan dus tot papierloze communicatie leiden. Dit heeft tot de volgende 5 eisen voor de

product-definitie (PDD) geleid:

* geometrie:

verzameling van lijnen, vlakken en solids waarmee het product beschreven wordt.

* topologie:

de onderlinge verbindingen. Verzameling van verbindingselementen die gebruikt

worden om aan te geven welke delen van de geometrie-elementen de grenzen van

een gesloten deelruimte vormen. Deze informatie vormt de verbinding tussen de

geometrische entiteiten (bijvoorbeeld orientatie, hoek).

* features:

features zijn een reflectie van de manier waarop een werkvoorbereider een te

fabriceren deel analyseert.

* toleranties:

verzameling van entiteiten die noodzakelijk is om toelaatbare vorm variatie te

definieren.
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* administratieve informatie:
verzameling van additionele, niet-geometrische info; bijvoorbeeld part naam,

materiaalspecificatie etc.

Gebaseerd op het werk van het PDDI-project is de IGES-organisatie begonnen met de

ontwikkeling van een Product Data Exchange Standard (PDES). Ben completere database

is essentieel voor de downstream implementatie van CIM-technologie. De verwachting is

dat PDES het creeren van zo'n completere database vereenvoudigt. Uiteindelijk zal IGES

door PDES vervangen worden. Sinds 1984 is de PDES ontwikkeling door een ISO

werkgroep overgenomen. Dit betekent dat vanaf dit moment de ontwikkelingen inter

nationaal ondersteund werden. ISO gebruikt echter de niet-officiele naam STEP, STandard

for the Exchange of Product model data. Ret Form Feature Information Model, FFIM, van

STEP is een onderdeel van het Integrated Product Information Model (IPIM), het hoofd

(concept) model in de STEP-benadering. Ret FFIM omvat de vormaspecten; andere tole

ranties, ruwheden en referenties maken hier geen deel van uit. Ret is vrijwel zeker dat het

huidige Form Feature Information Model (FFIM) van STEP niet de basis zal zijn voor

verdere ontwikkelingen. Er wordt namelijk gewerkt aan een herontwerp van de huidige

FFIM. De ontwikkeling van STEP's FFIM, is evenals het gehele STEP project een moei

lijke, en tijdrovende zaak. Ret is opvallend te noemen dat er een belangrijke rol aan "de

feature" binnen de PDD toegekend wordt.

Tot op heden is het echter nog met geen enkele modelleertechniek mogelijk gebleken het

vereiste niveau van product-definitie, als voorwaarde voor echte CAD/CAM-koppeling, te

genereren. De productdefinitie op hoger abstractie niveau wordt vaak gezien als een voor

waarde voor automatisering gedurende de gehele "product life cycle". Men weet echter nog

niet hoe zo'n product definitie er uit moet zien.

Wat zou Philips op dit moment met zo'n opzet kunnen doen? Men gaat bij de ontwik

kelingen binnen STEP uit van een solid modeller. Binnen de MF wordt echter gewerkt met

wireframes, waardoor de topologie niet zo belangrijk is. De administratieve info zou

mogelijkerwijs ook handmatig overgedragen kunnen worden. PDD zou zich binnen Philips

dus kunnen beperken tot geometrie, features en toleranties. Dit is natuurlijk niet het

streven, maar het zou een beperking kunnen zijn.
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s. STANDAARDKWALITEIT VAN FEATURES

In hoofdstuk vier is voor de twaalf reeds in MBS gelmplementeerde features een functio

nele specificatie opgesteld. Voor deze functionele specificaties is gekeken~ parame

ters in de specificaties opgenomen dienden te worden. In dit hoofdstuk wordt een opzet

gegeven voor verdergaande standaardisering van deze functionele specificaties. Indien de

fabricage-omgeving bekend is, is het namelijk mogelijk om de kwaliteit van de feature te

standaardiseren. Om te komen tot deze zogenaamde standaardkwaliteit van features worden

in § 5.1 enkele uitgangspunten vastgelegd. Binnen Philips bestaat al een algemene stan

daardkwaliteit. Voor het vastleggen van standaardkwaliteit van features worden daarom de

voorschrifen voor deze algemene standaardkwaliteit bestudeerd in § 5.2. Verder zijn er

voor de twaalf features defaultwaarden uit het MBS-systeem bekend. Deze defaultwaar

den leveren ook een bijdrage aan de standaardkwaliteit van features. Vervolgens wordt in §

5.4 het voorstel voor het vastleggen van standaardkwaliteit van features gegeven.

§ 5.1 Uitgangspunten voor standaardkwaliteit van features

* De standaardkwaliteit van features heeft betrekking op de parameters uit de functio

nele specijicaties, maar wordt bepaald door de fabricage-features!

De standaardkwaliteit van features heeft betrekking op de in de functionele specificaties

opgenomen toleranties en de kwaliteit van de details. Voor de kwaliteit van de details geldt

de algemene standaardkwaliteit. De functionele specificaties zijn universele standaarden.

De standaardkwaliteit van features is echter afhankelijk van de fabricage-omgeving. Op

deze manier kan een universele standaard die toch typische eigenschappen van de MF

bevat aan de klant worden aangeboden, ten behoeve van onder andere CAD/CAM koppe

ling.

* De standaardkwaliteit van features moet gezien worden als een toevoeging op de

reedsbestaande algemene standaardkwaliteit.

Dientengevolge geldt ook voor standaardkwaliteit van features:

het minimale kostprijs principe. Standaardkwaliteit van features is dus die kwaliteit
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waarvoor de kostprijs minimaal is.

de geldigheid en beperkingen uit 5.2.2 en de regels en voorwaarden uit 5.2.3.

De algemene standaardkwaliteit kan dus gezien worden als een basis voor de standaard-

.kwaliteit van features. Vandaar dat er in paragraaf 5.2 aandacht is besteed aan de bestude

ring van de algemene standaardkwaliteit.

* Voor het systeem lean standaardkwaliteit van features vertaald worden in defaul

twaarden.

Standaardkwaliteit van een feature is de kwaliteit die altijd voor een feature gerealiseerd

wordt. Ben defaultwaarde voor een parameter is een waarde die door het systeem wordt

aangeboden. Indien men deze waarde niet wi! gebruiken moet men zelf een waarde invul

len. Het is dus zinvol om met het oog op de minimale kosten voor de defaultwaarde van

toleranties zoveel mogelijk standaardkwaliteit van features te gebruiken.

In feite hebben we in dit onderzoek alleen te maken met de fabricage-features uit MBS en

de bewerkingscentra waarop deze features worden gemaakt. Bestudering van de MBS

defaultwaarden is dan ook een belangrijk hulpmiddel bij het komen tot standaardkwaliteit

van features. Voor standaardkwaliteit van features wordt met name gekeken naar de

nauwkeurigheden die binnen de fabricage van de MBS-features minimaal gehaald worden.

Hierbij is het belangrijk om te kijken op welke wijze en met welke waarden deze zijn

ingevuld. Er bestaat overigens het vermoeden dat enkele MBS-defaultwaarden aan de

nauwkeurige kant zijn. Hiertoe zal in § 5.3 onder andere bekeken worden welke defaul

twaarden "krap" zijn. Bij de bestudering van de defaults uit de MBS-grondvormen worden

de navolgende beperkingen gesteld:

alleen de defaults van de 12 reeds geimplementeerde features worden in dit onderzoek

meegenomen.

een aanvullende beperking op de featureset is dat het gaat om de features die mecha

nisch bewerkt worden.. Er is nog weI gekeken of het mogelijk was om de MBS- .

grondvormen Hole1 en Cav1 voor het plaatwerk mee te nemen in dit onderzoek naar

standaardkwaliteit van features. Voor het maken van de grondvormen in plaatwerk

gebruikt men de bewerkingen ponsen en lasersnijden. Dit is echter een dusdanig ander

type bewerkingen dat de te realiseren kwaliteiten te veel verschillen met die te berei

ken zijn met de mechanische bewerkingen. Het is dan niet zinvol om nog stan

daardkwaliteit van features op te stellen die voor beide bewerkingsgebieden geldt. Het

gaat dus om de verspanend vervaardigde features. Er blijkt gebruik gemaakt te worden

van de bewerkigen boren, frezen, kotteren en ruimen.

Defaultwaarden worden ook regelmatig toegepast indien een bepaalde waarde vaak wordt
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gebruikt. Voor een nominale lengte kan bijvoorbeeld een default worden opgegeven. In

praktijk (zie MBS) is dit de waarde die het meest voorkomt. Deze waarde heeft echter

niets te maken met standaardkwaliteit van features.

§ 5.2 Bestudering van de algemene standaardkwaliteit

In eerste instantie is nagegaan wat de betekenis en het doe! van de algemene standaard

kwaliteit is (zie 5.2.1). Vervolgens is in 5.2.2 aangegeven wanneer de algemene stan

daardkwaliteit gebruikt kan worden. Om uiteindelijk de regels en vOOlwaarden ten aanzien

van het gebruik van de algemene standaardkwaliteit te bespreken in 5.2.3.

5.2.1 Betekenis en doel

Bij iedere fabricage krijgen de producten een bepaald deel van hun kwaliteit zonder dat de

eisen daarvoor uitdrukkelijk zijn gespecificeerd. Dit deel van de geleverde kwaliteit is een

soort standaardkwaliteit die deels afhangt van de kwaliteit van de gebruikte machines,

methoden en de plaatselijke gangbare kwaliteitsopvattingen. Omdat voor het begrip stan

daardkwaliteit nog geen algemeen aanvaardbare normen bestaan hebben de machinefa

brieken Acht en M, beide een voorschrift voor standaardkwaliteit opgesteld [11J [12J.

Opdrachtgevers kunnen naar deze voorschriften verwijzen bij het opstellen van de order

documenten en de technische productdocumentatie (TPD). Zoals overigens al uit het begrip

standaardkwaliteit is af te leiden, heeft toepassing van dit voorschrift geen verhoging van
de prijs tot gevolg.

De huidige definitie van standaardkwaliteit houdt een minimum kwaliteit in. De MF

worden, zoals alle fabrieken, gekenmerkt door het gebruik van een bepaalde set van

bewerkingsmethoden. Met dit scala aan bewerkingsmethoden is de standaardkwaliteit te

allen tijde te bereiken.

Standaardkwaliteit kan voor twee hoofdfuncties gebruikt worden:

1. de constructeur kan bewust iets niet op tekening aangeven; voor desbetreffende

tolerantie voldoet dus standaardkwaliteit.

2. de constructeur kan onbewust iets niet op tekening aangegeven hebben; de gereali

seerde kwaliteit is dan de standaardkwaliteit.

In beide gevallen is er dus iets niet op tekening aangegeven. De geleverde kwaliteit is dan

toch bekend: namelijk standaardkwaliteit.
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Elke kwaliteitseis aan een onderdeel die gedekt wordt door deze norm, kan op de tekening

weggelaten worden, inclusief de bijbehorende symbolen uit de tekeningvoorschriften. De in

dit blad gebruikte symbolen (voor b.v. de rondheid, rechtheid etc.) dienen uitsluitend om

de eisen van de standaardkwaliteit te omschrijven en vast te leggen.

De fabrieken hebben weI overeenstemming over kwaliteit. De methoden waarmee men

deze kwaliteit haalt is echter met het zelfde.

Indien ontwerpers niet weten hoe nauwkeurig ze moeten tolereren hebben ze de neiging

om vrij hoge eisen te stellen. De gedacht hierachter is dat deze dan zeker voldoet. Maar te

hoog is weI onnodig duur!

Het is erg belangrijk, i.v.m. minimale kosten, dat de ontwerper functioneel construeert. Hij

moet dus dat opgeven wat hij minimaal aan kwaliteit nodig heeft. Het zou mooi zijn als dit

neer komt op standaardkwaliteit. Het is daarom weI zinvol om vanuit de fabricage duide

lijk te maken aan de constructeur welke kosten een betere kwaliteit dan standaard

kwaliteit met zich meebrengt. Op deze manier dwingt men de constructeur goed over de
vereiste toleranties na te denken. Kortom de constructeur moet vrij zijn in het maken van

zijn ontwerp, maar weI in zijn achterhoofd rekening houden met de default.

5.2.2 Geldigheid en beperkingen

De voorschriften beperken zich tot de uitvoering van metalen onderdelen die:

bestemd zijn voor professionele apparatuur (wetenschappelijke, defensie- en bedrijfs

apparatuur en medische systemen) [12] of bedrijfsmechanisatie apparatuur [11].

hun vorm krijgen via bepaalde bewerkings-, en/of verbindingstechnieken. De technie

ken waarvoor het voorschrift geldt worden duidelijk in het voorschrift aangegeven.

volledig zijn afgewerkt. Standaardkwaliteit geldt dus met voor de verschillende stadia

van voorbewerking en daarmee evenmin voor bewerkingen waarmee het uitgangsma

teriaal op lengte of lengte x wordt gemaakt.

voldoende vormvast zijn, zodat ze bij een goede bewerkingsaanpak niet teveel vervor

men.

Op het moment worden er twee voorschriften [11] [12] gebruikt. Elk voorschrift geldt

voor een bepaalde fabriek (M of Acht). Deze opsplitsing wordt met name veroorzaakt door

het verschil aan te fabriceren producten. De Machinefabriek-M richt zich op de bedrijfs

mechanisatie apparatuur; hierbij zijn de functionele eisen het belangrijkst. Terwijl Machi

nefabriek-Acht zich richt op de professionele apparatuur, waarbij naast de functionele
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eisen ook visuele eisen doorslaggevend kunnen zijn.

De voorschriften geven uitsluitsel over:

de nauwkeurigheden van toleranties:

op vorm: rechtheid,rondheid, cilincriciteit en rechtheid.

op richting: evenwijdigheid en haaksheid.

op plaats: symmetrie.

op slag: radiale slag.

Er zijn dus geen kwaliteitseisen vastgelgd voor de maattoleranties, ruwheden, profiel

zuiverheden, hoekzuiverheden, plaatszuiverheden en concentriciteitlcoaxialiteit.

kwaliteit van details, zoals:

de uitloop in hoeken.

afrondingen en afschuiningen.

centers.

5.2.3 Regels en voorwaarden

Om aIle kwaliteitseisen van een onderdeel ondubbelzinnig vast te leggen, dient ofwel in de

orderdocumenten van elke order ofwel in of nabij de rechteronderhoek van de tekening te

worden vermeld: "standaardkwaliteit volgens MFV 3-2037-.. ". Voor de MF is vermel

ding ervan echter geen voorwaarde: zij acht zich gebonden aan de in dit voortschrift

vermelde kwaliteitseisen, ook als voor de betrokken kwaliteitsaspecten geen eisen zijn

vastgesteld in de TPD, of in het besteldocument.

Bij toepassing van de norm geldt:

de tekeningvoorschriften volgens UT-D 1041 blijven van toepassing.

bij strijdigheid tussen de eisen in de TPD en die in deze norm, gelden de eisen in de

TPD.

naast de eisen in de TPD en die in deze norm, gelden voor de klant en leverancier

geen andere eisen.

§ 5.3 Bestudering van de MBS-defaultwaarden

Uiteraard is het zinvol om aIleen naar die MBS-defaultwaarden te kijken waarvan de

parameters ook opgenomen zijn in de functionele specificaties. Met behulp van 12 tabellen

is dit in bijlage 18 overzichtelijk naast elkaar gezet. In elke tabel staan in de eerste kolom
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de parameters die opgenomen zijn in desbetreffende functionele specificatie. In de overige

twee kolommen is aangegeven wat de bijbehorende defaultwaarden zijn: respectievelijk in

Acht (default-Acht) en in M (default-M). Voor de volledigheid zijn alle parameters, dus

ook de nominale maten, met bijbehorende defaults in deze tabellen opgenomen. De nomi

nale maten hebben in principe echter geen invloed op de kwaliteit. De gebruikte defaults

voor de nominale maten moeten dan niet gezien worden als een standaardkwaliteit, maar

als een waarde die blijkbaar vaak gebruikt wordt.

Bij de bestudering van de MBS-defaults blijkt dat het erg moeilijk is om te verwachten

dat elke opgegeven default in elke situatie tot standaardkwaliteit leidt. Er wordt in het

vervolg dan ook uit gegaan van een ± 95% dekking.

Men moet zich realiseren dat de defaultwaarden slechts gelden in een beperkt gebied.

Evenals voor de standaardkwaliteit geldt voor de standaardkwaliteit van features dat deze

betrekking heeft op de toleranties en de kwaliteit van de details. Vandaar dat bij de be

studering van deze defaults een opsplitsing is gemaakt in de volgende items:

maattoleranties

ruwheden

vorm- en plaatstoleranties

kwaliteit van de details

In dit verslag wordt aIleen aangegeven waar er mogelijkerwijs problemen optreden. Indien

voor een grondvorm, of type tolerantie niets vermeld is mag worden aangenomen dat er

geen problemen te verwachten zijn.

maattoleranties

Bij aIle grondvormen is kwaliteitsklasse (CONCLS) 16 (zie voor nadere uitleg pagina 67

bovenaan) niet gelmplementeerd in de werkmethoden. Wanneer een grondvorm in

concls=16 is ingedeeld, dan wordt deze gerealiseerd volgens de methode van concls=13.

Er blijkt een groot verschil te zijn tussen de benadering van de twee fabrieken. De M

fabriek heeft de defaultwaarde voor een maattolerantie afhankelijk gesteld van de nominale

maat zelf. Deze zijn vertaald in formules. Het voordeel van het vertalen in een formule is

dat de standaardkwaliteit van features ook bij kleinere diameters en kleine lId-verhoudin

gen blijft leiden tot de standaardkwaliteit die is bepaald door de IT-klasse. Machinefabriek

Acht geeft daarentegen meestal een waarde die moet gelden over het gehele gebied.

Opvallend is dat gefreesde grondvormen nooit problemen opleveren. Terwijl er in uit

zonderingsgevallen bij het boren van gaten problemen kunnen ontstaan. Maar, uitgaande
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van de 95%, zijn de huidige defaults geschikte waarden, als uitgangspunt voor standaard

kwaliteit. Dus ondanks het verschil in methoden blijkt, bij navraag aan ervaren program

meurs, dat beide defaults gehaald worden.

ruwheden

Beide fabrieken gebruiken altijd als defaultwaarde Ra=3,2 [!-!-m]. Bij navraag aan ervaren

programmeurs blijkt onder andere dat in de machinefabriek-Acht bij de methodel van

HOLE1 en HOLE2 er problemen kunnen ontstaan bij diameters tussen de 18 en 31 mm

voor het halen van ruwheid Ra=3,2 !-!-m. Dit is namelijk afhankelijk van hoe het gereed

schap geslepen is. Indien we echter uitgaan van de 95% waarvoor de default moet gelden

verwachten (dus niet 100% zeker!) ervaren programmeurs dat een Ra-waarde van 3,2

[!-!-m] een reele waarde is om als standaardkwaliteit te hanteren.

vOnn- en plaatstoleranties

Deze toleranties zijn niet in de MBS-grondvormen opgenomen. Bestudering van deze

defaults is dus niet mogelijk.

kwaliteit van de details

Details zijn uiteraard niet vertaald in defaultwaarden. De afschuiningshoek a wordt met

een vaste waarde (45°) opgegeven. Terwijl de afschuiningslengte in de machinefabriek

Acht met een vaste waarde (0,2 mm), en in de M-fabriek in een formulevorm wordt

opgegeven. De afschuining (bevel), in MBS, blijkt binnen de algemene standaardkwaliteit
te vallen.
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§ 5.4 Voorstel voor standaardkwaliteit van features

Bij bet opstellen van standaardkwaliteit van features is bet erg belangrijk om te weten wat

de macbines daadwerkelijk voor kwaliteit realiseren. In dit onderzoek is ecbter aIleen

uitgegaan van datgene wat bekend is bij ervaren programmeurs. Men beeft dus weI een

idee over de te realiseren kwaliteiten~ maar bet is nog niet als zodanig op papier gezet. Het

is erg belangrijk dat deze gescbatte kwaliteiten ook echt gebaald worden. Proefondervin

delijk zou bet een en ander moeten worden onderzocht. Voor dit onderzoek wordt uit

gegaan van de gescbatte kwaliteit van productie.

Evenals de bestudering van de MBS-defaults zal het voorstel voor standaardkwaliteit van

features per item worden behandeld. Daar waar van de standaardkwaliteit (§ 5.2) of MBS

defaults (§ 5.3) wordt afgeweken~ zal aangegeven worden hoe voor desbetreffend item tot

standaardkwaliteit features wordt gekomen. Per item wordt aangegeven wat (de opzet van)

het voorstel is~ en vervolgens hoe deze ingevuld (zie bijlage 19) moet worden.

5.4.1 Voor wat betreft de maattoleranties

voorstel

Zoafs eerder vermeld hebben de twee fabrieken weI overeenstemming over de kwaliteit,

maar geen overeenstemming over de methoden waarmee dit gerealiseerd moet worden.

Daarom zal er uitgegaan worden van een kwaliteitsklasse.

Voor de indeling in kwaliteitsklassen kan gebruik worden gemaakt van de volgende

oplossingen:

ISO geeft 18 tolerantieklassen of kwaliteiten, te weten IT-01, IT-0, IT-1, IT-2 ....

IT-15~ IT-16 (IT =ISO Tolerantie). De kwaliteiten 01 tim 7 worden toegepast bij

kalibers; de kwaliteiten 5 tot en met 11 voor de passingen~ terwijl de kwaliteiten 12 en

boger de grove fabricage toleranties aanduiden. Ben bepaalde tolerantieklasse geeft

niet voor aIle diameters dezelfde tolerantie aan. Ben tolerantie van bijvoorbeeld 0~2

mID bij een as van 400 mm diameter vaH in een andere klasse dan dezelfde tolerantie

bij een asje van 10 mm. In het laatste geval is er sprake van een relatief grove

tolerantie~ in het eerste geval niet.

De nominale middellijnen zijn dan ook in groepen ingedeeld. Met het stijgen van de

middellijngroepen zuIlen~ bij een bepaalde tolerantieklasse~ de toleranties toenemen.
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Binnen Philips maakt men gebruik van het kwaliteitsgetal NK; deze is afgeleid van het

genormeerde kwaliteitsgetal IT (zie NEN 2802), met als onderscheid dat het toleran

tieveld voor NK (d>40) gelijk is aan het tolerantieveld voor NK (d=40). Verder is

sprake van vier kwaliteitsklassen (condition-classes, aangeduid met CONCLS),

waarmee de discrete kwaliteitsgetallen in gebieden worden ingedeeld. Zo geeft

CONCLS = 6 het gebied 6 :s: NK < 10 aan. Er is onderscheid gemaakt tussen vier

kwaliteitsklassen (zie bijlage 20):

6 :s: NK < 10 (passingbewerken)

10 :s: NK < 13 (nabewerken)

13 :s: NK < 16 (voorbewerken)

NK ~ 16 (ruw voorbewerken)

Aangezien de standaardkwaliteit van features betrekking heeft op de fabricagefeatures,

waarvoor men al gebruik maakt van het kwaliteitsgetral NK, zal dit de standaardkwaliteit

aanduiding zijn.

De vraag is nu of dit vertaald moet worden in waarden of formules. Hiertoe zijn de voor

en nadelen van beide mogelijkheden op een rijtje gezet.

*

*

*

Voordelen van de formulevorm:

Met behulp van een fonnule wordt een relatie gelegd met andere parameters. Dit

betekent dat de toleranties in relatie met de geometrie kunnen staan. Indien d:s:3

mm geldt bijvoorbeeld voor hll een maatolerantie van 0; +0,06. Terwijl voor

d=500 mm een maattolerantie geldt van 0;+0,4!

Het is mogelijk om met behulp van een fonnule een breed gebied af te dekken.

De constructeur zal voor de maattoleranties sneller gebruik maken van standaard

kwaliteit van features. Doordat de maattolerantie in fonnulevorm afhankelijk is

van de geometrie zal er voor het gehele gebied een reele waarde uitkomen. Met

name bij de kleinere diameters en 1/d-verhoudingen zijn er voor de machinefa

briek-Acht problemen te verwachten.

Nadelen van de formulevonn:

Onhandig en onoverzichtelijk in het gebruik; de constructeur moet immers veel

rekenen. Dit kan bovendien snel fouten veroorzaken.

Voordelen van een waarde:

Praktisch in het gebruik.

Men kan eenvoudiger constateren wanneer de vereiste waarde onder de grenzen

Standaardkwaliteit van features 67



68

komt. De constructeur dient dan zelf een waarde op te geven.

* Nadelen van een waarde:

Het is slechts mogelijk voor een beperkt gebied. Bij een grote d wordt er een erg

nauwkeurige tolerantie geeist.

Ben goed compromis is uit te gaan van een formule. Voor enkele waarden kan dan in een

tabelvorm de bijbehorende tolerantie worden gegeven. Wellicht dat in de toekomst de

computer het rekenwerk van de constructeur kan ovememen. In dat geval zou de enige en

beste oplossing de formulevorm zijn.

Aangezien er voor de standaardkwaliteit van features in dit onderzoek aIleen gekeken

wordt tot de 12 al geimplementeerde grondvormen wordt er uitgegaan van de kwaliteits

klasse-indeling CONCLS: dus vier klassen. Bij indeling van een gegeven feature in een

kwaliteitsklasse is de zwaarste eis doorslaggevend. Zo zal een ruw gat met een hoge

vormnauwkeurigheid bijvoorbeeld worden ingedeeld bij passingbewerken.

invulling

Aangezien de minimale kwaliteit NK=13 is, zal dit de standaardkwaliteit van features voor

wat betreft de diametertoleranties worden. In bijlage 19 is achter de toleranties NK 13

gezet, hiermee wordt bedoeld dat de bovenste tolerantie - onderste tolerantie op een maat

gelijk is aan de waarde die geldt voor NK=13. Voor wat betreft de toleranties op de diepte

ligt het moeilijker. Om hiervoor een waarde op te kunnen geven zal nader onderzoek

moeten plaats vinden.

5.4.2 Voor wat betreft de ruwheid

voorstel

Vit de bestudering van de MBS-grondvormen blijkt dat voor standaardkwaliteit van

features een Ra van 3,2 [J.tm] voldoet. Voor de ruwheid wordt daarom Ra =3,2 [J.tm] als

standaardkwaliteit van features genomen.

Aangezien voor standaardkwaliteit van features de kwaliteit van de afschuining gelijk

wordt gesteld aan de algemene standaardkwaliteit voor geboorde gaten kan voor de ruw

heid op de functionele afschuining, welke niet in de MBS-grondvormen is opgenomen,

ook een Ra van 3,2 [J.tm] gehanteerd worden. Ben niet functionele afschuining blijkt
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immers altijd met een frees of centerboor te worden gemaakt; en hiermee wordt altijd een

ruwheid Ra van 3t2 [!lm] gehaald.

invulling

Uitgaande van het bovenstaande is duidelijk dat de standaardkwaliteit van features voor

. wat betreft de ruwheid Ra = 3t2 [!lm] wordt.

5.4.3 Voor wat betreft de vorm- en richtingtoleranties

yooxstel

Voor standaardkwaliteit van features zijn voor de vorm- en richtingtoleranties drie moge

lijkheden:

1. Ret houden aan de waarden die gegeven zijn in de voorschriften voor algemene

standaardkwaliteit.

2. De grootte van de tolerantie wordt gelijk gesteld aan de bandbreedte van het maatto

lerantieveld.

3. De grootte van de tolerantie wordt gelijk gesteld aan een percentage van de band

breedte van het maattolerantieveld. Dit is een verdere detailering van mogelijkheid 2.

De waarden die zijn gegeven in de voorschriften voor standaardkwaliteit blijken ter

discussie te staan voor inwendig cilindrische delen. Voorbeeld: bij een Vd-verhouding :s;

10 moet de rechtheid van een beschrijvende lijn in de cilindermantel bij een ruwheid van

bijvoorbeeld 3 t 2 [!lm] altijd :s; 0,1 [mm] zijn. In overleg met de programmeurs van beide

fabrieken is geconcludeerd dat deze waarde die in de voorschriften voor standaardkwaliteit

te krap is om als standaardkwaliteit van features te gebruiken.

Daarom wordt voorgesteld om vooralsnog het zekere voor het onzekere te nemen. De

grootte van de vorm- en plaatstoleranties wordt gelijk gesteld aan de bijbehorende

bandbreedte van het maattolerantieveld. Mogelijkheid drie blijft nu ook nog open staan. Bij

navraag blijkt het onmogelijk om hierover, voor het gehele gebied, een uitspraak te doen.

Rier zal ook proefondervindelijk het een en ander vastgesteld moeten worden.

invulling

De cilindriciteit t de rondheid en de rechtheid die opgenomen zijn in functionele specifica

. ties worden gelijk gesteld aan de bandbreedte van de desbetreffende diametertolerantie van
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de cilinder. Bijvoorbeeld d1UP_d1Iow
; hierin staat d1up voor de bovenste diametertolerantie,

en d110w voor de onderste diametertolerantie.

De vlakheid wordt gelijk gesteld aan de bandbreedte van maattolerantie die op desbetref

fend vlak is aangegeven.

De evenwijdigheid en haaksheid worden gelijk gesteld aan de halve bandbreedte van de

betrokken vlakken. Dit omdat er vanuit moet worden gegaan dat de bandbreedte gebruikt

kan worden voor beide vlakken waarop de richtingtolerantie betrekking heeft.

5.4.4 Voor wat betreft de pIaatstoleranties

voorstel

Het betreft hier de coaxialiteitseis die in de Hole 2,1,1, is opgenomen. Er wordt, om

dezelfde redenen als in 5.4.3, gekozen voor gelijkstelling van de standaardkwaliteit van

features aan de bandbreedte van diameter waarvan de hartlijn de referentie vormt voor de

coaxialiteit.

invulling

De standaardkwaliteit van features voor wat betreft de coaxialiteits eis is dus d2UP - d2low
•

5.4.5 Voor wat betreft de kwaliteit van details

Aangezien de afschuining in MBS binnen de standaardkwaliteit valt wordt ook in de

functionele specificaties voor de afschuining uitgegaan van deze standaardkwaliteit. Dit is

aangegeven met MFV-3-2037-1/2.

Parameter q is niet in de MBS-grondvormen opgenomen. Men gaat er namelijk vanuit dat

deze binnenhoek valt binnen standaardkwaliteit. Daarom wordt voor standaardkwaliteit van

features deze waarde op algemene standaardkwaliteit gezet.
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6. CONCLUSIES EN SLOTOPMERKINGEN

De introductie van Features Technology betekent een enonn verandering in data-handling

en werkmethoden. Het zal veel tijd en inspanning kosten om de organisatie en de gebrui

kers bekend te laten geraken met deze nieuwe benadering.

In dit onderzoek zijn twaalf functionele specificaties afgeleid. De kracht van dit onderzoek

zit in de globale gedachtengang achter de functionele specificaties. De hoofdlijnen zijn

belangrijk. Dit betekent dat de opdeling in fasen belangrijk is, en de te gebruiken strategie

voor de vonntoleranties. Over de details, en de exacte invulling van de functionele

specificaties kan men discussieren. Voordat deze functionele specificaties ingevoerd

kunnen worden, is het erg belangrijk om te kijken met welke frequentie de parameters uit

de functionele specificaties gebruikt worden. Op voorhand is al te zeggen dat de vonn- en

plaatstoleranties verhoudingsgewijs niet vaak voorkomen. Dit zou een overweging kunne

zijn om deze dan ook niet in de functionele specificaties op te nemen. In ieder geval zal

hier onderzoek naar gedaan moeten worden.

Voor het bepalen van standaardkwaliteit van features is het belangrijk om de mening te

achterhalen van de man in de werkplaats, de werkvoorbereiding en de kwaliteitsdienst. In

dit onderzoek is hoofdzakelijk uitgegaan van de mening van de werkvoorbereiding. Indien

men zich binnen Philips nader wil verdiepen in de standaardkwaliteit van features zal men

ook de mening van de werkplaats en de kwaliteitsdienst mee moeten nemen. Daarnaast zal

proefondervindelijk uitgezocht moeten worden welke kwaliteit nu daadwerkelijk, onder

verschillende condities, gehaald wordt.
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Bijlage 2: De 12 reeds gei"mplementeerde "grondvormen".
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Bijlage 3:

kamer

c----------)
----------

Optimalisatie tussen het aantal parameters per feature en de grootte van

de featureset.

~
t t
t ,
I I
I I

~

Het is mogelijk om de featureset te varieren terwijl in principe· toch de vereiste features

gemaakt kunnen worden. Vit deze figuur blijkt immers dat het (theoretisch) mogelijk is om

vanuit de feature "kamer" toch een feature gat te produceren. De lengte van de vlakke

zijden (gestippelde lijnen) moet dan nul gemaakt worden.

Indien de grootte van de featureset beperkt zou worden tot de feature "kamer", dan zou

echter het aantal parameters toe moeten nemen. Anders kan er met aan de speciale eisen

die voor een gat gelden worden voldaan. Er van uitgaande dat uiteindelijk toch dezelfde

vormen gemaakt kunnen worden houdt een inperking van de featureset dus in dat het

aantal parameters per feature moet toenemen.
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Bijlage 4:

Deckel DC-3D

Maho 800C

De bewerkingsmachines.
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machine haaksheid x/y haaksheid y/z haaksheid x/z

eis [-] afname [mm] eis [-] afname [mm] eis [-] afname [mm]

Deckel DC-30 0,01/300 0,006 0,01/300 O,OOS 0,01/300 0.010
Cincinnati IT 15 0,03/1000 N 0,03/1000 N 0,03/1000 N
Maho 800 C 0,02/300 O,OOS 0,02/300 0,003 0,02/300 O,OOS

machine evenwijdigheid spindel t.o.v. z-as vlakloop opspanvlak rondheid

eis [-] afname [mm] eis [-] afname [mm] eis [-] afname [mm]

Deckel DC-3O 0,01/300 0,008 0,02 0,020 0,030 * 0.013
Cincinnati IT 15 0,02/300 N 0,025 N 0,030 0,018
Maho SOO C 0,02/300 0,010 N 0,007 0,020 O,OOS

Opmerkingen:

De, door de leverancier opgegeven eis heeft de meest waarde, de afname is slechts een
indicatie.

Let op het verschil in meetlengtes: 300 [mm] versus 1000 [mm].

De waarde met een * is eigenlijk niet te vergelijken met de anderen in dezelfde

kolom. In de loop van de tijd is op dit gebied het inzicht veranderd!

Het referentie-systeem is niet bij alle machines gelijk (yen z zijn bij de Maho
anders).

De letter N betekent dat de waarde niet bekend is.
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as machine P Pa U Ps Ugem. Ps gem.

eis afname els afname eis afname eis afname eis afname eis afname

x-as Deckel DC-30 12 5,6 8 2,0 3 1,3 5 3,4 1 0,5 3 2,5
Cincinnati IT-15 9 2 3 5 1 4
Maho 800 C 16 5,91 12 2,40 5 2,03 5 3,52 5 0,91 5 1,91

y-as Deckel DC-30 12 4,6 8 1,9 3 1,4 5 2,6 1 0,9 3 1,9
Cincinnati IT-15 14 7 3 6 1 5
Maho 800 C 16 8,59 12 5,17 5 0,20 5 1,55 5 0,11 5 1,03

z-as Deckel DC-3D 12 4,2 8 2,1 3 0,9 5 2,0 1 0,6 3 1,6
Cincinnati IT-15 10 2 3 7 1 2
Maho 800 C 16 4,38 12 2,68 5 0,60 5 2,08 5 0,32 5 1,19

De bijbehorende eenheden zijn micrometers [Ilm]

Positioneer nauwkeurigheid volgens vnvnGQ 3441:

P

Pa

u

Ps

U gem. :

Ps gem. :

Positioneeronzekerheid: de slede zal met een kans van 99,7 % (= 6*S) binnen

de gestelde waarde positioneren (optelling van systematische en toevallige

fouten).
Positioneerafwijking: het maximale verschil in gemiddelde positieafwijking

(systematische fout).
Omkeerfout: verschil tussen gemiddelde meetwaarden voor beide

bewegingsrichtingen per meetpositie (systematische fout).

Positiespreiding: indicatie voor de toevallige afwijking per meetpositie

(toevallige fout; statistische berekening); herhaalnauwkeurigheid.

gemiddelde omkeerfout.

gemiddelde positiespreiding.



Bijlage 6: Invloedsfactoren op de featurekwaliteit.

Nr Parameter Ruw- Plaats- Dia- Rond- Recht
heid ZUlver- meter heid heid

heids- tol.
tol.

1 geselecteerde bewerking A A A A A

2 snijsnelheid A/B D B/D D D

3 werkdiepte D D D D D

4 voeding/aanzet A B/D B/D B/D A/D

5 diametertol. AID D B/A D D

6 ruwheid gat C/? D D D D

7 . plaatszuiverheidstol. gat B/D A B/D B/D A/D

8 restspanningen a.g.v. voorbewerken D B/C B/C B/C B/C

9 koelmethoden A* D B D D

10 gereedschaps (of snij-) materiaal A D D D D

11 aantal snijhoeken/tanden A*/D D/C C D/C D

12 gereedschapsgeometrie A D D D D

13 neusradius A C/D D D D

14 bewegingspatroon v/h verspanen ? ? ? ? ?

15 gereedschapsstabiliteit A B/A B/A B/A B/A

16 nauwk. van gereedschapswissel D D B/A D D

17 nauwk. van gereedschapsrotatie B*/D D C B*/C D

18 gereedschapstoestand A D B/A D D

19 slijtage-afname A* A* A* A* A*

20 machinestabiliteit A A/D A/C A/C A/D

21 positioneringsnauwk. van machine D A A* B* D

22 nauwk. van het volgsysteem D B B B B

23 nauwk. v/h spindeIsysteem B/A D B A D

24 machine geometrie D C*/D D D C*/D

25 spaanafvoer A D B/D D D

26 temperatuur D B/A C/D D/C D
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Algemene opmerkingen:

Sommige beinvloedingsfactoren zijn belangrijker dan anderen. Er zijn beinvloedings

parameters die aIleen een rol spelen als er nauwkeurige toleranties vereist zijn. Andere

parameters spelen ook een rol bij vrij ruwe toleranties. De laatste categorie is

belangrijker. De belangrijkheid van een beinvloedingsfactor is blijkbaar gerelateerd

aan het kwaliteitsniveau waar ze een rol spelen. Als een factor van belang is betekent

dit dat deze parameter in practische productiesituaties kwaliteitsproblemen kan

opleveren, of gecontroleerd (geregeld) moet worden.

kwaliteitsniveau

grootte/ plaatszuiverheidstoleranties [mm]

ruwheid [urn]

I

IT 6

Ra =0,8

II

ITS

Ra =1,6

III

IT 10

Ra = 3,2

Dr 21:

Dr 24:

IT 6, 8 en 10 zijn intemationale indicators voor tolerantievereisten.

De indicatoren A, B, C en D hebben de volgende betekenis:

indicator A: belangrijk voor aIle kwaliteitsniveau's.

indicator B: aIleen van belang op niveau I & II.

indicator C: aIleen van belang op het hoogste niveau, niveau I.

indicator D: absoluut niet van belang.

Tijdens het invullen is uitgegaan van kleine lId-verhoudingen, en kort ingestelde

gereedschappen.

../..: eerste is de mening van MF-Acht, tweede van MF-M.

Aanduiding *:

Dr 9: speelt vooral bij diepe gaten.

Dr 11: 1 geldt alleen bij frezen.

Dr 17: alleen bij frezen.

Dr 19: er vanuitgaande dat gereduceerde gereedschapsgrootte op de diameter van

het gereedschap slaat.

aIleen bij voorbewerktem gaten.

3 alleen bij lange gaten.
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Bijlage 7: Productie- bewerkings- en positioneernauwkeurigheid volgens VDI/DGQ

3441 richtlijn.

De nauwkeurigheid van een gereedschapsmachine wordt over het algemeen beoordeeld

volgens de normen van het duitse instituut voor normering, onder andere DIN 860l.
Hierbij worden voornamelijk de geometrische nauwkeurigheidseigenschappen, in de regel

in onbelaste toestand, getest. Naast de in deze normen beschreven keuringen zijn voor de

beoordeling van de kwaliteit van een gereedschapsmachine statistische methoden van

belang. Voor de toetsing van de bewerkingsonnauwkeurigheid van een machine speelt

bijvoorbeeld de som der kwaliteiten van verschillende delen een grote rol. Met behulp van

de statistiek is hiervoor een betrouwbare verklaring te vinden. Bij numeriek bestuurde

machines is de bepaling van de positioneeronnauwkeurigheid van groot belang; ook hierbij

worden statistische methoden gebruikt. Keuringen volgens de DIN-normen worden

overigens door het gebruik van deze statistieken niet overbodig, maar blijven een vereiste.

Zij dienen in ieder geval vooraf te gaan aan de statistische beproevingen.

Uiteraard wordt de theoretische machinenauwkeurigheid in de praktijk nooit gehaald. Het

is dan ook zinvoller om van de praktische, in plaats van de theoretische nauwkeurigheid

uit te gaan. De praktische nauwkeurigheid is afhankelijk van de theoretische nauw

keurigheid, methode, belasting, gereedschap, materiaal etc.

De VDIIDGQ 3441 richtlijn beschrijft de grondbeginselen van deze statistische proef

nemingen. Aile richtlijnen zijn overigens aanbevelingen; bijvoorbeeld te gebruiken bij

afname van nieuwe machines, maar ook door de werkvoorbereiding, als goede basis voor

de planning van de productieonzekerheid. In deze richtlijn worden de begrippen, me

thoden en handelswijzen voor statistische beproeving zowel voor de bewerkingsnauw

keurigheid als ook voor de positioneeronnauwkeurigheid van gereedschapsmachines in

beginsel gedefinieerd en beschreven. De VDI/DGQ 3441 richtlijn geeft de volgende

indeling:

1. de productieonzekerheid als maat voor de productienauwkeurigheid, ofwel een maat

voor de nauwkeurigheid waarmee een werkstuk, op een vooraf bepaalde machine bij

een gedefinieerde bedrijfstoestand, gemaakt kan worden. De productieonzekerheid

omvat onder andere machine-afhankelijke en machine-onafhankelijke afwijkingen. In

navolgende figuur zijn de belangrijkste invloedsfactoren op de productieonzekerheid

aangegeven:
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Produetieonzekerheid

Werkstuk

vorm
werkstukmateriaal

Productiemethode

keuze verspanings
condities

lIolgorde bewer-
kingen

9ereedschap
opsponning
koelmiddel
bewerkingsdato

Machine

productienouwk.
stijfheid

dynomische
statische

thermisch gedrag
geometrie
trillingen
smering
besturing

Machinebediening

bedieningsman
werk/omgevings
amsiandigheden

Meetmethode

bij ketring van
werkstukken

figuur 1: factoren die de productieonzekerheid van een werkstuk bemvloeden.

2. de bewerkingsonzekerheid als maat voor de bewerkingsnauwkeurigheid. Alle machi
neafhankelijk afwijkingen, die bij de vervaardiging van delen op een gereedschaps

machine ontstaan, worden per definitie onder dit begrip tezamen gepakt. Zij bevat

daarmee zowel systematische als toevallige fouten; de bewerkingsonzekerheid is in

feite de som van alle, bijvoorbeeld door proefwerkstukken verkregen, machine

afhankelijke systematische en toevallige afwijkingen.

Ret bepalen van machine-afhankelijke, systematische fouten (bijvoorbeeld geometri

sche afwijkingen van machinebouwdelen, thermische invloed, statische en dynamische

stijfheid) is over het algemeen een complex probleem. De DIN-nonnen, en goede

ISO-aanbevelingen geven belangrijke aanzetpunten voor geometrische keuringen.

Als maat voor de machine-afhankelijke, toevallige afwijkingen geldt de werksprei

ding; zij geeft aan met welke herhaalnauwkeurigheid een werkstuk op de gereed

schapsmachine gemaakt kan worden. Rierbij wordt gebruik gemaakt van de statistiek.

De bewerkingsonzekerheid is op economische gronden in de meeste gevallen niet te

bepalen. Daarom worden in de praktijk meestal alleen de machine-afhankelijke,

toevallige afwijkingen, d.w.z. werkspreiding met proefwerkstukken vastgesteld.
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Bewerkingsonzekerheid

- - -Posltioneero-nzekerhelcr - - :
I

figuur 2: bewerkingsonzekerheid van de machine.

3. de positioneeronzekerheid (P), als maat voor de positioneernauwkeurigheid, geeft aan

met welke nauwkeurigheid een willekeurig voorafgekozen positie in het werkbereik

van een gereedschapsmachine-as bereikt kan worden. De positioneeronzekerheid

bestaat uit:

positioneerafwijking (Pa): het maximale verschil in gemiddelde positieafwijking

(een systematische fout).

omkeerfout (U): verschil tussen verschillende meetwaarden voor beide be

wegingsrichtingen per meetpositie (een systematische fout).

positiespreiding (Ps): indicatie voor de toevallige afwijking per meetpositie (een

toevallige fout; statistische berekening).

Om een indicatie van deze afwijkingen te hebben is er in bijlage 5 een tabe1 op

genomen waarin voor de drie bewerkingsmachines bijbehorende waarden zijn op

gegeven.

Naast de afnametesten kent men binnen Philips ook periodieke keuringen en (aansluitend)

onderhoud voor CNC-machines. In toenemende mate is het nut van onderhoud als kosten

venninderingsplaats in de belangstelling gekomen.

In de periodieke keuring is het volgende opgenomen:

positioneertest, volgens richtlijn VDI/DGQ 3441

geometriemetingen

hoofdspil

baanvolggedrag: controle of de werkelijke contour overeenkomt met de geprogram

meerde contour.

Thennisch gedrag, en stijfheid zijn niet in de periodieke keuring opgenomen. Toch hebben
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het temperatuurgedrag, en de stijfheid van een machine vaak een grote invloed op de

nauwkeurigheid. Er kunnen, in verhouding tot bijvoorbeeld geometrieafwijkingen, relatief

zelfs erg grote fouten optreden. Een lange opwarmtijd kan hier bijvoorbeeld debet aan zijn~

De afwijkingen veroorzaakt door dit temperatuureffect (zie ondetstaande figuur) zjjn vrij

constant; dit wil zeggen dat iedere dag nagenoeg hetzelfde thermisch patroon optreedt: het

heeft dus niet veel zin om deze in de periodieke keuring op te nemen. Bij de fabricage

houdt men echter weI rekening met dit temperatuureffect: bijvoorbeeld machine niet

uitzetten, of gebruik van heater/cooler. Ook voor de stijfheid geldt dat deze in de loop van

de tijd vrij constant blijft.

x-uitzetting y-uitzetting z-uitzetting

na 1 uur na 8 uur na 1 uur na 8 uur na 1 uur na 8 uur

Deckel DC-30 < 12 < 5 < 12 < 5 <12 < 5

Cincinnati IT 15 10 9 9 8 84 10

Maho 800 C 7 5 7 5 25 10

De waarden zijn gegeven in [,urn]
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Bijlage 8: Toevoeging van een systeem aan een bestaand systeem.

* Voor de communicatie tussen Ilo systemen zijn Ilo(Ilo-l) koppelingen nodig.

Ilo=4, dus 12 koppelpaden

Hoeveel koppelingen zijn er extra nodig indien er in de bestaande situatie een nieuw

systeem bij komt? Zodat er in plaats van 4 systemen 5 systemen met elkaar gekoppeld

moeten worden.

* In de nieuwe situatie zijn er n (= Ilo+1) systemen, waartussen n(n -1) koppelingen

mogelijk zijn.

n=5, dus 16 koppelpaden
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* Ret verschil in het aantal vereiste koppelingen tussen deze twee situaties is:

uitgangssituatie: 110(110-1) == (n-l)(n-l-l) :; n2-3n+2 koppelpaden

nieuwe situatie: n(n-l) == n2-n koppelpaden

verschil: (n2-n) - (n2-3n+2) = 2n-2 koppelpaden
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Bijlage 10:

HOLE1

De MBS-grondvonnen.

y

X_+---f$--

rroadvora , lIOLEl
macltin , Cincinnati 10BC. rr15-1500. 1lAII0 800e
lIl&terl , 1 t/. 15. 17 ". 20

parameter dehult gren.~an

dl - lSdlS125
toldll 0.5*.1nf[250*i(dl) ; 0.41 toldl ~ 10*i(dl) (IT ~ 6)
told12 -0.S*.infI250*i(dl) ; 0.4]
isodl NOISO NOISO

hI - 1 S hI S 80

poscl I 0.4 postl ~ 0.02
I

rghl 3.2 rghl ~ 0.8

bev dl S 15 : bey. 0.025*(1+dl) dl < 10 , bey S 3
dl > 15 : bey ,. 0 dl ~ 10 : beY i 4

alpha 45 dl < 12 , alpha. 45

I

01 ~ 12 : alpha _ 15,2.0,30,
I 45.60,75
I alpha • 75 : beY S 2

deo'V I 0 o < deny < 100
henv I 0 o Shenv S100

endprl NOFORC

I
NOFORC

endpr2 - (NIt.) 6, .10 , 1J

startd 0 0

hl/dl hlldl < 14
d.l/bev dl/bey ~ 1

NU l(dl). 0.001 * (0.45 * dl'(1/3) .0.001 • dl)

NB2 De functie minf[250*i(dl) ; 0.4) geeft aan dat de .IlI.iniaua vaarde van
250*i(dl) en 0.4 moet yorden genooen,

NB3 0.025*(1.01) is afgeleid van 0.5*(0.05+O.05*dl)

Bijlagen

- - -_.~.-

grondvorm. , BOLEI
..chin , Oeck_l DC30, Deckel DC40, Cincinnati 10Re-1500
materl : 101 t/. 120 .- - ---," ",

parameter default grenzen

dl - method 1 , 1.5 S d1 S 50
method 3 , 1.5 S dl S 125

toldll 0.2 told1 ~ 10*i(d1) (IT~6)

told12 -0.2
isodl NOISO NOISO

hI - Deckel DC30/DC40 : 2 S hI ~ 80
Cincinna ti 10BC , 2 S hI S 200

postl 0.3 Deckel DC30/DC40 , postl ~ 0.02
Cincinna t1 lOBC : postl ~ 0.05

rgh1 3.2 rghl ~ 0.8

bey 0.2 °sbevS4

alpha 45 alpha. 30,45
alpha • 30 : d1 > 4

deny 0 o S denv S 60
henv 0 o S henv S 100

endprl NOFORC NOFORC
endprZ - (NK.) 6.10,13

startdl 0 0, 10 S startd < d1

h1/dl hlld1 S 12
dl/beY dllbe. i 1

NB1 i(d1). 0.001 * ( 0.45 * dl ' (1/3) + 0.001 * d1)
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HOIE3

be-"

grondvorll : BOLE3
machin : Deckel De30, Deckel DC4Q, Cincinnati 10BC-1500
m.aterl : 101 t/. 120

r---
parameter default grenzen

dl - 2.5 < dl < 400
toldll 0.2 toldI ~ IO*i(dl) (IT~)

told12 -0.2
!sodl HOISO NOISO

hI - 1 5 hI 5 50
tolhU 0.2 tolhl ~ 0.05
tolh12 -0.2

postl 0.3 Deckel DC30/DC40 : postl ) 0.02
Cincinnati lOBC : post! ~ 0.05

<ghl 3.2 <ghl ~ 0.8
<gh2 3.2 <gh2 ~ 0.8

be. 0.2 o 5 be. ~ 4

alpha 45 alpha. 30,45
alpha - 30 : dl>4

deny 0 o < deny < 60
henv 0 o ~ heny ~ 60

endpd HOFORe NOFORC
endpr2 - (NK.) 6,10,13

startd 0 10 5 startd < dl
starthl 0 4 ~ stanhl < hI

hl/dl hl/dl < 2.5
(dl-startd)/2 1.5 < (dl-startd)/2 S 3.0.03*hl
hl-starthl 3 < hl-s tarthl ~ 6
dllbev dllbey ~ 1
dl,hl dl < 9 : hI ) dl/(2*tan(alphahbev)

dl ~ 9 : hi > bev.1.5

NBI i(dl). 0.001 * ( 0.45 * dl • (1/3) + 0.001 * dl)

NB2 bij ondiepe kamer is 011I een bewerklngsafloop te ltunnen genereren het
soms noodzakelijk bev • 0 (de [dl, bey, hI) parameterl1jst).
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HOLE2

y

grondvorm : BOLEZ
achin : Cincinnati lOBe, 'l"I'15-1500, !lAIIOBooC
materl : 1 tIll 15, 17 tIm 20

puameter default grenzen

dl - 1~dl~40

toldll 0.5*minfI250*1(dl) ; 0.4J toldl ~ 10*i(dl) (IT ~ 6)
told12 -0. S*minfI250*i (dl) ; 0.4J
bod.l NOISO NOISO

hi - l~hl~80
tolhll 0.1+0.01*d1 ,olbl ~ 0.2
tolh12 -O.l-O.Ol*dl

h2 hl-0.32S*dl o $ h2 $ (hl-0.32S*dl)
tolh21 I O.Z.O.Ol*dl 'olb2 ~ 0.4
to1h22 -0.2-0.0l*dl

postl I 0.4

I
pos,l ~ 0.02

I
rihl I 3.2 ,ghl ~ O.S

bev I dl ~ 15 : bev • 0.02S*(l+dl) I dl < 10 : bev ~ 3
I dl > 15 : beY _ 0 dl > 10 : bey <4

alpha I 45 dl <12 : alph; • 45

I
dl ~ 12 : alpha :IE 15,20,30,

I 45,60,75

I alpha. 75 : bey $2
deny 0 o ~ den\' ~ 100
henv I 0 o ~ henv 5 100

endprl

I
NOFOllC NOFORC

endpr2 - (NK.) 6, 10, 13

startd ! 0 0

blldl hl/dl < 14
dllbev dllbev ~ 1

NBl i(dl). 0.001 * (0.45 * dl'(1/3) .0.001 * dl)

NB2 De tunctie minf(250*i(dl) ; D.4J geeft aan dat de minimUllL vaarde. Vim
250*i(dl) en 0.4 moet ..orden genomen.

NB3 O.02S*(l+dl) is afgeleid van 0.5*(0.05.0.0S*dl)

Bijlagen

grandvon, : HOLE2
lIlac.hin : Ce"kel DC30. Cedel DC40, Clndnna,l 10BC-1500
ma.terl : 101 tim 120

parameter default grenzen

dl - 1.5 ~ dl ~ 50
toldll 0.2 toldl ~ 10*I(dl) (IT~6)

toldl2 -0.2
ioodl NOISO NOISO

hi - 2 $ hi 5 SO
'olhll 0.5 tolhl ~ 0.4
tolhl2 -0.5

h2 hl-0.3*dl-0.2 o <h2 <hl-0.3*dl-0.2
tolh21 0.5 to1h2 ~ -0.4
tolh22 -0.5

postl 0.3 Ceckel CC30/DC40 : postl ~ 0.02
Cindnnati 10HC : postl ~ 0.05

rgh1 3.2 rghl ~ O.B

bev 0.2 o 5 bev 54

alpha 45 alpha • 30,45
alpha • 30 : dl > 4

deny 0 a $ denv $ 60
henv 0 a $ henv $ 100

endprl NOFORC NOFORC
t!ndpr2 - (NK.) 6,10,13

startd 0 0

hlldl hlldl $ 12
dllbev dllbev ~ 1

NBl , i(dl) = 0.001. (0.45 * dl .' (1/3) .. 0.001 * dl)

OPKERKING:

- De vorm van de gereaUseerde boorpunt lJgt niet vast. Bij bepaaldQ

verkJnethoden vordt de boorpunt zelfs nlet gerealiseerd. Bet cllindri

sche gat yordt echter binnen de opgegeven tolerant!es gerealiseerd.
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SINKI

y

I
dl

d2

Nill l(dl) • 0.001 * (0.45 * dl'(1I3) + 0.001 * dl)
i(d2) • 0.001 * (0.45 - d2'(1/3) + 0.001 - d2)

NB2 De funetie .inf(2S0*i(dl) ; 0.4J geeft ..n dat de minimum vaarde
van 250*i(dl) en 0.4 moet vorden genomen.

grondvorm. : SINKl
_chin : C1ncinnati 10BC, 'l'T15-1.500, 1lAII0 BOOC
materl : 1 tim 15, 17 till 20

parUleter default greazen

dl - 3~dl~26

toldll O. 5"'1nf [250>'1 (dl) : 0.4J toldl ~ 10*1(dl) (n~6)

told12 -0. 5"'1nf1250>'1 (dl) ; 0.4)
1sad1 00150 NOISO

d2 - 5~d2~50

toleU1 O. 5*minf! 250>'1 (d2) ; 0.4J told2 ~ minf[250>'1(d2) ; 0.4J
told22 _0. 5*mio£I250*i (d2) ; 0.4J

hI

I
- 2Shl~BO

b2 - 1~b2~50

tolh:l I 0.2 to1h2 ~ 0.1
to1h22 I -0.2

I
postl I 0.' postl ~ 0.02

I
rgbl

I
3.2 rgbl ~ O.B

rgb2 3.2 rgb2 ~ 3.2

bev I d2 ~ 15 : bev • 0.025*(l+d2) o ~ bey ~ 2

I
d2 > 15 : bey • 0

alpha 45 d2 < 12 ~ alpha. 45
d2 ~ 12 : olpha • 15,ZO,30,

I
45,60,75

deny 0 o ~ deny S 100
he.nv a o ~ henv S 100

I
endpr1 I NOFORC HOPORC
endpr2

I
- (NK.) 6,10,13

startd 0 0

d2ldl 1.25 ~ dUdl ~ 3
bl/d1 bl/dl S 14
hUd2 h2ld2 S 1
bev d2 < 12 :

bev < 0.2+b2«dl-d2)12)

gtondvorlD : SINKI
maehin , Deckel De30, aeeke! OC40, Cincinnati lOBC-lSOO
IDaterl : 101 tIm 120

parameter default grenzen

dl - 2 S dl S 18
toldU +0.2 toldl ~ 10-i(dl) (IT~6)
told12 -0.2
!sodl NOISO NOISO

dZ - 3.5 S d2 S 33
told21 0.2 told2 ~ oinf[64*I(d2) ; 0.1) (IT~lO)

told22 -0.2
isod2 NOISO NOISO

hi - 6 S hi S 50

h2 - l<h2<40
tolh21 0.2 toih2 ~-0.2
tolb22 -0.2

postl 0.3 postl ~ 0.1

rghl 3.2 rgbl ~ 0.8
rgh2 3.Z rghZ ~ 1.6

bev O.Z o S bev S 4

alpha 45 alpha. 30,45
alpha. 30 : dZ>4

den'" 0 o S deny S 60
heny 0 °ShenyS 100

endprl HOFORC OOFORC
endprZ - (NK>o) 6,10,13

startd 0 stand • 0

d2ldl 1.4 < dZidl S Z.5
hl/dl 1.5 '( hl/dl S lZ
bUdZ hUd! S 2
hl/h2 hl/h2 ~ 1. 25
d2,h2 d2 < 9 : hZ > dU(Z*tan(alpha)+bev)

dl ~ 9 : hi > beV+1.5
dZibey d2/bev ~ 1

i(dl) .0.001 * (0.45 * dl'(1I3) .0.001 - dl)
l(d2) • 0.001 * (0.45 * dZ'O/3) + 0.001 * dZ)

NlIl
0.02S*(l+d2) is afgeleid van 0.S*(0.OS+0.OS*d2)NB3

NlI2 De funetie minf!64*i(d2) I O.lJ geeft aan dat de miniIDum vaarde
Van 64*i(dl) en 0.1 moet 'Jorden renomen.

NB3 bij ondiepe kamer 1s om een beverk1ngsafloop te kunnen genereren het
SOIDa noodzakelijk bev • 0 (.ie Id2, bev, h2] parameterlijat).
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TAPl

y

d2

dl

h2

grondvorm TAPI
mach!n Oeckel OC30. Decltel DC40, Cincinna'i 10Be-1SDD
materl 101 '1m 120

parameter default grenzen

dl - 2 ~ dl 5 16 isolllet, grot
isodl ISOIlET IS0llET

d2 als Iso als is.
told21 als iso als iso
told22 al5 Iso als iso

hI - 35hl~60

h2 hI 3~h2~48

tolh2l +0.5 tolh2 ~ 1
tolh22 -0.5

postl 0.4 postl ~ 0.1

rghl als Iso als Iso

beY 0.15 + pIa o 5 beY 5 I

alpha 45 alpha. 45

deny 0 o < deny $ 60
henv 0 o Shenv $ 100

e:ndp~l NOFORC NOPORC
endpc2 - -
stact 10BC : TAP TAF, NOTAP

OC30lDC40 : NOTAP
startd 0 0

h2ldl I ~ h2ldl $ 3
hlld2 hlld2 ~ 5
hl/h2 hl/h2 ~ 1

grondvon : TAPl
uehin : Cinciona,i 10BC, TI15_1500, llIJIO aooc
uterl : 1 tim 15, 17 '1m 20

parameter default gren:en

dl - 3 .~ dl ~ 24 iso•• ', grof
isOOl ISOIlE! ISOMEr

d2 als iso als 150
'01d21 als 150 als bo
'oldZ2 als Iso s1s 1$0

hl h2 3~h1~60

h2 - 35 h1 5 6O
to1h21 0.2..o.01+dl ,olh2 ~ 0••
'olh12 -0.2-0.01+dl

postl I 64*i(d2) postl ~ 64"i(d2)

rgh.l als 1so als iso

beY 0.15 ... P/8 bev S 3

alpha 45 alpha - 45

denv

I
0 o $ deny $ 100

henv 0 o .:S: heDv .s. 100

endprl NOFORC NOFOJl:C I HSTPCO I KITFCO
endprZ - -
stact rAP TAP, NOTAP

stand 0 0

hlldl hUdl ~ hlldl < a
hUdl Z+Pldl 5 hUdl < 4

NBl p. spoed

NB2 NOFORC - geen geforceerde eind beverking
MS'IPCO • de geforceerde eind be....erking is snijdend tappen
MP'TPCO - de geforceerde eind beverking is foreeer tappen

!Ill3 i(d2). 0.001 • (0.45 • dl' (1/3) + 0.001 + d2)

Bijlagen
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TAP2

_ tNT

grondvorm TAP2
machin Oeckel OC30, Deckel OC40, Cincinnati IOBC-15DO
materl 101 tim 120

parameter default grenzen

d1 - 2 < d1 ~ 16 isomet, grof
isod1 150MET 150MET

d2 al5 iso als Iso
tald21 als iso als 150

told22 alo ioo als i50

hi h2 + dl 6 5 hi 5 60
to1hll +0.5 tolh1 ~ 1
tolh12 -0.5

h2 - 3 5 h2 5 48
tolh21 +0.5 tolh2 ~ 1
tolh22 -0.5

postl 0.4 pootl ~ 0.1

rghl alo iso als bo

hev 0.15 + p/8 o 5 bey 5 !

alpha 45 alpha. 45

deny 0 o ~ deny 5 60
henv 0 o .s. henv ~lDO

endprt NOFORC NOFORC
endpr2 - -
stac.t 10BC : TAF TAP, NOTAP

OC30/OC40 : NOTAP
startd 0 0

hUdl 1 5 hUd! 5 3
h1/d2 hl/d2 ( 5
hll(h2+d1) ! 5 hll(h2+dl)

grondvona : TAP2
uchin : CindJUUlti lOBC, TT15-l500, HAlla BOac
materl : I tim 15, 17 tim 20

parameter default gren2:en

dl - 3 ~ dl ~ 24 isoaet, i rof
isodl 1SOllET 1SOllET

d2 als 150 als 1so
told2l als i$O als i50
told22 als iso als 1so

hI h2+4*p.0.3*dl 7~hl~60

tolhll O.I.O.Ol*dl ta!hl ~ 0.2
ta!h12 -O.l-O.Ol*dl

hZ - 5~h2~60

tolh2l 0.2.0.0l*dl tolh2 ~ 0.4
to!h22 -0.2-0.0l*dl

post} 64*i(d2) postl ~ 64*i(d2)

rghl als i50 al. iso

be. 0.15 • PIB be. ~ 3

alpha 45 alpha. 45

deny 0 a ~ deny ~ 100
hen. a a ~ hen. ~ 100

endprl NOPORC NOFORC, HSTP'CO I MFTPCO
endpr2 - -
staet TAP TAP, NOTAP

startd 0 a
hl/dl h2ldl ~ hl/dl < S
hZ/dl 2*P/dl ~ h2ldl < 4

NIll p. spoed

NB2 NOFORC - geen geforc:eerde eind beverk1ng
HSTPCO - de geforeeerde eind beverking is snijdend tappen
KFl'PCO - de geforceerde eind beverking is forceer tappen

NIl3 i(d2). 0.001 * (0.45 * d2'(1I3) • 0.001 * d2)

Bijlagen

NBI p • spoed
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CAVl

y

dl

-1--~-z

grondvorm: CAVI
machin: Deckel De30, Deckel DC40, Cincinnati 1DIIC-1500
materl: 101 tim 120

grondvorm : CAV1
II&chin : Cincinnati 10llC, TTl5-1500, HAIIO BOOC
uterI : 1 tim 15, 17 tim 20

parameter default grenzen

d1 - 10Sd1S500
to1dll 0.5*minf{250*i(dl) ; 0.4J to1d1 ~ 10*i(d1) (IT~)

to1d12 -0. 5*mlnf[ 250*1 (d1) ; 0.4J
isad1 NOISO NOISO

d2 - 10 < d2 S d1
to1d21 O.S*IIlnfl 250*1 (d2) ; 0.4J to1d2 ~ 10*i(d2) (IT~)

told22 -0. 5*111nf1250*i (d2) ; 0.4J
lsod2 NOISO NOISO

d3 - 3 S d3 S 100
told31 O.25*toldmin told3 ~ 10*I(d3) (IT~6)

told32 -0. 25*toldmln

hI - 2ShlS50

I

angle a -360 S angle 5 360

postl 0.5 postl ~ 0.02

rghl 3.2 rghl ~ O.B
rgh2 rgh1 rgh2 ~ O.B

deny a a 5 deny 5 100
henv a a 5 henv 5 100

endprl NaFORC NorORC
endpr2 - (NK.) 6, la, 13. 16

startdl a a
startd2 a a
startd3 a 0

d3 d3 < 0.5 * d2
hlld3 hl/d3 S 5

parame ter .1

d1
toldll
told12
isod1

d2
told21
told22
isod2

d3
told31
told32

hI

angle

postl

rghl
rgh2

deny
henv

endpr1
endpr2

startdl
startd2
startd3

detaul t

+0.5
-0.5

NOISO

.0.2
-0.2

NOISO

+Yl*mintold
-'Vmintold

o

0.4

3.2
3.2

o
o

NOFORC

o
o
o

grenzen

2.5 <d1 < 250
toldI ~ 2S*i( d1)

NOISO

2.5 ~ d2 ~ 150
told2 ~ 25*i (d2)

NOISO

1. 25 ~ d3 ~ 75
told3 ~ O.S*mintold

1 ~ hI ~ SO

-360 S angle ~ 360

postl ~ 0.1

rghl ~ 0.8
rgh2 ~ 0.8

o <deny <60
0~henv~60

NOFORC
(NIC.) 6, 10, 13

10 S startd1 < d1
10 ~ startd2 < d2
o

(IT~8)

(IT~8)

N111 to1dmin. minf[250*1(d1) ; 250*I(d2) ; 0.4J

N112 l(dl). 0.001 * (0.45 * d1"(1I3) + 0.001 * d1)
i(d2) • 0.001 * (0.45 * d2"(1/3) + 0.001 * d2)
l(d3) • 0.001 * (0.45 * d3"(1/3) + 0.001 * d3)

N113 De flmcde mlnf[250*I(d1) ; 0.4J geeft aan dat de "inl"UII waarde van
250*i(dl) en 0.4 moet vorden genomen.

d3
d1/d2
hlld3
(d1-startd1)/2
(d2-s tar td2)/2

N1l1: mintold • minf[toldl ; told2]

d3 < 0.5*d2
dl/d2 ~ 1
hlld3 <5
1.5 < (dl-startdl)/2 < 3.0.03*hl
1.5 < (d2-startd2)/2 ~ 3.0.03*hl

Bijlagen

N112: i(dI) • 0.001 * (0.45 * dl (1/3). 0.001 * dI)
l(d2) .0.001 * (0.45 * d2 • (113) .0.001 * d2)
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CAV2

+ ...._......;~:l-x

d1

grondvorm : CAn
maclUn : Cincinnati lOBe, TT15-1500, HARO 800c
materl : 1 tim 15, 17 tim 20

parameter default grenzen

dl - 10 <dl S500
toldll 0.5"'inf(250*i(dl) ; 0.41 toldl ~ 10*i(dl) (n~6)

told12 -0.5*minf (150*i (dl) ; 0.41
isodl NOISO NOISO

dl - 10 5 d2 S dl
toldll O. 5*minf [25O*i (dl) ; 0.4] toldl ~ 10*i(d2) (n~)

told21 -0. 5*"inf( 150*i (d2) ; 0.4J
isod2 NOISO NOISO

d3 - 35d3S1oo
told31 0.25*toldmin told3 ~ 10*i(d3) (n~6)

told32 -O.2.5*toldmin

hl - lShlS50
tolhll "infl 0.1.0.01*d3 ; 0.2J tolhl ~ 0.01
tolh12 maxfl-0.l-0.02*d3 ; -0.2J

angle 0 -360 S angle S 360

postl 0.5 postl ~ 0.01

rgh1 3.1 rghl ~ 0.8
rghl rghl rgh2 ~ 0.8
rgh3 3.2 rgh3 ~ 0.8

deny 0 o S deny S 100
henv 0 o ShOllY S 100

endprl NOFORC NOFORC
endpr2 - (NKo) 6, la, 13, 16

startdl 0 0
startd1 0 0
startd3 0 0
starthl 0 0

d3 d3 < 0.5 * dl
hl/d3 hl/d3 S 5

toldmin • minf(25O*i(dl) ; 250*i(dl) ; 0.4J

i(dl) • 0.001 * (0.45 * dl'(1/3) .0.001 * dl)
i(d2) 0 0.001 * (0.45 * dl'(1/3) .0.001 * d2)
i(d3) • 0.001 * (0.45 * d3'(l/3) • 0.001 * d3)

grondyor.: CAV2
machin: Deckel DC30, Deckel DC40, Cincinnati 10BC-1500
materl: 101 tim 120

parameter default grenzen

d1 - 1.5 < d1 < 250
toldll +0.5 toldl ~ 2S*i(d1) (lT~8)

told12 -0.5
isodl NOISO

d2 - 2.5 < d2 < 150
told21 +0.2 told2 ~ 2S*i(d2) (IT~8)

told22 -0.2
isod2 NOISO

d3 - 1. 25 S d3 S 75
told31 +lf4*D1in told to1d3 ~ O.5*mintold
told32 -""*min told

h1 - 1 <hi < 50
tolhll +0.2 tolh1 ~-0.05
toIh12 -0.2

angle 0 -360 ~ angle ~ 360

postl 0.4 postl ~ 0.1

rgh1 3.2 rghl ~ 0.8
rgh2 3.2 rgh2 ~ 0.8
rgh3 3.2 rgh3 ~ 0.8

denY 0 0 .s deny < 60
henv 0 0 ~ heny 560

endp<l - NOFORC
endpr2 - (NR.) 6, 10, 13

startdl 0 10 S startd1 < dl
startd2 0 10 5 staud2 < d2
srartd3 0 0
starth1 0 4 $ starth1 < hl

d3 d3 < 0.5*d2
dl/d2 d1/d2 ~ 1
hlld3 h1/d3 < 5
(dl-startd1)/2 1.5 < (dl-startd1)/2 ~ 3.0.03*h1
(d2-startd2)/2 1.5 < (d2-startd2)/2 5 3+0.03*hl
h1-starth1 3 < hl-s tarthl ~ 6

Ih! funetie lIlinf[250*i(dl) i 0.4) geeft aan dat de minimum waarde van
250*i(dl) en 0.4 moet vorden genamen.

N81: mintold • minf[told1 ; told2]

Bijlagen

NB2: i(dl) • 0.001
i(d2) 0 0.001

(0.45 * d1
(0.45 * d2

(113) + 0.001 d1)
(1/3) • 0.001 d2)
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dl

grondvorm : CAV5
machin : Cincinnati 10BC, TI15-1500; HABO BOaC
materl , 1 tim IS, 17 tim 20

parameter default grenzen

dl - 10 S dl S 500
toldll O. 5*minf[250*i(dl) ; 0.41 toldl ~ 10*i(dl) (IT~6)

told12 -0. 5*minfI250*i(dl) ; 0.4)
isodl - NOISO

d2 - 10 S d2 S 500
told21 O. 5*minf (250*i (d2) ; 0.4] told2 ~ 1O*i(d2) (IT~6)

told22 -0. 5*minf [250*i (d2) ; 0.4]
Isod2 - NOISO

d3 - 3 S d3 S 100
told31 0.25* toldmin told3 ~ 10*l(d3) (IT~6)
told32 -0. 25*toldmin

hi - 2 S hi ~ 50

angle a -360 ~ angle ~ 360

postl 0.5 postl ~ 0.02

rghl 3.2 rghl ~ O.B
rgh2 rghl rgh2 ~ 0.8

deny a O· ~ deny < 100
henv a a ~ henv 5100

endprl - NOFORC
endpr2 - (NK.) 6, 10, 13, 16

startdl - a
startd2 - a
startd3 - a

d3 d3 < 0.5 * d2
hl/d3 hl/d3 ~ 5
dmin dmin S minfl8*d3 ; 801

NBl dmin • minf[dl ; d2]

NB2 toldmin • minf[250*i(dl) ; 250*i(d2) ; 0.4J

NB3 i(dl) • 0.001 (0.45 * dl'(1/3) • 0.001 dl)
i(d2) • 0.001 (0.45 * d2'(1/3) • 0.001 d2)
i(d3) • 0.001 (0.45 * d3'(1/3) • 0.001 * d3)

NB4 De functie minf(250*i(dl) ; 0.41 geeft aan dat de minimum vaarde van
250*i(dl) en 0.4 moet varden genomen.
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SLOTl

grondvorm : SLOTl
macl1in : Cincinnati lOBe, TT15-1500, llABO 800c
uterI : 1 tim 15, 17 tim 20

parameter default gren2en

dl - d2.1 ~ dl ~ 500
toldll told21 toldl £ told2
told12 told22

d2 - 6<d2<70
told21 O. 5*minf [250*i (d2) ; 0.4] told2 £-10*i(d2) (IT~6)

told22 -0. 5*minf [250*i (d2) ; 0.4J
isod2 NOISO NOISO

d3 - 3~d3~35
told31 O.5*told21 told3 • 0.5*told2
told32 O.5*tQld22

d4 - 1~d4~500

told41 told21 told4 • told2
told42 toldZ2

hi - 2~hl~50

I
I angle 0 ·360 ~ angle ~ 360

postl 0.5 postl ~ 0.02

rghl 3.2 rghl £ 0.8

deny 0 o :s deny 5 100
henv 0 o ~ henv ~ 100

endprl NOFORC NOFORC
endpr2 - (NK.) 6, 10, 13, 16

startdl 0 0
startd2 0 0

dl
I

dl.d4.d2
d2 d2.2*d3
d3

I
d3 • 0.5 • d2

d4 d4 • dl - 2 * d3
2*hlld2 Z*hlldZ ~ 5

NIll i(d2) • 0.001 * (0.45 * dr(1/3) • 0.001 * d2)

NB2 De func.tie lIlinf[250*i(dl) ; 0.4] geeft aan dat de minilln1Dl vaarde van
2.50*1 (dl) en O. 4 moe t varden genomen.

grondvorm : SLOn
rnachin : Deckel DC30, Deckel DC40, Cincinnati 10BC·1500
materl : 101 tim lZO

parameter default grenzen

dl - 3 5 dl ~ 250
toldll .0.5 toldl ~ lOO*i(dl) (lT~l1)

told12 -0.5

d2 - 2.5 ~ dZ ~ 50
toldZl .0.2 told2 ~ 25*i(dZ) (lT~8)

told22 -O.Z
Isod2 NOISO NOISO

d3 . 1.25 ~ d3 5 Z5
told31 ."'*told2 told3 ~ 0.5*toldZ
told32 ·"'*toldZ

d4 . 0.5 < d4 < 247.5
told41 .0.5 told4 ~ toldl
told42 -0.5

hl - 15 h1550

angle 0 ·360 5 angle S 360

postl 0.4 postl ~ 0.1

rghl 3.2 rghl ~ 0.8

deny 0 o ~ deny 560
henv 0 o 5 henv 560

endprl NOFORC NOFORC
endpt'2 - (NIC.) 6, 10, 13

startdl 0 0
startd2 0 10 ~ startd2 < d2

dl dl • d4 • d2
d2 d2 • 2 * d3
d3 d3 • 0.5 * d2
d4 d4 • dl - d2
hl/d3 hlld3 < 5
(d2-startd2)12 1.5 < (d2-startd2)12 5 3.0.03*hl

Bijlagen

NOl

NOZ

l(dl) • 0.001 * (0.45 * dl'(1I3) • 0.001 * dl)
i(d2) • 0.001 * (0.45 • dZ'(1/3) • 0.001 * dZ)

Bet is toegestaan om slechts een van de parameters dl en d4 in tt!
voeren. De andere parami!ter vordt dan door het systeem berekend.
Betzelfde geldt voor de parameters dZ en d3.
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y

d1

groDCivora : SLOT2
mac.h1n : C1ncilUlAti 101lC, TT15-15oo, KAIl0 800C
materl : 1 tIll 15, 17 tIll 20

parameter default grenzen

d1 - d2.1 S d1 S 500
told11 told21 told1 ~ told2
told12 told22

d2 - 6 S d2 S 70
told21 0.5*miofl 250*i (d2) ; 0.4] told2 ~ 10*1(d2) (IT~6)

told22 -0.5*miof [250*i (d2) ; 0.4]
isod2 NOISO NOISO

d3 - 3<d3<35
told31 0.5*told21 told3 - -0.5*told2
told32 0.5*told22

d4 - lSd4S500
told41 told21 told4 • told2
told42 told22

~~lhll - 2 < hl < 50
lIinf[ 0.1.0.01*d2 ; 0.2] tolbl ~-0.02

olh12 max£I-0.I-0.01 d2 ; -0.2]

angle 0 -360 5 angle S 360

postl 0.5 postl ~ 0.02

rghl 3.2 rghl ~ 0.8
rgh2 3.2 rghZ ~ 0.8

denv 0 o < denv < 100
henv 0 o Shenv S100

endprl NOFORC NOFORe
endpr2 - (NK-) 6, 10, 13, 16

startd1 0 0
startd2 0 0
starth! 0 0

d1 d1 • d4 • d2
d2 d2.2*d3
d3 d3 • 0.5 * d2
d4 d4 • dl - 2 * d3
2*h1/d2 2*bl/d2 S 5

grondvorll : SLOT2
machin : Deekel De30, Deekel De40, Cincinnati 10BC-15oo
materl : 101 tIm 120

parameter default grenzen

dl - 3 < dl < 250
toldll .0.5 toldl ~-lOO*i(dl) (IT~l1)
told12 -0.5

d2 - 2.5 < d2 < 50
told21 .0.2 toldi ~ 25*i (d2) (IT~8)

told22 -0.2
isod2 NOISO NOISO

d3 - 1. 25 5 d3 5 25
told31 .'I<*told2 told3 ~ 0.5*told2
told32 -Vtold2

d4 - 0.5 5 d4 5247.5
told41 .0.5 told4 ~ toldl
told42 -0.5

hI - 1 5 hI 5 50
tolhll .0.2 tolhl ~ 0.05
tolh12 -0.2

angle 0 -360 5 angle 5360

postl 0.4 postl ~ 0.1

rghl 3.2 rghl ~ 0.8
rgh2 3.2 rgh2 ~ 0.8

deny 0 0 5 denv 560
henv 0 0 5 henv 560

endprl NOFORC NOFORC
endpr2 - (NK.) 6, 10, 13

startdl 0 a
startd2 0 10 <startd2 < d2
starthl 0 4 5-starthl < hI

dl dl - d4 • d2
d2 d2 • 2 * d3
d3 d3 • 0.5 * d2
d4 d4 • dl - d2
hlld3 hlld3 <5
(d2-startd2)/2 1.5 < (d2-startd2)12 5 3.0.03*hl
hI -starthl 3 < hl-starthl 5 6

NBl i(dl) • 0.001 * (0.45 * dl'(ll3) • 0.001 * d1)
i(d2) • 0.001 * (0.45 * d2"(1/3) • 0.001 * d2)

Bijlagen

NB2 Bet 1s toegestaao om slechts een van de parameters dl en d4 in te
voeren. De andere parameter werdt dan door het systeem berp.kend.
Betzelfde gehJt VOOl" de parameters d2 en d3.
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d1

grondvorm : SLOT5
machin : Cincinnati 10nC, TT15-1500, HAnO 800C
materl : 1 tIm 15, 17 tIm 20

parameter default grenzen

dl - 7 5 dl 5 500
toldll O. 5*minf [250*i(dl) ; 0.4J toldl • minf[250*i(dl) ; 0.4J
told12 -0.5*minf [250*i(dl) ; 0.4)

d2 - 6 <d2 < 70
told21 o.5*minf[ 250*i( d2) ; 0.4J told2 ~-10*i(d2) (IT~6)
told22 -0. 5'minf[250'i (d2) ; 0.4J,
isod2 - NOISO

\ d3 - 3 < d3 < 35
told31 0.5*told21 told3 • -0. 5*told2
told32 0.5*told22

// d4 - 1 < d4 < 500
told41 toldll tOld4 • -toldl
told42 told12

hI - 25hl550

angle 0 -360 5 ang-le 5360

postl 0.5 postl ~ 0.02

rghl 3.2 rghl ~ 0.8

deny 0 0 < deny < 100
henv 0 0 Shenv 5 100

endprl NOFORC NOFORC
endpr2 - (NK.) 6, 10, 13, 16

startdl 0 0
startd2 0 0

dl dl • d4 + d3
d2 d2 • 2 * d3
d3 d3 • 0.5 * d2
d4 d4 • dl - d3
hl/d2 hl/d2 5 2.5

NBI i(dl) .0.001 * (0.45 * dl'(1/3) + 0.001 * dl)
i(d2) • 0.001 * (0.45 * d2'(l/3) + 0.001 * d2)

NB2 De funetie minf[250*i(dl); 0.4) geeft aan dat de minimum vaarde
van 250*i(dl) en 0.4 moet worden genomen.
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Bijlage 11: Analyse van de MBS' "grondvormen".

\
i

I

/

Enige algemene opmerkingen ten aanzien van de toegepaste tekenwijze:

Het gebruik van het ruwheidssymbool is niet correct. Op de plaats waar rgh. staat

dient, als daar al iets wordt aangegeven, de bewerkingsmethode te worden vermeld.

De alpha is niet volgens de werktuigbouwkundige tekenwijze aangegeven. Een

tekening moet namelijk te lezen zijn vanaf de onderkant of de rechterzijde.

Het ontbreken van aanzichtaanduiding: vooraanzicht en doorsnede. Dientengevolge

staat in het vooraanzicht ook niets over het doorsnijdingsvlak voor de doorsnede.

De "reference-point" aanduiding is overbodig: maakt de tekening aileen maar on

overzichtelijker.

Het ontbreken van materiaalafbakening in vooraanzicht.

Het ontbreken van tekst in de trend van:

ruwheid tenzij anders aangegeven ...

maattolerantie tenzij anders aangegeven "

hoektolerantie tenzij anders aangegeven ..

standaardkwaliteit volgens MFV 3-2037-2

De parameters die in de tekening zijn gebruikt dienen ook in de parameterlijst

opgenomen te worden. Evenzo geldt dat parameters die in de parameterlijst staan ook

opgenomen dienen te worden in de tekening.

In de aparte bespreking per grondvorm wordt aangegeven om welke parameters het gaat.
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Parameters die weI opgenomen worden in de functionele specificatie (Hole 1,1,1; deze

\ codering wordt uitgewerkt in paragraaf 4.4.1.2):

de nominale maten dl, hI, bev en alpha: hiermee is de feature vastgelegd.

ruwheid rghl: indien voor de wandruwheid een kleinere waarde vereist is, dan de

waarde die voor de gehele tekening geldt (indien niets is aangegeven), moet het

mogelijk zijn deze apart op te geven.

toldll en told12: dit zijn maattoleranties. Op een maat moet altijd een tolerantie

opgegeven worden! Het is onmogelijk precies volgens de nominale maat te fabriceren.

Parameters die niet opgenomen worden in de functionele specificatie (Hole 1,1,1):

isodl: een genormeerde aanduiding van toldll en told12, volgens het ISO-pas

singstelsel. Deze parameter behoeft niet te worden opgenomen in de functionele

specificatie. Immers toldll en toldI2 kunnen altijd omgezet worden in de genor

meerde aanduiding (en vice versa). Deze parameter is nog niet gelmplementeerd.

postl: dit is geen genormeerde aanduiding. Dit is een tolerantie-aanduiding die alleen
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binnen Philips (MBS) een betekenis heeftl
.

omgevingsdiameter denv en omgevingshoogte henv: parameters die afhankelijk zijn

van de rest van het werkstuk en de omgeving (b.v. spanmiddelen).

geforceerde eindbewerking endprl en startdiameter startdl: dit zijn CAM-para

meters, en dus discipline-afhankelijk. Endprl is niet geimplementeerd. Terwijl

parameter startdl nog niet gei"mplementeerd is in de Acht-fabriek.

conditieklasse endpr2: met behulp van deze parameter kan een conditieklasse worden

opgedrongen. Voor de functionele specificatie is dit niet nodig.

Fouten t.a.v. de tekenvoorschriften:

toleranties op dl ook aangeven in de tekening.

algemene opmerkingen La.v. de toegepaste tekenwijze.

1
Het begrip "postl" is nooi t eenduidig binnen de Machinefabrieken gedefinieerd. Indien de
plaatszuiverheid opgegeven is. heeft de positietolerantie de betekenis van de plaatszuiverheid.
Maar wat nu als de plaatszuiverheid niet opgegeven is? In feite is het zo dat de programmeur deze
eis dan bepaalt. opdat er aan de eisen die op tekening staan wordt voldaan. Er zijn geen regels
voor de bepaling van de grootte van de positietolerantie. De grootte van deze tolerantie is ter
interpretatie van de programmeur: hij neemt deze beslissingen op basis van kennis en ervaring.
Aangezien men bij de fabricage uitgaat van de meest critische waarde zijn er geen problemen te
verwachten met de rest van de toleranties.
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Daar waar geen uitleg wordt gegeven voor het weI/niet opnemen van bepaalde parameters,

gelden voor deze "grondvorm" dezelfde verklaringen/redenen als voor de Holel.

Parameters die weI opgenomen worden in de functionele specificatie (Hole 1,1,2):

de nominale maten dl, h1, h2, bey en alpha.

ruwheid rghl.

toldll, told12, tolhll, tolh12, tolh21 en tolh22.

Parameters die niet opgenomen worden in de functionele specificatie (Hole 1,1,2):

isodl. Deze parameter is nog niet ge'implementcerd.

postl.
omgevingsdiameter deny en omgevingshoogte henv.

geforceerde eindbewerking endpr1 en startdiameter startd zijn CAM-parameters. Beide

parameters zijn nog niet gelmplementeerd.

conditieklasse endpr2.

Fouten t.a.v. de tekenvoorschriften:

toleranties op dl, h1 en h2 ook aangeven in de tekening.

algemene opmerkingen t.a.v. de toegepaste tekenwijze.
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'; Daar waar geen uitleg wordt gegeven voor het weI/niet opnemen van bepaalde parameters,
/

/ gelden voor deze "grondvonn" dezelfde verklaringenlredenen als voor de Holel.

/

Parameters die wei opgenomen worden in de functionele specificatie (Hole 1,1,3):

de nominale maten d1, h1, bey en alpha.

ruwheden rgh1 en rgh2.

toldll, told12, tolhll en tolh12.

Parameters die niet opgenomen worden in de functionele specificatie (Hole 1,1,3):

isodl. Deze parameter is nog niet ge'implementeerd.

post!.

omgevingsdiameter deny en omgevingshoogte henv.

geforceerde eindbewerking endprl, startdiameter startd en startdiepte starthl. Endprl

is nog niet gelmplementeerd.

conditieklasse endpr2.

Fouten t.a.v. de tekenvoorschriften:

toleranties op d1 en hI ook aangeven in de tekening.

algemene opmerkingen t.a.v. de toegepaste tekenwijze.
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\
\ Daar waar geen uitleg wordt gegeven voor het wellniet opnemen van bepaalde parameters,
I

': gelden voor deze "grondvorm" dezelfde verklaringen/redenen als voor de Holel.

Parameters die weI opgenomen worden in de functionele specificatie (Hole 2,1,1):

de nominale maten dl, d2, h1, h2, bey en alpha.

ruwheden rghl en rgh2.

toldll, told12, told21, told22, tolh21 en tolh22.

Parameters die niet opgenomen worden in de functionele specificatie (Hole 2,1,1):

isod1 en isod2. Deze parameters zijn nog niet ge'implementeerd.

postl.

omgevingsdiameter deny en omgevingshoogte henv.

geforceerde eindbewerking endprl en startdiameter startd. Beide parameters zijn nog

niet gelmplementeerd.

conditieklasse endpr2.

Fouten 1.a.v. de tekenvoorschriften:

toleranties op d1, h1 en h2 ook aangeven in de tekening.

algemene opmerkingen 1.a.v. de toegepaste tekenwijze.
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Daar waar geen uitleg wordt gegeven voor het wellniet opnemen van bepaalde parameters,

gelden voor deze "grondvorm" dezelfde verklaringenlredenen als voor de Holel.

,) Parameters die wei opgenomen worden in de functionele specificatie (Tap 1,1,1):

de nominaie maten dl, hI, h2, bev en alpha.

ruwheid rghl.

tolh21 en toih22.

Parameters die niet opgenomen worden in de functionele specificatie (Tap 1,1,1):

kerndiameter d2 en diens toleranties told21 en told22 zijn overbodig, daar de dl de

kerndiameter d2 in principe vastlegt. Binnen MBS is er een mogelijkheid om d2 te

overschrijven. Binnen MBS is op het moment aileen technologie beschikbaar voor
ISO-metrisch grof draad.

isodl. Deze parameter is nog niet gelmplementeerd.

postl.

omgevingsdiameter deny en omgevingshoogte henv.

geforceerde eindbewerking endprl, parameter stact (voor wei of niet automatisch

tappen) en startdiameter startd. Startd is nog niet geimplementeerd. Endprl is nog Diet

gelmplementeerd in "grondvorm" Tapl van Machinefabriek Acht.
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conditieklasse endpr2. Een tapgat wordt (altijd) automatisch gemaakt in CONCL 102
•

Deze parameter is nog niet gelmplementeerd.

Pouten t.a.v. de tekenvoorschriften:

toleranties op h2 ook aangeven in de tekening.

algemene opmerkingen t.a.v. de toegepaste tekenwijze.

in bovenaanzicht ontbreekt cirkel, als gevolg van bevel.

2
in de beschrijving van de technologie worden verschillende kwaliteitsaanduidingen gebruikt. Op

de eerste plaats wordt het kwaliteitsgetal NK gehanteerd; deze is afgeleid van het genormeerde
kwaliteitsgetal IT (zie NEN 2802), met als onderscheid dat het tolerantieveld voor NK(d>40) gelijk
is aan het tolerantieveld voor NK(d=40). Verder is sprake van vier kwaliteitsklassen (condition
classes, aangeduid met CONCLS), waarmee de discrete kwaliteitsgetallen in gebieden worden
ingedeeld. Zo geeft CONCLS • 6 het gebied 6 S NK < 10 aan. Er is onderscheid gemaakt tussen vier
kwaliteitsklassen (zie bijlage .• ):

6 S NK ( 10 (passingbewerken)
10 S NK ( 13 (nabewerken)
13 s NK < 16 (voorbewerken)

NK ~ 16 (ruw voorbewerken)
Theoretisch zou bij een feature met n parameters voor ieder punt in de n-dimensionale ruimte.
die wordt opgespannen door vastgestelde parametergrenzen. een bewerkingsafloop moeten worden
opgesteld. Dit is praktisch natuurlijk nooit uitvoerbaar. Welnu deze n-dimensionale ruimte wordt
sterk gereduceerd door het gebruik van eerder genoemde nauwkeurigheidsklassen CONCLS. De positie
tolerantie wordt hiertoe samen met de ruwheid en een maattolerantie samengepakt tot een
Kwaliteitsklasse CONCLS. Bij de indeling van een gegeven feature in een kwaliteitsklasse is de
zwaarste eis doorslaggevend. Zo zal een ruw gat met hoge diametertolerantie bijvoorbeeld worden
ingedeeld bij de "passingbewerkingen"; onafhankelijk van de "postl" en de ruwheid. Bij de
toewijzing van een kwaliteitsklasse aan een feature wordt impliciet verondersteld dat de
gatkwaliteit gerealiseerd wordt die gelijk is aan het kleinste kwaliteitsgetal in dat gebied.
Voorbeeld: feature in klasse 6 < NK S 10 impliceert dat de te realiseren gatkwaliteit NK = 6 is.
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Daar waar geen uitleg wordt gegeven voor het wellniet opnemen van bepaalde parameters,

gelden voor deze "grondvorm" dezelfde verklaringen/redenen als voor de Holel.

Parameters die weI opgenomen worden in de functionele specificatie (rap 1,1,2):

de nominale maten dl, hI, h2, bey en alpha.

ruwheid rghl.

tolhll, tolhl2, tolh21 en tolh22.

Parameters die niet opgenomen worden in de functionele specificatie (Tap 1,1,2):

kemdiameter d2 en diens toleranties told21 en told22 zijn overbodig. Zie tapl.

isodl. Deze parameter is nog niet gei"mplementeerd.

postl.

omgevingsdiameter deny en omgevingshoogte henv.

geforceerde eindbewerking endprl, stact (weI of niet automatische tappen) en startdia

meter startd. Startd is nog niet gei"mplementeerd. Endprl is nog niet gei"mplementeerd

in de "grondvorm" Tap2 van machinefabriek Acht.

conditieklasse endpr2. Deze parameter is nog niet gei"mplementeerd.

Fouten t.a.v. de tekenvoorschriften:

toleranties op hI en h2 ook aangeven in de tekening.

algemene opmerkingen t.a.v. de toegepaste tekenwijze.

in bovenaanzicht ontbreekt cirkel, als gevolg van bevel.
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Daar waar geen uitleg wordt gegeven voor het wellniet opnemen van bepaalde parameters,

gelden voor deze "grondvorm" dezelfde verklaringenlredenen als voor de Holel.

Parameters die weI opgenomen worden in de functionele specificatie (Cav 1,1,1):

de nominale maten d1, d2, d3 en hI.

ruwheid rgh1 en rgh2: deze kunnen essentieel zijn i.v.m. de functie.

toldll, told12, told21, told22, told31 en told32.

Parameters die niet opgenomen worden in de functionele specificatie (Cav 1,1,1):

isod1 en isod2. Deze parameters zijn nog niet gelmplementeerd.

postl.

angle: binnen MBS nodig om de hoek waaronder de "grondvorm" in het product

geplaatst wordt aan te kunnen geven. Deze parameter is in feite afhankelijk van de rest

van het product.

omgevingsdiameter deny en omgevingshoogte henv.

geforceerde eindbewerking endpr1 en startdiameters startd1, startd2 en startd3 zijn

CAM-parameters. Endpr1 en startd3 zijn nog niet gelmplementeerd. Startd1 en startdZ

zijn nog niet ge'implementeerd in de M-fabriek.

conditieklasse endpr2.
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Fouten t.a.v. de tekenvoorschriften:

de twee binnenste, parallelle aanzichtlijnen van de doorsnede behoren er niet te zijn;

het zijn vloeiende overgangen!

toleranties op dl ook aangeven in de tekening.

algemene opmerkingen t.a.v. de toegepaste tekenwijze.

Bijlagen 43



d1

Daar waar geen uitleg wordt gegeven voor het wel/niet opnemen van bepaalde parameters,

gelden voor deze "grondvorm" dezelfde verklaringen/redenen als voor de Holel.

Parameters die weI opgenomen worden in de functionele specificatie (Cav 1,1,3):

de nominale maten d1, d2, d3 en hI.

ruwheden rgh1, rgh2 en rgh3: deze kunnen essentieel zijn i.v.m. de functie.

toldll, told12, told21, told22, told31, told32, tolhll en tolh12.

Parameters die niet opgenomen worden in de functione1e specificatie (Cav 1,1,3):

isod1 en isod2. Deze parameters zijn nog niet gei'mplementeerd.

post!.

angle. Zie Cavl.

omgevingsdiameter deny en omgevingshoogte henv.

geforceerde eindbewerking endpr1 en startdiameters startd1, startd2, startd3 en starthl.

Endprl en startd3 zijn nog niet gei'mplementeerd. Startd1, startd2 en starth1 zijn nog

niet gei'mplementeerd in de M-fabriek.

conditieklasse endpr2.

Fouten La.v. de tekenvoorschriften:

de twee binnenste, parallelle aanzichtlijnen van de doorsnede behoren er niet te zijn;

het zijn vloeiende overgangen!

toleranties op d1 ook aangeven in de tekening.

algemene opmerkingen La.v. de toegepaste tekenwijze.
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Daar waar geen uitleg wordt gegeven voor het wellniet opnemen van bepaalde parameters,

gelden voor deze "grondvorm" dezelfde verklaringen/redenen als voor de Holel.

Parameters die weI opgenomen worden in de functionele specificatie (Cav 1,2,1):

de nominale maten d1, d2, d3 en hl.

ruwheden rgh1 en rgh2: deze kunnen essentieel zijn Lv.m. de functie.

told11, told12, told21, told22, told31 en told32.

Parameters die niet opgenomen worden in de functionele specificatie (Cav 1,2,1):

isod1 en isod2. Deze parameters zijn nog niet gelmplementeerd.

postl.

angle. Zie Cavl.

omgevingsdiameter deny en omgevingshoogte henv.

geforceerde eindbewerking endpr1 en startdiameters startd1, startd2 en startd3. Deze

parameters zijn nog niet geImplementeerd.

conditieklasse endpr2.

Fouten t.a.v. de tekenvoorschriften:

de twee binnenste, parallelle aanzichtlijnen van de doorsnede behoren er niet te zijn;

het zijn vloeiende overgangen!

toleranties op d1 ook aangeven in de tekening.

algemene opmerkingen t.a.v. de toegepaste tekenwijze.
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Daar waar geen uitleg wordt gegeven voor het wellniet opnemen van bepaalde parameters,

gelden voor deze "grondvorm" dezelfde verklaringen/redenen als voor de Holel.

Parameters die weI opgenomen worden in de functionele specificatie (Slot 1,1,1):

de nominale maten d1, d2 en hl.

ruwheid rghl. Deze ruwheid geldt voor de gehele wand; dus ook voor de (halve)
cilinderwanden.

toldll, told12, told21 en told22.

Parameters die niet opgenomen worden in de functionele specificatie (Slot 1,1,1):

d3, d4, told31, told32, told41 en told42. Deze zijn namelijk rechtstreeks af te leiden

uit d1, d2, toldll, told12, told21 en told22.

isod2. Deze parameter is nog niet gei'mplementeerd.
postl.

angle. Zie Cavl.

omgevingsdiameter deny en omgevingshoogte henv zijn parameters die afhankelijk

zijn van de rest van het werkstuk.

geforceerde eindbewerking endprl en startdiameters startdl en startd2. Endprl en

startdl zijn nog niet gei'mplementeerd. Startd2 is nog niet gei'mplementeerd in de M

fabriek.

conditieklasse endpr2.
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Fouten t.a.v. de tekenvoorschriften:

toleranties op dl oak aangeven in de tekening.

algemene opmerkingen t.a.v. de toegepaste tekenwijze.
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Daar waar geen uitleg wordt gegeven voor het wellniet opnemen van bepaalde parameters,

gelden voor deze "grondvorm" dezelfde verklaringen/redenen als voor de Holel.

Parameters die weI opgenomen worden in de functionele specificatie (Slot 1,1,3):

de nominale maten dl, d2 en hI.

ruwheden rghl en rgh2: deze kunnen essentieel zijn Lv.m. de functie. Ruwheid rghl

geldt voor de gehele wand; dus ook voor de (halve) cilinderwanden.

to1dll, told12, told21, told22, tolhll en tolhl2.

Parameters die niet opgenomen worden in de functionele specificatie (Slot 1,1,3):

d3, d4, told31, told32, told41 en told42. Zie slotl.

isod2. Deze parameter is nog niet gelmplementeerd.

post!.

angle. Zie Cavl.

omgevingsdiameter deny en omgevingshoogte henv zijn parameters die afhankelijk

zijn van de rest van het werkstuk.

geforceerde eindbewerking endprl en startdiameters startdl, startd2 en starthl. Endprl

en startd1 zijn nog niet gelmplementeerd. Startd2 en start d3 zijn nog niet

geimplementeerd in de M-fabriek.

conditieklasse endpr2.
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Fouten t.a.v. de tekenvoorschriften:

toleranties op dl ook aangeven in de tekening.

algemene opmerkingen t.a.v. de toegepaste tekenwijze.
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Daar waar geen uitleg wordt gegeven voor het wellniet opnemen van bepaalde parameters,

gelden voor deze "grondvorm" dezelfde verklaringen/redenen als voor de Holel.

Parameters die weI opgenomen worden in de functionele specificatie (Slot 1,2,1):

de nominale maten d1, d2 en hl.
ruwheid rghl. Deze ruwheid geldt voor de gehele wand; dus ook voor de (halve)

cilinderwand.

toldll, told12, told21 en told22.

Parameters die niet opgenomen worden in de functionele specificatie (Slot 1,2,1):

d3, d4, told31, told32, told41 en told42. Zie Slotl.

isod2. Deze parameter is nog niet gelmplementeerd.
post!.

angle. Zie Cavl.

omgevingsdiameter deny en omgevingshoogte henv zijn parameters die afhankelijk

zijn van de rest van het werkstuk.

geforceerde eindbewerking endpr1 en startdiameters startd1 en startd2. Deze

parameters zijn nog niet gelmplementeerd.

conditieklasse endpr2.
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Fouten t.a.v. de tekenvoorschriften:

toleranties op d1 ook aangeven in de tekening.

algemene opmerkingen t.a.v. de toegepaste tekenwijze.
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Bijlage 12A: Overzicht van de mogelijke vorm-, en plaatstoleranties.

elementen toleranties getolereerd kenmerk 1) symbool paragraaf

rechtheid -- 14.1

enkelvoudig vlakheid 0 14.2
element

vorm- rondheid 0 14.3
tolerantie

cilind riciteit /:1 14.4

,
profielzuiverheid

enkelvoudige van een lijn n 14.5
of verbonden

profielzuiverheid vanelementen
een vlak 0 14.6

evenwijdigheid II 14.7

richting- haaksheid 1- 14.8
tolerantie

hoekzuiverheid L 14.9

plaatszu iverheid -$- 14.10

verbonden plaats- concentriciteit en @elementen tolerantie co-axialiteit 14.11

symmetrie - 14.12--
circulaire slag ! 14.13

slag-
tolerantie

totale slag tJ 14.14
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Bijlage 12B: Viertalige lijst van getolereerde kenmerken.

Nederlands Engels Frans Duits

-- rechtheid straightness rectitude Geradheit

0 vlakheid flatness planeite Ebenheit

0 rondheid circularity circularite Rundheit
(Kreisforml

/::I cilindriciteit cylindricity cylindricite Zylindrizitat

profielzuiverheid profile of any forme d'une ligne Profil einer
n van een Jijn line quelconque beliebigen Linie

Q
profielzuiverheid profile of any forme d'une surface Profil einer
van een vlak surface quelconque beliebigen Flache

II evenwijdigheid parallelism parallelisme Parallelitat

--l haaksheid perpendicularity perpendicularite Rechtwinkligkeit

L hoekzuiverheid angularity inclinaison Neigung

-+ plaatszuiverheid position localisation Position

@ concentriciteit en concentricity concentricite Konzentrizitat
co-axialiteit and coaxiality et coaxialite und Koaxialitat

- symmetrie symmetry symetrie Symmetrie--

t circulaire slag circular run-out battement circulaire Lauf

U totale slag total run-out battement total Gesamtlauf
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Bijlage 12C: Gedetailleerde indeling van de toleranties.

MAAITOLERANTIES

VORMTOLERANTIES:

*
*
*
*
*
*

Rechtheidstolerantie

"laldleidstolerantie

Rondheidstolerantie

Cilindriciteitstolerantie

Profielzuiverheidstolerantie van een lijn

Profielzuiverheidstolerantie van een vlak

RICHTINGTOLERANTIES:

*

*

*

Evenwijdigheidstolerantie:

Evenwijdigheidstolerantie van een lijn met betrekking tot een referentielijn

Evenwijdigheidstolerantie van een lijn met betrekking tot een referentievlak

Evenwijdigheidstolerantie van een vlak met betrekking tot een referentielijn

Evenwijdigheidstolerantie van een vlak met betrekking tot een referentievlak

Haaksheidtolerantie:

Haaksheidtolerantie van een lijn met betrekking tot een referentielijn

Haaksheidtolerantie van een lijn met betrekking tot een referentievlak

Haaksheidtolerantie van een vlak met betrekking tot een referentielijn

Haaksheidtolerantie van een vlak met betrekking tot een referentievlak

Hoekzuiverheidstolerantie:

Hoekzuiverheidstolerantie van een lijn met betrekking tot een referentielijn

Hoekzuiverheidstolerantie van een lijn met betrekking tot een referentievlak

Hoekzuiverheidstolerantie van een vlak met betrekking tot een referentielijn

Hoekzuiverheidstolerantie van een vlak met betrekking tot een referentievlak

PLAATSTOLERANTIES:

*

*

Bijlagen

Plaatszuiverheidstolerantie:

Plaatszuiverheidstolerantie van een punt

Plaatszuiverheidstolerantie van een lijn

Plaatszuiverheidstolerantie van een plat vlak of een symmetrievlak

Concentriciteits- en co-axialiteitstolerantie:

Concentriciteitstolerantie van een punt

Co-axialiteitstolerantie van een hartlijn
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* Symmetrietolerantie

Symmetrietolerantie van een symmetrievlak

Symmetrietolerantie van een lijn of een hartlijn

SLAGTOLERANTIES:

*

*

Bijlagen

Circulaire slagtolerantie:

Circulaire slagtolerantie - radiaal

Circulaire slagtolerantie - axiaal

Circulaire slagtolerantie in willekeurige richting

Circulaire slagtolerantie volgens een voorgeschreven richting

Totale slagtolerantie:

Totale radiale slagtolerantie

Totale axiale slagtolerantie
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Bijlage 13: Mogelijke parameters (maten en toleranties) voor feature "doorlopend

gat".

-j-_~ ~---+_+- __ X2

I

A~
XI

FRONT VIEW

tu
I -I

SECTION A-A

X3

Figuur 1: Mogelijke maattoleranties en ruwheden.
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Figuur 2: Mogelijke vormtoleranties.
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Figuur 3: Mogelijke richtingtoleranties.
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Figuur 4: Mogelijke plaatstoleranties.
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Figuur 5: Mogelijke slagtoleranties.
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Bijlage 14: Naamgeving van de functionele specificatieso

'0
c::
Q)
0.
o
r-l
I-l
oo
'0

.j.J .j.J
to to
0> 0'1

'0 '0
c:: c::
0 0
I-l I-l

c::
.j.J .j.J c:: Q)
0. O! Q) 0.
to to 0. 0
I-l I-l 0
.j.J .j.J 0>
Q) Q) 0> OM

.j.J 0> 0> c:: or-! '0
to Q) '0 °11
0> I-l I-l .j.J °11 -M

Q) Q) 0 0r-l N
'0 Q) Q) r-l N Q)
c:: ~ ~ (/} c:: Q)
0 Q) Q) ~
I-l ~ N . 0> Q) .j.J . .

Hole 1,1,1 * * *
Hole 1,1,2 * * *
Hole 1,1,3 * * *
Hole 1,2,1 * * *
Hole 1,2,2 * * *
Hole 1,2,3 * * *
Hole 1,3,1 * * *
Hole 1,3,2 * * *
Hole 1,3,3 * * *
Hole 2,1,1 * * *
Hole 2,1,2 * * *
Hole 2,1,3 * * *
Hole 2,2,1 * * *
Hole 2,2,2 * * *
Hole 2,2,3 * * *
Hole 2,3,1 * * *
Hole 2,3,2 * * *
Hole 2,3,3 * * *
Hole 3,1,1 * * *
Hole 3,1,2 * * *
Hole 3,1,3 * * *
Hole 3,2,1 * * *
Hole 3,2,2 * * *
Hole 3,2,3 * * *
Hole 3,3,1 * * *
Hole 3,3,2 * * *
Hole 3,3,3 * * *.... ., ., .

Tabel 1: Naamgeving van Hole i,j,k.
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~ 1""'1 N . Ol Q) ~ . '0 .0 .Q .
Tap 1,1,1 * * *
Tap 1,1,2 * * *
Tap 1,1,3 * * *
Tap 1,2,1 * * *
Tap 1,2,2 * * *
Tap 1,2,3 * * *
Tap 1,3,1 * * *
Tap 1,3,2 * * *
Tap 1,3,3 * * *
Tap 2,1,1 * * *
Tap 2,1,2 * * *
Tap 2,1,3 * * *
Tap 2,2,1 * * *
Tap 2,2,2 * * *
Tap 2,2,3 * * *
Tap 2,3,1 * * *
Tap 2,3,2 * * *
Tap 2,3,3 * * *
Tap 3,1,1 * * *

ap 3,1,2 * * *
ap 3,1,3 * * *
ap 3,2,1 * * *
ap 3,2,2 * * *
ap 3,2,3 * * *
ap 3,3,1 * * *
ap 3,3,2 * * *
ap 3,3,3 * * *.. . . . , ., .

Tabe1 2: Naamgeving van Tap i,j,k.
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I-l r-l N . 0> Q) .I-J . '0 .Q .Q .

Cav 1,1,1 * * *
Cav 1,1,2 * * *
Cav 1,1,3 * * *
Cav 1,2,1 * * *
Cav 1,2,2 * * *
Cav 1,2,3 * * *
Cav 1,3,1 * * *
Cav 1,3,2 * * *
Cav 1,3,3 * * *
Cav 2,1,1 * * *
Cav 2,1,2 * * *
Cav 2,1,3 * * *
Cav 2,2,1 * * *
Cav 2,2,2 * * *
Cav 2,2,3 * * *
Cav 2,3,1 * * *
Cav 2,3,2 * * *
Cav 2,3,3 * * *
Cav 3,1,1 * * *
Cav 3,1,2 * * *
Cav 3,1,3 * * *
Cav 3,2,1 * * *
Cav 3,2,2 * * *
Cav 3,2,3 * * *
Cav 3,3,1 * * *
Cav 3,3,2 * * *
Cav 3,3,3 * * *.... ., ., .

Tabe1 3: Naamgeving van Cav i,j,k.
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Q) Q) C
+J +J C Q)
~ 01 Q) Oi
CO CO ~ 0
1-1 1-1 0
+J +J 0) 't:l

Il-I Q) Q) 0) .,-i C
;j 0) 0) C .,-i '0 Q)
Q) Q) 't:l .r""') 01

r-l 1-1 1-1 +J .r""') -,-i 0
0'1 Q) Q) 0 ',-i t'I ...... 't:l
.0 Q) Q) ,....f t'I Q) 1-1 C
0 ~ ~ en C Q) 0 -,-i
r-l Q) Q) 3 0 r-l
en ,....f N . 0) Q) +J . 't:l ..Q .

Slot 1,1,1 * * *
Slot 1,1,2 * * *
Slot 1,1,3 * * *
Slot 1,2,1 * * *
Slot 1,2,2 * * *
Slot 1,2,3 * * *
Slot 1,3,1 * * *
Slot 1,3,2 * * *
Slot 1,3,3 * * *
Slot 2,1,1 * * *
Slot 2,1,2 * * *
Slot 2,1,3 * * *
Slot 2,2,1 * * *
Slot 2,2,2 * * *
Slot 2,2,3 * * *
Slot 2,3,1 * * *
Slot 2,3,2 * * *
Slot 2,3,3 * * *
Slot 3,1,1 * * *
Slot 3,1,2 * * *
Slot 3,1,3 * * *
Slot 3,2,1 * * *
Slot 3,2,2 * * *
Slot 3,2,3 * * *
Slot 3,3,1 * * *
Slot 3,3,2 * * *
Slot 3,3,3 * * *.... . , ., .

Tabel 4: Naamgeving van Slot i,j,k.
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Hole 1,1,1 * * *
Hole 1,1,2 * * *
Hole 1,1,3 * * *
Hole 2,1,1 * * *
Tap 1,1,1 * * *
Tap 1,1,2 * * *
Cav 1,1,1 * * *
Cav 1,1,3 * * *
Cav 1,2,1 * * *
Slot 1,1,1 * * *
Slot 1,1,3 * * *
Slot 1,2,1 * * *

Tabel 5: Naamgeving van de twaalf features.
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Bijlage 15: Featurebegrenzingen.

SECTION

Hole 1,1,1

Hole 1,1,2

Hoi€? 1,1,3

Bijlagen

I

L.-----~I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

~---~~
I
I

66



Bijlagen
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Bijlage 16: Nominale geometrische maten.
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Bijlagen

Hole- 2,1,1

Top 1,1,1

Top 1,1,2

SECTION

71



Bijlagen
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Slot 1-1,3

Bijlagen

FRONT VIEW'

!
I
I

Y

SECTION A-A

I
I
I
I

--+
I
I
I
I
I
I
I

i---

I

i

73



Bijlage 17: De functionele specificaties.
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Functionele specificatie van de Hole 1,1,1.
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Figuur 2: Functionele specificatie van de Hole 1,1,2.
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Figuur 3: Functionele specificatie van de Hole 1,1,3.
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Figuur 4: Functionele specificatie van de Hole 2,1,1.
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Figuur 7: Functionele specificatie van de Cav 1,1,1.
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Bijlage 18: MBS-defaults voor de parameters uit de functionele specificaties.

Deze bijlage bestaat uit 12 tabellen. Elke tabel heeft betrekking op een functionele

specificatie en bestaat uit drie kolommen. In de eerste kolom staan de parameters van de

desbetreffende functionele specificatie. Terwijl in de tweede en derde kolom de bij

behorende MBS-defaults uit de Machinefabriek-Acht en de M-fabriek zijn opgenomen.

Omdat de betekenis van alle gebruikte termen niet als bekend mag worden verondersteld,

volgen hieronder enige opmerkingen over enkele termen:

"niet" betekent dat deze parameter niet in de MBS-grondvormen is opgenomen, en dat

er dus geen defaultwaarden bekend zijn.

"mint" betekent dat de minimale functie genomen wordt van datgene wat tussen de

haakjes [] staat.

"maxf" betekent dat de maximale functie genomen wordt van datgene wat tussen de

haakjes [] staat.

i(dl) =0,001*(0,45*dl(1f.3) + 0,001 *d1)

i(d2) = 0,001*(0,45*d2(1/3) + 0,001 *d2)

Achter de vorm- en richtingtoleranties staat, tussen haakjes, daar waar nodig aan

gegeven op welke e1ementen desbetreffende tolerantie betrekking heeft.
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default-Acht default-M

1 0~2 dl~15 : 1=0~025*(1+dl)
dl>15 : 1=0

up Diet Diet
low Diet Diet

11 max. - -
dl - -

up +0~2 -0,5*minf(250*i(dl);0,4]
low -0,2 -0,5*minf(250*i(dl);0,4]

a 45° 45°
up Diet Diet
low Diet Diet

p Diet Diet

pI 3,2 3,2

.(y Diet Diet

0 Diet Diet

- Diet Diet

Tabell: De parameters uit de Hole 1,1,1 met de defaultwaarden voor de overeenkomstige

parameters uit de machinefabriek-Acht en de M-fabriek.
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default-Acht default-M

1 0,2 dl~15 : 1=0,025*(1 +dl)
dl> 15 . : 1=0

up met met
low met met

11 12 - 0,3*dl - 0,2 12 - 0,325*dl
up +0,5 + 0,2 + 0,01*dl
low -0,5 -0,2 - 0,01*dl

12 - -
up +0,5 +0,1+0,01*dl
low -0.5 -0,1-0,01*dl

dl - -
up +0,2 + 0,5*minf[25°*i(dl);0,4]
low -0,2 -0,5*minf[250*i(dl);O,4]

ex 45° 45°
up met met
low met met

p met met

pI 3,2 3,2

~/ met met

0 met met

- met met

Tabel 2: De parameters uit de Hole 1,1,2 met de defaultwaarden voor de overeenkomstige

parameters uit de machinefabriek-Acht en de M-fabriek.
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default-Acht

1 0,2
up niet
low niet

11 -
up +0,2
low -0,2

d1 -
up +0,2
low -0,2

a 45°
up niet
low niet

p niet

p1 3,2

p2 3,2

q niet

fY niet

<:) niet

- niet

L:7 niet

Hole 1,1,3 is niet geimplementeerd in de M-fabriek. Vandaar dat de kolom "default-Mil

Diet in deze tabel kan worden opgenomen.

Tabel 3: De parameters uit de Hole 1,1,3 met de defaultwaarden voor de overeenkomstige

parameters uit de machinefabriek-Acht.
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default-Acht default-M

11 - -
up +0,2 +0,2
low -0,2 -0,2

12 max. - -
d1 - -

up +0,2 + 0,5*minf[250*i(dl);0,4]
low -0,2 -0,5*minf[250*i(d1);0,4]

d2 - -
up +0,2 + 0,5*minf[250*i(d2);0,4]
low -0,2 -0,5*minf[250*i(d2);0,4]

p1 3,2 3,2

p2 3,2 3,2

p3 niet niet

q niet niet

@) niet niet

fJ (dl) niet niet

o (d2) niet niet

{7 niet niet

Tabel 4: De parameters uit de Hole 2,1,1 met de defaultwaarden voor de overeenkomstige

parameters uit de machinefabriek-Acht en de M-fabriek.

Bijlagen 90



default-Acht default-M

11 12 max. -
up +0,5 +0,2+0,01*d1
low -0,5 -02-001*d1, ,

12 max. - 11

d1 - -

p1 als iso als iso

P staat voor de spoed van de draad.

Tabel 5: De parameters uit de Tap 1,1,1 met de defaultwaarden voor de overeenkomstige

parameters uit de machinefabriek-Acht en de M-fabriek.
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default-Acht default-M

11 - -
up +0,5 + 0,2+0,01*dl
low -0,5 -02-001*dl, ,

12 l1+dl 11 +4*p+O,3*dl
up +0,5 +0,1+0,01*dl
low -0,5 -01-001*dl, ,

dl (#) - -
pI als iso als iso

P staat voor de spoed van de draad.

Tabel 6: De parameters uit de Tap 1,1,2 met de defaultwaarden voor de overeenkomstige

parameters uit de machinefabriek-Acht en de M-fabriek.
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default-Acht default-M

11 max.. - -
dl - -

up +0,2 + 0,5*minf[250*i(dl);0,4]
low -0,2 -0,5*minf[250*i(dl);0,4]

d2 - -
up +0,5 + 0,5*minf[250*i(d2);0,4]
low -0,5 -0,5*minf[250*i(d2);0,4]

r - -
up + (1/4)*mintold + 0,25*toldmin
low -(1/4)*mintold -0,25*toldmin

pI 3,2 p2

p2 3,2 3,2

/1 (d1) met met

II (d2) met met

.J- (L t.o.v. 0) met met

L (B t.o.v. R) met niet

-l- (0 t.o.v. R) met met

mintold = minf[toldl;told2]; toldi = tolerantie op di

toldmin =minf[250*i(d1);250*i(d2);0,4]

Tabel 7: De parameters uit de Cav 1,1,1 met de defaultwaarden voor de overeenkomstige

parameters uit de machinefabriek-Acht en de M-fabriek.
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default-Acht default-M

11 - -
up +0,2 minf[ + 0,1 + 0,02*r; +0,2]
low -0,2 rnaxf[-0,1-0,02*r;-0,2]

dl - -
up +0,2 + 0,5*minf[250*i(d1);0,4]
low -0,2 -0,5*minf[250*i(dl);0,4]

d2 - -
up +0,5 + 0,5*minf[250*i(d2);0,4]
low -0,5 -0,5*minf[250*i(d2);0,4]

r - -
up + (1/4)*mintold + 0,25*toldmin
low -(1/4)*mintold -0,25*toldmin

pI 3,2 p2

p2 3,2 3,2

p3 3,2 3,2

q niet niet

//(dl) niet niet

tI(d2) niet niet

.1 (L t.o.v. 0) niet niet

~ (B t.o.v. R) niet niet

.L (0 t.o.v. R) niet niet

C1 niet niet

mintold =minf[told1;told2]; toldi =tolerantie op di

toldmin =minf[250*i(d1);250*i(d2);0,4]

Tabel 8: De parameters uit de Cav 1,1,3 met de defaultwaarden voor de overeenkomstige

parameters uit de machinefabriek-Acht en de M-fabriek.

Bijlagen 94



default-M

11 max. -
d1 -

up +0,5*minf[250*i(d1);0,4]
low -0,5*minf[250*i(d1);0,4]

d2 -
up +0,5*minf[250*i(d2);0,4]
low -0,5*minf[250*i(d2);0,4]

r -
up +0,25*toldmin
low -0,25*toldmin

p1 p2

p2 3,2

/1 (d1) niet

.1. (B t.o.v. R) niet

-1-(0 t.o.v. R) niet

Cav 1,2,1 isniet gelmplementeerd in de de machinefabriek-Acht. Vandaar dat de kolom
"default-Acht" niet in deze tabel kan worden opgenomen.

toldmin =minf[250*i(d1);250*i(d2);0,4]

Tabel 9: De parameters uit de Cav 1,2,1 met de defaultwaarden voor de overeenkomstige
parameters uit de de M-fabriek.
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default-Acht default-M

11 max. - -
dl - -

up +0,2 + 0,5*minf[250*i(dl);0,4]
low -0,2 -O,5*minf[250*i(d1);0,4]

d2 - -
up +0,5 dlUP
low -0,5 dlkJw

pI 3,2 3,2

1/ Diet Diet

JY(L) Diet Diet

P(R) Diet Diet

dlup =bovenste tolerantie op dl
dl!OW = onderste tolerantie op dl

TabellO: De parameters uit de Slot 1,1,1 met de defaultwaarden voor de overeen

komstige parameters uit de machinefabriek-Acht en de M-fabriek.
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default-Acht default-M /

11 - -
up +0,2 min£[ +0,1 +0,01*d1; +0,2]
low -0,2 maxf[-0,1-0,01*d1;-0,2]

d1 - -
up +0,2 + 0,5*minf[250*i(d1);0,4]
low -0,2 -0,5*minf[250*i(d1);0,4]

d2 - -
up +0,5 d1UP
low -0,5 d110w

p1 3,2 3,2

p2 3,2 3,2

q niet niet

II niet niet

h(L) niet niet

O(R) niet niet

l7 niet niet

d1up =bovenste tolerantie op d1
d1!OW =onderste tolerantie op d1

Tabelll: De parameters uit de Slot 1,1,3 met de defaultwaarden voor de overeen

komstige parameters uit de machinefabriek-Acht en de M-fabriek.
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default-M

11 max. -
d1 -

up +0,5*minf[250*i(d1);0,4]
low -O,5*minf(250*i(d1);0,4]

d2 -
up +0,5*minf[250*i(d2);0,4]
low -O,5*minf[250*i(dZ);0,4]

pl 3,2

II niet

b' niet

Slot 1,2,1 is niet geimplementeerd in de machinefabriek-Acht. Vandaar dat de kolom

"default-Acht" niet in deze tabel kan worden opgenomen.

Tabel12: De parameters uit de Slot 1,2,1 met de defaultwaarden voor de overeenkom

stige parameters uit de M-fabriek.
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Bijlage 19: Standaardkwaliteit van features.

parameters standaardkwaliteit
van Hole 1,1,1

1 MFV 3-2037-1/2
up MFV 3-2037-1/2
low MFV 3-2037-1/2

11 max. -
dl -

up NK13
low NK 13

ex MFV 3-2037-1/2
up MFV 3-2037-1/2
low MFV 3-2037-1/2

P 3,2

pI 3,2

to' d1up.d1low

() dluP-dl low

- dlup·d1 low
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parameters standaardkwaliteit
van Hole 1,1,2

1 MFV 3-2037-1/2
up MFV 3-2037-1/2
low MFV 3-2037-1/2

11 .
up
low

12 -
up
low

dl -
up NK 13
low NK 13

ex MFV 3-2037-1/2
up MFV 3-2037-1/2
low MFV 3-2037-1/2

P 3,2

pI 3,2

t:I d1UP-d11ow

0 dlUP-d1low

- dlUP-dl l
°w
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parameters standaardkwaliteit
van Hole 1,1,3

1 MFV 3-2037-1/2
up MFV 3-2037-1/2
low MFV 3-2037-1/2

11 -
up
low

d1 -
up NK 13
low NK13

ex MFV 3-2037-1/2
up MFV 3-2037-1/2
low MFV 3-2037-1/2

P 3,2

p1 3,2

p2 3,2

q MFV 3-2037-1/2

d dlup·d11ow

0 dlUP-dl low

- d1UP-dllow

0 llUP-l1 low
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parameters standaardkwaliteit
van Hole 2,1,1

11 -
up
low

12 max. -
dl -

up NK 13
low NK 13

d2 -
up NK 13
low NK 13

p1 3,2

p2 3,2

p3 3,2

q MFV 3-2037-1/2

(is) d2up·dZlow

d(dl) d1up·d11ow

d(d2) dZup·dZ1ow

D llUP-111ow
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parameters standaardkwaliteit
van Tap 1,1,1

11 -
up
low

12 max. -
dl -
pI als ISO

Bijlagen

parameters standaardkwaliteit
van Tap 1,1,2

11 -
up
low

12 -
up
low

d1 (#) -
pI als ISO
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parameters standaardkwaliteit
van Cav 1,1,1

11 max. -
dl -

up NK 13
low NK 13

d2 -
up NK 13
low NK 13

r -
up
low

pI 3,2

p2 3,2

/1 (dl) V2 (dIUP-dl1OW)

/j (d2) lh (d2UP~d21OW)

...L (L t.o.v. 0) lh (d2UP-d21ow
)

.1.. (B t.o.v. R) V2 (drp-dl l°W)

J.. (0 t.o.v. R) V2 (dIUP-dl l°W)

B

parameters standaardkwaliteit
van Cav 1,1,3

11 -
up
low

dl -
up NK 13
low NK 13

d2 -
up NK 13
low NK 13

r -
up
low

pI 3,2

p2 3,2

p3 3,2

q MFV 3-2037-1/2

II (dl) lh (dIUP-dl1OW)

ij (d2) V2 (d2UP-d21OW)

J... (L t.o.v. 0) lh (d2UP-d21°W)

.L (B t.o.v. R) 1h (dlUP_dl1OW)

J.- (0 t.o.v. R) 1h (dlUP-dl low
)

D 11UP_111OW

L
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kamer

o

R
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parameters standaardkwaliteit
van Cav 1,2,1

11 max. -
dl -

up NK 13
low NK 13

d2 -
up NK 13
low NK 13

r -
up
low

pI 3,2

p2 3,2

/1 (dl) lh (dlUP_dl1OW
)

-I- (B t.o.v. R) lh (dlUP-dl1OW
)

.l.. (0 t.o.v. R) lh (drp-dl1OW
)

B

parameters standaardkwaliteit
van Slot 1,1,1

11 max. -
d1 -

up NK 13
low NK 13

d2 -
up NK 13
low NK 13

pi 3,2

1/ lh (d1UP-d11°W)

b'(L) d1up·d1Jow

/tY(R) d1up·d1low

L

Bijlagen

kamer-

o

R
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parameters standaardkwaliteit
van Slot 1,1,3

11 -
up
low

dl -
up NK 13
low NK 13

d2 -
up NK 13
low NK 13

pI 3,2

p2 3,2

q MFV 3-2037-1/2

if 1/2 (dlUP-dl low
)

<" (L) dlUP-d1low

d(R) dlUP-d1low

a 11UP-111ow

Bijlagen

parameters standaardkwaliteit
van Slot 1,2,1

11 max. -
dl -

up NK 13
low NK 13

d2 -
up NK 13
low NK 13

pI 3,2

/1 ¥l (dIUP-dllOW
)

b' dlUP-dllow
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