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Toelichting
Om de doorlooptijd van het fabriceren van produkten te verkorten wordt een aantaJ
ontwerpregels opgesteld. Hiermee wordt gepoogd om in een CAD-CAM systeem de maak
kennis over te dragen naar de constructeur. Deze kan er dan al in de ontwerpfase
rekening mee houden.
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Samenvatting

De Philips Machinefabrieken maken en assembleren een groot gedeelte van de
produktiemachines van Philips Lighting. Deze machines bestaan uit een groot aantal
atzonderl'jjke onderdelen, waardoor de totale fabricage veel tijd in beslag neemt. Om te
zorgen dat de doorlooptijd van het ontwerp tot aan de installatie van de machine wordt
verkort, moeten ook de atzonderlijke onderdelen in een kortere tijd worden gemaakt.
Hierdoor kan beter op de veranderingen van de markt worden geanticipeerd.

Vanuit de techniek wordt de grootste bijdrage ter verkorting van de doorlooptijd verkregen
cIoor de onderdelen in een enkele opspanning te maken. Dit vereist dat er al in de
ontwerpfase rekening wordt gehouden met de fabricage.

Hiervoor zijn ontwerpregels opgesteld, die een ideale terugkoppeling naar de constructeur
mogelijk maken, als ze in een geautomatiseerd systeem worden ingevoerd. In deze
ontwerpregels is uitgegaan van een verregaande standaardisatie van de gereedschappen,
de materialen en de spanmethoden. Dat heeft tot gevolg dat de constructeur weliswaar in
zijn ontwerpvrijheid wordt beperkt, maar de grote voordelen hiervan zijn dat van standaard
technologie kan worden uitgegaan en dat de kosten van het onderdeel worden verlaagd.

Uit de toetsing van de ontwerpregels blijkt dat zij goede indicatoren zijn voor de
maakbaarheid van produkten in een enkele opspanning. Ook blijkt dat als in het ontwerp
de ontwerpregels worden toegepast, een groot aantal onderdelen zo kunnen worden
aangepast dat deze wei in een opspanning gemaakt kunnen worden. Het is tevens
mogelijk om een verregaande standaardisatie van gereedschappen, materialen en
spanmethoden door te voeren.
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VoolWoord

Dit verslag is de schriftelijke rapportage van het afstudeeronderzoek, zoals het bij de
Philips Machinefabrieken is verricht. Vanaf september 1991 tot en met april 1992 ben ik
werkzaarn geweest binnen de technologie-groep. De positie van de technologie-groep ten
opzichte van de fabrieken en de andere groepen wordt weergegeven in het organogram
van bijlage 1.

Vanaf deze plaats wi! ik iedereen bij de Machinefabrieken, Lighting en de universiteit
bedanken voor hun bijdragen in dit onderzoek. Hierbij wil ik speciaal mijn begeleiders van
de T.U.E., prof.dr.ir. van der Wolf en if. Hijink, en mijn begeleider van de
Machinefabrieken, ing. Sluiter, danken voor hun op- en aanmerkingen.
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Henk Sluiter;
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een heerlijk frisse aanpak
Carnaval is het mooiste feest
lekker discussieren
altijd een gewillig oor
voor o.a. het correctie-werk
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Hoofdstuk 1: Inleiding

De Philips Machinefabrieken bestaan uit een aantal bedrijfsonderdelen waarvan de
Machinefabriek-M met ongeveer 500 medewerkers hoogwaardige bedrijfsmechanisatie
machines produceert en assembleert. De grootste opdrachtgever voor de M-fabriek is de
produktdivisie Philips Lighting, die er zijn produktiemachines laat maken; deze maken
meer dan 80% uit van aile orders van de M-fabriek.
De meeste produktiemachines van Lighting worden ingezet voor serieproduktie, en hebben
dan ook een grote produktiecapaciteit; zo kan de 'HOR-4000' 6000 TL-Iampen per uur
maken. Deze produktiemachines zijn tevens zeer volumineus (de HOR 4000 is 30 meter
lang), en worden daarom per stuk besteld en geproduceerd.
Om zowel de ontwerpkosten als de NC-programmeerkosten in de hand te houden, wordt
ernaar gestreefd om binnen een produktiemachine zomin mogelijk verschillende
onderdelen te gebruiken. Hierdoor wordt voor sommige van die onderdelen toch een
seriegrootte gecreeerd; maar dit is niet voor aile onderdelen mogelijk. De produkt
seriegrootte die door de M-fabriek wordt gemaakt, kan als enkelstuks en kleinserie worden
gekarakteriseerd. Het machinebestand van de M-fabriek bestaat dan ook uit universele
verspaningsmachines.

1.1 Dooriooptijden-problematiek

Omdat de produktiemachines van Lighting zeer groot zijn bestaan ze uit veel verschillende
onderdelen. Hierdoor neemt de totale produktie van een enkele machine veel tijd in
beslag. Doorlooptijden, vanaf het aannemen van de order door de M-fabriek tot het
installeren van de produktiemachine, kunnen dan oplopen van 6 tot 8 maanden.
Vanwege deze lange doorlooptijd is het voor de produktdivisie Lighting moeilijk om goed
op de marktvraag te anticiperen. Het is daarom noodzakelijk dat de doorlooptijd wordt
verkort. Dit heeft voordelen voor zowel de opdrachtgever, Lighting, als voor de producent,
de M-fabriek. Lighting kan sneller over bestelde produktiemachines, en dus
produktiecapaciteit, beschikken, en daarmee beter op de marktvraag anticiperen.
Bovendien wordt de M-fabriek eerder vergoed voor het produceren van de onderdelen,
waardoor er in totaal minder kapitaal in de fabriek blijft liggen.

De grootste oorzaak van de lange doorlooptijd van de onderdelen is de wijze van plannen.
In de huidige situatie wordt op weekbasis gepland: vrijdag worden aile produktie-bonnen
verzameld, maandag worden deze gegevens ingevoerd in het plansysteem en dinsdag
worden de nieuwe werkorders uitgegeven. Dit betekent dat slechts een bewerking per
week op een produkt kan worden uitgevoerd ook al staat het effectief slechts enkele
minuten op het bewerkingscentrum. Bij spoedorders is het echter mogelijk om dit
planningsysteem te omzeilen, door met de hand de planning voor deze spoedorders te
versnellen; maar deze werkwijze schept problemen voor de andere orders in de fabriek.
De doorlooptijd van een enkel produkt neemt normaliter 2 a3 maanden in beslag door
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deze planningsmethode; 3 weken voor de orderacceptatie en de NC-programmering, 1
week voor het bestellen van het materiaal, 2 a3 weken voor het bewerken van het
produkt (2 a3 bewerkingen) en tens/otte 3 weken voor de controle en de aflevering.
Aan deze planningsmethode Iigt ten grondslag dat de M-fabriek weinig concurrentie-drang
heeft. Lighting is de grootste opdrachtgever en verlangt geen kortere levertijden (Lighting
zorgt voor meer dan 80% van de orders).
Door recente ontwikkelingen is hierin verandering gekomen en daarom wordt bij de M
fabriek aan de invoering van een 'on-line' planningsysteem gewerkt om zo de doorlooptijd
een stuk te verkorten.

Vanuit de techniek zelf (het ontwerp) wordt de grootste bijdrage geleverd door het aantal
bewerkingen te reduceren, waardoor tevens de planning wordt vereenvoudigd. In het
optimale geval is het aantal bewerkingen gelijk aan een, waarbij vanuit de techniek wordt
gezorgd wordt een optimale doorlooptijd.

1.2 OpdrachUonnulering

Juist bij het produceren van produkten met een enkele bewerking, en dus met slechts een
enkele opspanning, is het nodig om kennis over het produktieproces door te sluizen naar
de constructeur. Deze kan dan al in het beginstadium rekening houden met de
maakmogelijkheden. Omdat in de ontwerpfase reeds 80% van de uiteindelijke
produktkosten worden vastgelegd, is het zeer belangrijk om de produktie-kennis (CAM)
met de constructie (CAD) te koppelen.
Om de produktie-kennis over te brengen is ervoor gekozenom ontwerpregels op te
stellen, waarmee in een geautomatiseerd systeem kan worden gewerkt. Hiervoor is
gekozen omdat de 'maak-kennis' dan gemakkelijk kan worden gedupliceerd, en omdat
deze 'maak-kennis' eenduidig is. In het ontwerpstadium wordt door de ontwerpregels direct
getoetst of een ontwerpvorm kan worden toegelaten, en zoniet dan kan de constructeur
a1snog de afweging maken om de ontwerpvorm wei of niet te veranderen.
Kan een onderdeel niet met een bewerking worden gemaakt, dan biedt het grote
voordelen om dit zo snel mogelijk te weten, zodat bij de planning van dit onderdeel
hiermee rekening kan worden gehouden. Tevens wordt bij het niet voldoen aan sommige
ontwerpregels het inzicht in de kostenopbouw van het produkt verder vergroot.

Om een grens aan het onderzoek te stellen wordt uitgegaan van een universeel
bewerkingscentrum, de MAHO 800C. Dit bewerkingscentrum is juist gekozen omdat het
voor een ander project zowel door Lighting als door de M-fabriek is aangeschaft. Voor het
toetsen van de ontwerpregels wordt gekozen voor een representatief produktenpakket van
Lighting (de Centrale Groep Bedrijfsmechanisatie, Eindhoven), dat uit een gedeelte van
een produktiemachine bestaat.
Om tot een verdere reductie van de bewerkingskosten te komen, wordt tevens
geanalyseerd of het aantal gereedschappen kan worden beperkt.
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Oil allesleidt tot de volgende meervoudige opdrachtformulering:

Opdracht

1) Ga uit van het bewerkingscentrum MAHO 800C, een beperkt aantal
gereedschappen en de eis dat het produkt in een enkele opspanning moet kunnen
worden geproduceerd.

2) Analyseer de beperkingen van de maakmogelijkheden bij bovenstaand
uitgangspunt.

3) Vertaal deze beperkingen in ontwerpregels voor de constructeur.
4) Analyseer in een beperkt, representatief, tekeningenpakket van Lighting, welk

percentage onderdelen strookt met deze regels.
5) Onderzoek samen met de ontwerpers van lighting minimaal 5 onderdelen die niet

met de gestelde regels kunnen worden gemaakt. Bekijk of de onderdelen niet
zodanig kunnen worden aangepast dat, met behoud van hun functie, wei aan de
gestelde ontwerpregels wordt voldaan.
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Hoofdstuk 2: Het tolerantie-model

Om uitspraken te kunnen doen over de maakbaarheid van bewerkingsvlakken wordt
gekeken naar de geometrie van deze vlakken en naar de verschillende tolerantie-eisen die
op deze vlakken worden gesteld. Vooral bij het trekken van conclusies uit de gestelde
vorm-, plaats en maat-toleranties wordt een goede kennis van het verspaningsproces
vereist. am deze kennis in een geautomatiseerd systeem toegankelijker te maken voor de
constructeur, wordt gekozen voor een nieuwe eenheid voor de tolerantie-eisen; het
kwaJiteitsgetal. Dit kwaliteitsgetal is een indicator die gebruikt kan worden voor zowel de
produkt-toleranties als de bewerkingsmethoden. Een lager kwaJiteitsgetal betekent dat een
tolerantie nauwkeuriger is en dus moeilijker te maken is.
AIle vorm-, plaats en maat-toleranties moeten dan naar deze eenheid worden
omgerekend, zodat ze onderling kunnen worden vergeleken.

Worden op een bewerkingsvlak meerdere tolerantie-eisen gesteld, dan moeten deze eisen
worden omgerekend naar kwaJiteitsgetallen. Hierbij geldt dat de tolerantie met het laagste
kWaiiteitsgetal doorslaggevend is voor de te gebruiken bewerkingsmethode. De
verschillende toleranties die op het bewerkingsvlak staan, kunnen nu worden vervangen
door een enkel kwaJiteitsgetal.
Ook aan de bewerkingsmethoden worden kwaliteitsgetaJlen toegekend, die kenmerkend
zijn voor de ermee haalbare toleranties. Voor ieder bewerkingsvlak kan via het
kwaliteitsgetal een hiermee overeenkomende bewerkingsmethode worden gekozen.

Een groot voordeel van het gebruik van kwaJiteitsgetallen in een geautomatiseerd systeem
is de directe terugkoppeling. Een constructeur krijgt direct een indeling van de door hem
gestelde tolerantie-eisen in kWaiiteitsgetallen; hierbij worden kritische eisen meteen
zichtbaar. Deze methode werkt dus als een advies-functie naar de constructeur toe,
waarbij hij kan vermijden dat te hoge toleranties worden geeist, wanneer dit niet nodig is.

2.1 Toleranties in de feature-technologie

Features zijn bij Philips ook wei bekend als 'Basic Shapes' of als 'grondvormen' en zijn als
het ware basis-vormen die tevens technische kennis bezitten, zoals de maakkennis van de
basis-vorm. De feature-technologie van de Machinefabrieken, die zich vooral richt op
verschillende gatvormen, heeft model gestaan voor het tolerantie-model en wordt
hieronder nader toegelicht.

De indeling van de verschillende toleranties gebeurt aan de hand van kwaliteitsgetallen
NK, die afgeleid zijn van de NEN-norm 2802.
De bewerkingsmethoden worden met behulp van de kwaliteitsgetaJlen ingedeeld in
conditie-klassen (CONCl), waardoor gegarandeerd kan worden dat met deze
bewerkingsmethode de gestelde eis geproduceerd kan worden.
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Bij de Machinefabrieken zijn vier conditie-klassen opgesteld, met elk een eigen
bewerkingsmethode. Ook hier geldt dat een kleiner kwaliteitsgetal staat voor een moej/ijker
haalbare folerantie-eis. Tevens is aan elke bewerkingsmethode een haalbare ruwheid
gekoppeld, die niet van de vorm of de grootte van het bewerkingsvlak afhankelijk is. De
indeJing van de bewerkingsmethoden wordt weergegeven in bijlage 2 en ziet er dan ook
als voIgt uit:

naam gebied bewerkingsmethode ruwheid fJ,Lm]

CONCL6 NK6 - NK10 passingbewerken Ra =0.8
CONCL10 NK10 - NK13 nabewerken Ra =1.6
CONCL13 NK13 - NK16 voorbewsrken Ra =3.2
CONCL16 NK16 en hoger ruw voorbewerken Ra =6.3

De klasse-indeling van de Machinefabrieken is zodanig opgebouwd, dat er zoveel mogelijk
met recursiviteit kan worden gewerkt. Met telkens €len enkele extra bewerking erbij is het
mogelijk om €len conditie-klasse hoger te komen.
Moet bijvoorbeeld een gat worden gemaakt met kwaliteitsgetal NK10, dan zal eerst een
gat met een iets kleinere diameter worden gemaakt met kwaliteitsgetal NK13, waarna met
een laatste bewerking het gat op de kwaliteit NK10 wordt gebracht.
Wordt een tolerantie geeist met kwaliteitsgetal NK8, dan zal deze volgens de
bewerkingsmethode van de bijbehorende conditie-klasse (CONCL6) worden gemaakt. De
uiteindelijk gerealiseerde tolerantie op het bewerkingsvlak blijft natuurlijk kwaliteitsgetal
NK8, omdat het geen zin heeft om nauwkeuriger te produceren dan dat er geeist wordt.

Om aan een gat-feature een bepaalde kwaliteit toe te kennen wordt door middel van een
tolerantie-diagram de tolerantie op de diameter omgerekend naar een kwaliteitsgetal.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de formule (NEN 2802):

i(L) = 10·3.(0.45*L1/3 + L*10-1
met L als Lengtemaat

Er wordt een verhouding berekend tussen het tolerantie-veld en de berekende waarde
voor i(L). Hoe groter dit verhoudingsgetal is, des te grover is het bewerkingsvlak (en dus is
het kwaliteitsgetal hoger).

Voor de vier gebruikte kwaliteitsgetallen zijn de volgende grenzen aangegeven:

NK6:
NK10:
NK13:
NK16:

verhoudingsgetal 10
verhoudingsgetal 64
verhoudingsgetal 250
verhoudingsgetal 1000

10



2.2 Overige tolerantie-eisen

Om ook de toleranties in te kunnen delen, die geen betrekking hebben op de feature
technologie van de Machinefabrieken, is een methode gevonden waarmee de
verschillende toleranties, zoals vlakheid en evenwijdigheid, onderling vergeleken kunnen
worden. Er is gekozen om van dezelfde i(L)-formule uit te gaan als bij de feature
technologie, en ook zal er weer gebruik worden gemaakt van het tolerantie-diagram en de
indeting in kwaliteitsgetallen. Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van vaste conditie
klassen omdat de constructeur dan de mogelijkheid wordt geboden om Lp.v. toleranties
direct voor een kwaliteitsgetal te kiezen. Hij krijgt dan natuurlijk wei te zien wat dit
kwaliteitsgetal voor de verschillende toleranties betekent.

In de i(L)-formule wordt een lengtemaat L gebruikt, die betrekking heeft op de grootte van
het vlak waarop de tolerantie wordt geeist. Omdat bij een enkele bewerking de ene
tolerantie eenvoudiger kan worden gerealiseerd dan de andere, moet een correctie-factor
worden ingevoerd om aile toleranties vergelijkbaar te maken.
Oit corrigeren van de toleranties kan op twee manieren worden gedaan; namelijk door het
aanpassen van de grootte van het tolerantie-veld of door het aanpassen van de
lengtemaat. Hier is gekozen voor het aanpassen van de lengtemaat, omdat dit
eenvoudiger in een geautomatiseerd systeem is in te voeren. Er kan dan blijvend gebruik
worden gemaakt van dezelfde i(L)-formule als bij de feature-techn%gie. Ook kan het
uitrekenen van de verhoudingsfaktor tussen de grootte van het tolerantie-veld en de
berekende waarde voor i(L) hetzelfde blijven. Zoals in figuur 1 is aangegeven, wordt door
de correctie op de lengtemaat een ander kwaliteitsgetal aan de tolerantie-eis toegekend.

invloed correctiefaktor

,...
. Lt"1

i!lj
i jill
I I I !
',,;, ! . I

-1.-.-'-.-'-l_W.
1

(mm.)

0,01 0,1

tolerantieveld

1000 .-.-.------..-;-.n.---.----,-

I
e
n
g
t
e
m
a
a
t

10 _ ..__ l_1

0,001

(mm.l

figlu 1: corree1Ie op de Iengtemaat
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Voor verder gebruik van de correctie-waarden bij de verschillende toleranties wordt
verwezen naar bijlage 3 "Lengtematen van de toleranties".
Een validatie van de gekozen correctie-waarden kan worden verkregen door de waarden
voor de verschillende toleranties, die eenzelfde kwaJiteitsgetal hebben te toetsen aan de
formules uit bijlage 3. Deze waarden zijn bij de Machinefabrieken samengebundeld in een
Philips-norm 2037 "Standaardkwaliteit van metaJen onderdelen" (bijlage 4). Hierin worden
de waarden voor de grootte van de tolerantie-velden in tabelvorm weergegeven. Ais op de
ontwerptekening geen tolerantie-eis wordt gesteld, dan zal dat bewerkingsvlak gemaakt
worden met de standaardkwaliteit uit deze Philips-norm.
Worden de waarden van de standaardkwaliteit in de formules uit bijlage 3 ingevuld, dan
blijken deze, voor een groot gedeelte van de lengtemaat in de bandbreedte van sen
kwallteitsgetal te liggen (zie bijlage 5).

Geldigheids-gebied met een spreiding van maximaaJ sen kwaJiteitsgetal:

lengtemaat:

frezen met 1.6 pm. < Ra $ 6.3 pm
frezen met Ra > 6.3 pm.
frezen met Ra > 6.3 pm. zonder vlakheid
plaatbewerken

5 tot 470 mm.
18 tot 210 mm.
5 tot 1000 mm.
26 tot 1000 mm.

Omdat de toleranties in een groot gedeelte van het werkgebied zo dicht bij elkaar Iiggen,
moeten ze tot een senduidig kwaliteitsgetal worden samengenomen; hierbij worden de
standaardkwaJiteits-waarden door terugrekening enigszins aangepast. Bij het frezen met
een Ra-waarde tussen 1.6 en 6.3 pm moet de standaardkwaliteit bijvoorbeeld dan gesteld
worden op kwaJiteitsgetal NK10. Het grote voordeel hiervan is dat de standaardkwaliteit
een eenduidiger en een meer theoretisch verantwoorde achtergrond krjjgt, waarbij het ook
mogelijk wordt om tussenliggende waarden te bepalen.

2.3 Maximaal haalbare tolerantie

De hoogst haalbare nauwkeurigheden van het bewerkingscentrum MAHO 800C zijn onder
ideale omstandigheden bepaald. De waarden hiervan zijn afkomstig uit de machine
specificaties en het afnameprotokol NAS 959 (zie bljlage 6). De gevonden waarden
kunnen onderling worden vergeleken omdat aile bewerkingsvlakken met dezelfde frees
bewerkt zijn (de rondheid wordt gemeten op een uitwendig gefreesde 'as-vorm'). De
waarden hiervan zijn opgenomen in bijlage 7.
In de ontwerpregels wordt niet uitgegaan van de ideale situatie tijdens de afnameproef

. (nieuwe frees ingezet op aluminium), maar wordt rekening gehouden met algemene
imperfecties (denk aan materiaal, gereedschap, methode van bewerken). Deze maximaal
haalbare toleranties moeten nameHjk altijd gereproduceerd kunnen worden. Omdat het
tevens zeer eenvoudig te implementeren is, wordt voor de MAHO 800C gekozen voor een
algemeen haalbaar kwaJiteitsgetal NK6 voor freesbewerkingen.
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2.4 Berekeningsvoorbeeld

Er is een produkt ontworpen waarbij er een keuze moet worden gemaakt ,met welke
methode vlak A wordt geproduceerd. Hiervoor staan een aantal bewerkingsmethoden ter
beschikking, waarvan bekend is welk maximaal haalbaar kWaiiteitsgetal ermee kan worden
gemaakt. De waarden zijn verzonnen en hebben slechts betrekking op dit denkbeeldige
voorbeeld.

Bewerkingsmethode:

mantelkopfrezen (0 80 mm)

vlakfrezen (0 50 mm)
vingerfrezen (0 60 mm)
vingerfrezen (0 20 mm)
vingerfrezen, contour (0 20 mm)

Maximaal haalbaar kwaliteitsgetal:

NK7
NK8
NK7.5
NK8.5
NK10
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figuur 2: Een hypo1he1isc:h produkt
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;De10Jeranties die betrekking hebben op de keuze van de bewerkingsmethode van vlak A
'zijn:

- de vlakheid-eis (0.05)
- de haaksheid-eis (0.2)
- de evenwijdigheid-eis t.o.v. vial< C(0.03)
- de evenwijdigheid-eis t.o.v. vial< B (0.04)

De haaksheid-eis (0.2) heeft geen invloed op de keuze, omdat vlak D hier kleiner is dan
het referentie-vlal< A.
De verschillende tolerantie-eisen worden getoetst aan de formules uit bijlage 3; hieruit
wordt de bijbehorende lengtemaat gevonden. Vervolgens wordt de i-verhouding berekend
als de verhouding van de opgegeven tolerantieveld-grootte en de berekende waarde van
l(L). Deze i-verhouding wordt aan de hand van het tolerantie-diagram weer omgerekend
naar een kwaliteitsgetal.

tolerantie-eis lengtemaat L i-verhouding kwaliteitsgetal NK

- vlakheid (0.05) 32.02 34.2 8.6
- evenwijdigheid (0.03) 10.09 30.5 8.2
- evenwijdigheid (0.04) 39.05 25.5 8.0

Uit de analyse van de gestelde tolerantie-eisen blijkt dat de vlakheids-eis (0.05) een
kWaiiteitsgetai NK8.6 oplevert en dus het minst kritisch is. Verder blijkt dat de
evenwijdigheid-eis (0.04) t.o.v. vial< B het kleinste kwaliteitsgetal (NK8.0) heeft, en dus
bepalend is veor de bewerkingsmethode van vial< A.
Vervolgens moet een passende bewerkingsmethode worden gekozen, die aan deze eis
kan voldoen. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn:

mantelkopfrezen (080 mm) NK7
vingertrezen (060 mm) NK7.5
vlakfrezen (0 50 mm) NK8

Uit deze rij wordt de meest economische bewerkingsmethode gekozen.
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Hoofdstuk 3: Ontwerpregels

Om tot de formulering te komen van een bruikbare set van ontwerpregels moet, uitgaande
van de in de opdracht gestelde randvoorwaarden, het totale verspaningsproces met al zijn
interacties worden beschouwd. Bij de volgende facetten van het verspaningsproces zal
punt voor punt moeten worden bekeken of ze ontwerpregels opleveren voor de ontwerper.

(1) Het bewerkingscentrum MAHO eooc
(2) Het te bewerken materiaal
(3) De snijgereedschappen
(4) De bewerkingsmethoden
(5) De opspanmethoden

Per facet zullen de ontwerpregels worden belicht, waarna ze in paragraaf 3.6 en in
bijlage e (De ontwerpregels), nogmaals onder elkaar worden gezet.

3.1 Het bewerkingscentrum MAHO 800C

In de opdracht wordt uitgegaan van een MAHO eooc bewerkingscentrum met een
kettingmagazijn van 30 gereedschap-plaatsen en een numeriek bestuurde draaitafel. Het
bewerkingscentrum kan worden gekarakteriseerd als een 4%·assige freesmachine omdat
het, naast de drie bewerkingsassen x,y en z, nog beschikt over een numeriek bestuurde
draaitafel (4e as). Omdat tevens de spilkop automatisch kan worden gewisseld tussen de
horizontale en vertikale stand, wordt nog een bewerkingsas aan de machine toegerekend.
Oat deze extra as slechts als halve as wordt gerekend, Iigt aan het feit dat de spilkop
aileen in de horizontale en vertikaJe stand kan worden gebruikt. Het gebruik onder een
andere hoek is niet mogelijk omdat voor elk van deze twee standen een aparte spilkop
wordt gebruikt zoals de figuren 3a en 3b laten zien.
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Het is niet wenselijk om al tijdens het ontwerp het type bewerkingscentrum vast te leggen
zodat de ontwerpregels niet specifiek op de MAHO 800C worden afgestemd maar zoveel
mogelijk algemeen geldig zijn voor een 4%-assige bewerkingscentrum.
De beperkingen, die het bewerkingscentrum oplegt aan het produktontwerp, zijn natuurlijk
allereerst de maten en gewichten van het produkt. Het werkbereik van de MAHO is, zoals
de naam MAHO BOOC doet vermoeden, begrensd tot (b*d*h) 800*500*600 mm3 en de
NC-draaitafel kan werkstukken aan tot een gewicht van 450 kg. Gezien het
produktenpakket van Lighting vormen deze toelaatbare maten en gewichten geen
beperkingen voor het produktontwerp. Het maximale toerental dat de MAHO BOOC kan
leveren aan de spilkop is begrensd op 5000 omw/min'
Het gereedschappenmagazjjn omvat 30 kettingplaatsen voor gereedschappen die een
maximale lengte mogen hebben van 315 mm. Langere gereedschappen moeten dus met
de hand worden gewisseld, wat niet wenselijk is op een numeriek bestuurd
bewerkingscentrum.

3.1.1 bereikbaarheid van het produkt

Zeer belangrijk is de bereikbaarheid van het produkt, wat door de mogeHjkheden van het
bewerkingscentrum wordt beperkt.
Om een ontwerpvorm in een vlak te maken moet dat vlak loodrecht staan op de spilkop,
zodat ook het gereedschap loodrecht op het vlak staat.
De MAHO BOOC kan het oppervlak van elke willekeurig op de NC-draaitafel geplaatste
cilinder loodrecht benaderen met een gereedschap (behalve het ondervlak, want deze
staat op de NC-draaitafel).

figuur 4: Ioodrec:htB benadering cIInder

Omdat de controle op de bereIkbaarheid in de toekomst moet worden geautomatiseerd, is
gekozen voor de methode volgens Tony C. Woo [lit. 1B]. Dit is een methode die de
bereIkbaarheid van een onderdeel controleert met gebruikmaking van de geometrie ervan.
AUe eenheidsnormaal-vectoren van de oppervlakte van hetonderdeel worden verplaatst
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naar een punt in de ruimte. Dit punt is tevens het middelpunt van een eenheidsbol.
Vervolgens worden de eenheidsnormaaJ-vectoren gesneden met deze bol, en aan de
doorsnijding ervan kunnen conclusies over de bereikbaarheid worden getrokken.
Wordt dit nu ook gedaan met de cilinder, dan komen aile eenheidsnormalen op de
evenaar of op de noordpool van deze bol te liggen, zoals in figuur 5 wordt weergegeven.

noordpool

evenaar .

figuur 5: de boI van Woo

Dus kan worden geconcludeerd dat aile vlakken met eenheidsnormaaJ-vectoren op de
evenaar en de noordpool loodrecht bereikbaar zijn. Voorwaarde voor het maken van een
produkt in ean opspanning is dan ook dat de eenheidsnormalen van aile vlakken op de
evenaar of de noordpool van de bol van Woo Iiggen.

ontwerpregel 1: De eenheidsnonnalen van aile vfakken moeten op de evenaar of op
de noordpool van de bol van Woo liggen.

Aile andere vlakken, met eenheidsnormaalvectoren die niet samenvallen met de evenaar
of de noordpool, kunnen in principe worden gemaakt door middel van contourfrezen.
Hierbij is het echter noodzakelijk dat er in tangentiale richting geen obstakel (materiaal)
Iigt. omdat de maakbaarheid van dit vlak anders niet kan worden gegarandeerd (zie figuur
6). Heeft een vlak een obstakel (materiaal) maar is toch maakbaar, dan moet hiervoor
echter een speciaal gereedschap worden ingezet (bijvoorbeeld een schijffrees in figuur 7).
Dit strookt niet met de intentie om het aantal verschillende gereedschappen te reduceren,
omdat dan met universele gereedschappen wordt gewerkt.
De breedte van het obstakelvrjje schuine vlak wordt begrensd door de Lengte/Diameter
(LJD) verhouding van de gebruikte frees. Tevens geJdt vanwege de geringere stijfheid van
het freesproces bij contourfrezen dat de frees uit zal buigen waardoor minder hoge
tolerantie-eisen op het vlak kunnen worden gesteld.
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figuur 6: maakbaar door contDurfrezen 1iguur 7: maakbaar met schijffrees

ontwerpregel 2: Vlakken waarvan de eenheidsnonnaal niet samenvalt met de noord
pool of de evenaar van de bol van Woo moeten obstakelvrij bereik
baar zijn en mogen niet zwaarder zijn getolereerd dan met kwaliteits
getal NKB.

Om deze regel te implementeren in het CAD/CAM-systeem kan de ontwerpregel ook
anders worden geformuleerd. Obstakelvrij bereikbaar zijn kan ook als voigt worden
verwoord: 'Als het vlak ruimtelijk naar aile kanten wordt doorgetrokken moet slechts het
materiaal, dat met deze bewerking wordt verwijderd, zich aan een kant van dit vlak .
bevinden'. Dit geldt natuurlijk slechts voor de onmiddellijke omgeving van dit vlak.
Deze vlakken mogen in principe geen verdere ontwerpvormen bevatten, zoals bijvoorbeeld
een kamer of een gat, omdat het gereedschap dit vlak niet loodrecht kan naderen. Een
uitzondering hierop wordt gemaakt voor het toepassen van segerringen omdat deze een
zeer grote betekenis hebben voor het ontwerp. In figuur 8 wordt een ontwerpvorm
weergegeven die niet te maken is omdat de eenheidsnormaal niet samenvalt met de
evenaar of de noordpool.

"'r llUl
,

l~
">•
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figuur 8: n1et maakbare onlwerpvormen
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ontwerpregel 3: Vlakken waarvan de eenheidsnonnaal niet samenvalt met de noord
pool of de evenaar van de 001 van Woo mogen geen andere ont
werp'vonnen bevatten en mogen maximaal in een richting zijn
geklOmd, met eenheidsnonnalen van het geklOmde vlak die langs
een meridiaan liggen.

Omdat de MAHO 800C geen 5-assig bewerkingscentrum is, is het niet mogelijk om
willekeurig gekromde vlakken anders dan met een bolkopfrees te bewerken. Aangezien
het werken met een bolkopfrees zeer tijdrovend is en dus oneconomisch is, moeten eisen
aan gekromde vlakken worden gesteld. De vlakken mogen maximaal in een richting zijn
gekromd, waarbij geldt dat het gekromde vlak een cirkel mag beschrijven zoals bij een
open polynomische noktorus.

\
\

figlu 9: open noktonJs

ontwerpregel 4: Sta slechts vlakken toe die maximaal in een richting zijn geklOmd
waarbq het geklOmde vlak een cirleel mag beschrijven.

3.1.2 de nauwkeurigheden van de MAHO 800C

De nauwkeurigheden van het bewerkingscentrum bepalen voor een groot gedeelte de
haalbare produkttoleranties. Ten eerste wordt uitgegaan van de haalbare
nauwkeurigheden van het bewerkingscentrum als bijvoorbeeld de positionering
nauwkeurigheid. Dit kan worden vertaald tot de volgende ontwerpregel:

ontwerpregel 5: Er mogen geen tolerantie-eisen worden gesteld die zwaarder zijn
dan kwaliteitsgetal NK 6, en tevens mogen voor de bemating, de
plaatszuiverheid en de vonntoleranties hoekzuiverheid en coaxialiteit
geen nauwkeurigere tolerantie worden gebruikt dan 16 pm. Aange
geven ruwheden mogen niet kleiner zijn dan 0.8 pm.

Omdat er nog veel meer factoren zijn die de haalbare produkttolerantie bei'nvloeden zullen
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deverdere nauwkeurigheden van de MAHO 800C worden behandeld in paragraaf 3.4 'De
bewerkingsmethoden'.
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3.2 Het te bewerken materiaal

Kan er worden beschikt over aile mogelijke uitgangsvormen van de verspaanbare
materialen, dan kan gesteld worden dat het te bewerken materiaal geen beperking vormt
voor het produktontwerp. Wordt echter de beschikbaarheid van een materiaal in
ogenschouw genomen, dan kan dat materiaal slechts in een gelimiteerd aantal
uitgangsvormen worden verkregen. In de paragraaf 3.5 (de opspanmethoden) wordt deze
beperking geformuleerd tot ontwerpregels omdat dit zeer nauw samenhangt met de
gekozen opspanmethode.

Naast de beschikbaarheid van het aantal uitgangsvormen per soort materiaal speelt ook
de beschikbaarheid van het materiaal zelf een belangrijke rol. In tegenstelling tot
seriefabricage, waarbij het vaak economischer is om per produktserie het meest geschikte
materiaal te kiezen, is er bij enkelstuks/kleinserie-fabricage een voorkeur om zo weinig
mogelijk verschillende soorten materiaal te gebruiken. Dit wordt onderbouwd met
verschillende argumenten, die hieronder verder worden belicht.
Om deze reden wordt gekeken naar de haalbaarheid van het idee om aile produkten uit
het produktenpakket van Philips Lighting uit een soort materiaal te vervaardigen. Mocht dit
niet mogelijk zijn, dan wordt een materiaalvoorkeurlijst opgesteld.

3.2.1 voordelen van een te bewerken soort materiaal

Bij verspanende bewerkingen komt veel verspaningsafval vrij dat moet worden afgevoerd.
Vanwege hergebruik van de verschillende materialen moeten de spanen worden
opgevangen in aparte containers, wat al meteen het voordeel van het werken met slechts
een materiaal aangeeft. Worden veel verschillende soorten materialen gebruikt, dan wordt
het onmogelijk om de spanen apart op te vangen en zal de vergoeding voor het
materiaalafval drastisch dalen. Ook moet het bewerkingscentrum schoon worden gemaakt
als een nieuwe produktserie, met een ander produktmateriaal, wordt verspaand. Vooral bij
enkelstuks/kleinserie-fabricage is de doorlooptijd van zo'n serie relatief kort, en zou het
bewerkingscentrum dus vaak schoon moeten worden gemaakt.
Een ander groot voordeel is het feit dat de materiaalvoorraad in het magazijn drastisch kan
worden verminderd omdat materialen, waar slechts een geringe vraag naar is, niet meer
op voorraad hoeven worden gehouden.
Technologie-gegevens van het enige bewerkingsmateriaal zijn goed getest en snel
toegankelijk, zodat fouten in aanzetten, voedingen en snijsnelheden minder vaak
voorkomen.
Worden de gereedschappen beschouwd, dan kan geconcludeerd worden dat er
gereedschappen zijn die universeel inzetbaar zijn, maar ook gereedschappen die speciaal
gemaakt zijn voor bepaalde materialen. De laatsten hebben de voorkeur vanwege de
betere verspaningseigenschappen, wat tot uiting komt in een hoger verspaningsvolume
(mm3/s) en dus een economischere produktie.
Wordt gewerkt met een standaard gereedschappenset, dan levert het produceren met een
materiaal het voordeel op dat deze set kan worden opgebouwd uit gereedschappen die
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speciaal voor het materiaal gemaakt zijn, wat een goede voorwaarde biedt voor een
optimale produktie.

3.2.2 materiaalkeuze

Om tot een verantwoorde materiaalkeuze te komen is een gedeelte van het totale
produktenpakket van Lighting geanalyseerd. Hieruit komt naar voren dat bij sommige
produkten strenge eisen aan het materiaal worden gesteld zodat, in het geval dat slechts
met een soort produktmateriaal wordt gewerkt, moet worden uitgegaan van de strengst
gestelde eisen. Omdat sommige produkten in aanraking komen met hete gassen, -poeders
en de omgevingsatmosfeer moet het materiaal goed hittebestendig zijn en corrosievast bij
hogere temperaturen. Verder moet het produktmateriaal slijtagevast zijn omdat het als
aanlegvlak van bijvoorbeeld een lampvoet gebruikt moet kunnen worden. Het materiaal
wordt niet aileen geselecteerd op grond van deze criteria, maar ook aan de hand van zijn
verspaanbaarheid.
Voor de verspaanbaarheid van een materiaal is geen eenduidige waarde te geven omdat
dit criterium is gebaseerd op meerdere aspecten, te weten;

... verspaningsvolume

... vorm van de spanen

.. gereedschaplevensduur

... kostprijs

... hardheid

.. aard van
het oppervlak

- Hoeveel materiaal dat per tijdseenheid verspaand kan
worden.
- Is het materiaal kortspanig of produceert het lastige lange
spanen.
- Hoe wordt het gereedschap belast.
- Wat kost het materiaal.
- zachte materialen zorgen voor geringere snijkrachten.
- Hoe eenvoudig kan de gevraagde oppervlaktegesteldheid
gemaakt worden (moet er worden nabewerkt).

Sommige aspecten van de verspaanbaarheid, die vooral betrekking hebben op het
afnemen van een spaan zijn voor een reeks materialen bekeken en de gegevens daarvan
zijn terug te vinden in bijlage 9 (Verspaanbaarheid van materialen).
Een materiaal dat aan aile gestelde eisen voldoet is Gereedschapstaal N1149. Het is na
harden (extra bewerking die op zich in strijd is met een optimale doorlooptijd) zeer hard bij
een goede taaiheid, wat leidt tot een goede abrasieve sJijtagevastheid. Ook is het goed
bestand tegen hoge temperaturen (tot ± 170 °C) wat vereist wordt voor de handling van
lampen. Daarnaast bezit het een goed behoud van afmetingen (0.04% tot 0.08%) en
vormen bij het harden, dus er kunnen zonder veel problemen onderdelen met hoge
toleranties van dit gereedschapstaal worden gemaakt.
Een nadeel van dit materiaal is dat het moeilijker te verspanen is en dat telt vooral door bij
grotere produkten, waarbij zeer veel verspaand moet worden. Dit is zeer oneconomisch bij
een machine-uurtarief van fl. 100,- a fl. 150,-. Er bestaan materialen die sneller verspaand
kunnen worden, maar deze bezitten weer niet aile eigenschappen van het
gereedschapstaal.
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Omdat echter niet aile produkten aan deze hoge eisen hoeven te voldoen en omdat de
verspaningskosten een groot deel innemen van de totale kosten van het produkt wordt
bekeken of niet met een tweede soort te bewerken materiaal kan worden gewerkt. Een
groot gedeelte van het produktenpakket van Lighting wordt niet zwaar belast en is niet aan
slijtage onderhevig. Gezocht wordt daarom naar een tweede materiaal dat snel,
gemakkelijk en goedkoop verspaand kan worden.
Aluminium en messing hebben beide een groot verspaningsvolume (mm3/s), maar het
messing heeft een hoger soortelijk gewicht (hoger dan het automatenstaaJ), waardoor de
handling van het blok uitgangsmateriaal bij de fabricage, en de montage van het
uiteindelijke produkt wordt bemoeilijkt. Aluminium heeft dit probleem niet, want het
soortelijk gewicht van aluminium is 3 keer kleiner dan dat van automatenstaal.
De kostprijs van een paar verschillende materialen zijn onderling vergeleken en
verhoudingsgewijs weergegeven (gebaseerd op een staafdiameter van: 080 mm, 1 meter
lang):

automatenstaal 1
aluminium 1.5
messing 3.5
gereedschapstaal 4.5

Het aluminium is wei duurder dan het automatenstaal, maar het is veel
corrosiebestendiger en het wordt met een groter verspaningsvolume (mm3;s) bewerkt.
Deze tijdwinst bij het verspanen rechtvaardigt de meerprijs van het materiaal vanwege het
hoge machine-uurtarief. Om zoveel mogelijk produkten uit dit aluminium te kunnen maken
moet het goede materiaaleigenschappen bezitten, die vergelijkbaar zijn met het
goedkopere automatenstaal. Zo'n aluminiumsoort is T633, want het heeft een hardheid van
100 HVen een treksterkte van 310 MPa en is tevens goed verspaanbaar. Ook is het in
veel uitgangsvormen beschikbaar..

Het hele produktenpakket van de Centrale Groep BedrijfsMechanisatie Philips Lighting
Eindhoven kan worden geproduceerd met de volgende voorkeursmaterialen:

1) Aluminium (T633)
2) Gereedschapstaal (N1149)

Aluminium heeft hierbij de voorkeur omdat het economischer verspaand kan worden, en
tevens omdat het geen nabehandeling (harden) nodig heeft.

ontwerpregel 6: Laat slechts bewerkingsmaterialen toe uit de set voorkeursmaterialen
met aluminium als voorkeur en het gereedschapstaal als 2e keus.
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3.3 De snijgereedschappen

Worden de produkten geheel in een enkele opspanning bewerkt, dan zijn over het
algemeen meer gereedschappen nodig per opspanning dan bij het bewerken in meerdere
opspanningen. Om dit aantal te beperken, zoals al wordt voorgesteld in de
opdrachtsomschrijving, mogen in een produkt niet teveel verschillende gat-soorten en 
maten voorkomen. Juist voor het bewerken van tap- en passing-gaten worden veel
verschillende gereedschappen gebruikt, waardoor bij het gebruik van verschillende tap- en
passing-gaten het aantal benodigde gereedschappen explosief toeneemt. Aangezien
vooral passing-gaten een zeer grote functionaJiteit hebben is het niet zo goed mogelijk de
verschijningsvorm ervan te beperken. Voor de andere gatsoorten (boutgaten en tapgaten)
is dit wei mogelijk door ze in te delen in voorkeur-afmetingen (zie bijlage 10: De
standaard-gereedschappenset)

ontwerpregel 7: In een produkt moet het aantal verschillende gatmaten (voor bout
en tap-gaten) worden beperkt tot de voorkeur-afmetingen van deze
gatvonnen.

Door het gebruik van een universeel, numeriek gestuurd kottergereedschap kan een grote
reeks passing-gaten worden gemaakt met dit ene gereedschap. Tevens wordt een
meetkop gebruikt om de kwaJiteit van de passinggaten te garanderen. Een extreem
toenemen van het aantal gereedschappen wordt hiermee voorkomen vanwege het
universele karakter van dit gereedschap. Bij toepassing van het numeriek gestuurde
kottergereed-schap uit de standaard-gereedschappenset (zie paragraaf 3.3.3) levert dit de
volgende ontwerpregel op:

ontwerpregel 8: Bij passinggaten mag slechts een gatmaat worden toegelaten met
een diameter kleiner dan 626 mm ofgrater dan 675 mm. Binnen dit
gebied (626 mm. tot 675 mm.) moeten zoveel mogelijk dezelfde
passing-maten worden gebroikt.

Om gereedschapwisseltijden tussen het bewerkingscentrum en de magazijnkast zoveel
mogelijk te beperken kan ervoor worden gekozen om de produkten te groeperen naar de
te gebruiken gereedschappen. Hierna worden de produkten groepsgewijs gemaakt. Er
wordt dan ge~erkt met een gereedschappenset die een standaard-gereedschappenset is
voor deze groep produkten.
Het is echter duidelijk dat het gebruik van een enkele standaard-gereedschappenset voor
aile produkten het aantal bewerkingsvormen, dat ermee gemaakt kan worden, kleiner in
diversiteit is dan bij het niet gebruiken van een standaardset. Voordelen van een
standaard-gereedschappenset zijn echter dat er minder gereedschappen uitgewisseld
hoeven te worden en dat er minder verschillende gereedschappen voor het bewerken van
sen enkel produkt worden gebruikt. Dit verhoogt de effectieve produktiecapaciteit van het
bewerkingscentrum.
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,3.3.1 soorten gereedschappen

Een gereedschap is opgebouwd uit een aantal verschillende onderdelen, te weten; de
freeshouder, waarmee het gereedschap in de machinespil wordt ingeklemd, eventueel een
tussenstuk, waarmee het gereedschap kan worden verlengd, en tenslotte het
snijgereedschap zelf. Oit kan een boor, een frees, een ruimer of een kotterbeitel zijn. Om
het geheel te verduidelijken is dit in de onderstaande figuur weergegeven.
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figI.u 10: het tD1a1e gereedschap In onderdelen

Om tot een goede gereedschapkeuze te komen voor de standaard-gereedschappenset
(paragraaf 3.3.3) worden de diverse snijmaterialen bekeken.
Het snijgereedschap kan uit verschillende materialen worden gemaakt zoals snelstaal,
hardmetaal, cermets, keramiek of diamant. Oiamanten frezen worden bijvoorbeeld gebruikt
voor het verspanen van grafiet waarbij met een kleine gereedschapdiameter (00.2 mm. tot
00.6 mm.) wordt verspaand. Het is niet mogelijk om er staal mee te verspanen want het
koolstof, waaruit de diamant 100% bestaat, zal diffunderen in het staal waardoor het
kristalrooster van de diamant zal uiteenvallen.
Om het produktenpakket van Lighting te verspanen kan gebruik worden gemaakt van
snelstaal (88), van hardmetaal (HM), van cermets of van keramiek. De keuze van het
gereedschapmateriaal hangt sterk af van het te verspanen materiaal en de te gebruiken
freesmachine.
Een ideaal gereedschapmateriaal is zeer hard, waardoor het niet zo snel slijt en zijn vorm
goed vasthoudt, en bovendien moet het ook zeer taai zijn om ervoor te zorgen dat het
gereedschap niet bros zal breken. Zeer harde materialen, die bovendien zeer taai zijn,
bestaan niet zodat altijd voor een compromis moet worden gekozen.
8nelstaal is gemaakt van een gehard gereedschapstaal met een redelijke hardheid bij een
goede taaiheid. Het is het meest gebruikte gereedschapmateriaal en dient in de
vergelijking met de andere materialen als standaard.
Hardmetaal is, wat de naam al zegt, een stuk harder en wordt gebruikt bij een veel hogere
snijsnelheid. Met HM gereedschappen wordt veel meer per tijdseenheid verspaand (7 a 10
keer zoveel) waardoor het gebruik ervan economischer lijkt. Echter bij de hogere
snijsnelheden vormt het maximaal haalbare toerental van de hoofdspil een sterke
begrenzing wat vooral bij gereedschappen met een kleine diameter tot uiting komt. Wordt
echter met een snijsnelheid verspaand die onder de optimale snijsnelheid van het
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gereedschap ligt, dan wordt in ieder geval de standtijd van het gereedschap vergroot, wat
weer een economischere verspaning betekent.
Ook bij grotere gereedschap-diameters, waarmee wei de optimale snijsnelheid kan worden
gehaald, wordt een beperking door het bewerkingscentrum opgelegd. Bij deze grote
diameters wordt veel werkstukmateriaal verspaand, waarbij het vermogen van het
bewerkingscentrum de beperkende faktor is. Bij bewerking van aluminium treden de
problemen, de begrenzing van het toerental en van het vermogen, eerder op dan bij het
gereedschapstaal vanwege de hogere toelaatbare snijsnelheden. Voor aluminium geldt dat
bij het verspanen met hardmetaal een ondergrens wordt gesteld bij een diameter van 025
mm. tot waar met de optimale snijsnelheid kan worden gewerkt.
Cermets is weer een stuk harder dan hardmetaal en heeft theoretisch een groter
verspaningsvolume (mm3/s). Dit kan oplopen tot 3 keer het verspaningsvolume van
hardmetaal en 25 tot 30 keer het verspaningsvolume van snelstaal. Het is echter minder
taai en wordt (Europa) slechts gebruikt voor het nafrezen van produkten. In Japan bestaan
cermetssoorten die ook gebruikt worden bij het voorfrezen, maar die zijn buiten Japan nog
niet verkrijgbaar.

Keramiek is nog harder dan cermets, maar ook nog minder taai, waardoor het slechts
gebruikt wordt bij draaibewerkingen waar het minder te maken heeft met schokken dan bij
freesbewerkingen en dan ook minder snel zal breken.
In de toekomst wordt steeds harder gereedschap gebruikt, wat hogere eisen stelt aan de
bewerkingscentra (penetratiegraad cermets in Japan: 30%). Aileen bewerkingscentra met
een hoogfrequent spilkop ( > 20.000 omw/min) en met een groot vermogen maken de
inzet van deze gereedschapmaterialen mogelijk.
In figuur 11 [lit. 10] worden de gereedschap-materialen onderling uitgezet en tevens wordt
het ideale materiaal aangegeven.
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figuur 11: snljgereedschappen en hun werkgebled

Omdat er verspaand wordt met universele gereedschappen ontstaan hierdoor beperkingen
aan het ontwerp. Dit komt vooral naar voren bij vormen, die met een baanbeweging van
het gereedschap worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld de verschillende gatsoorten. Bij het
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maken van passinggaten met nauwe vormtoleranties worden ruimers gebruikt. Deze
ruimers zijn slechts beschikbaar in hele maten, wat leidt tot de ontwerpregel:

omwerpregel 9: Beperk passingmaten tot hele waarden.

Worden contourvormen gebruikt, die met een baanbeweging van het gereedschap worden
gemaakt, zoals bijvoorbeeld bij profielgereedschappen of bij groeven voor een segerring,
dan moeten zowel de afmetingen, als de afwijkingen hierop, overeenkomen met het
hiervoor gebruikte gereedschap.

ontwerpregel 10: Vermijdt contourvlakken, die met een baanbeweging worden
gemaakt

3.3.2 gereedschapgebruik

Bij de Philips Machinefabrieken wordt een gereedschapsdatabase gebruikt met daarin aile
relevante gegevens van de verschillende gereedschappen. Deze database wordt gebruikt
door o.a. de featuretechnologie (zie paragraaf 3.4.1) die zijn gereedschapskeuze hieruit
maakt. Per gereedschap worden de volgende gegevens bijgehouden, te weten:

- de geometrie van de frees
- het materiaal van de frees
- voor welk materiaal is de frees geschikt
-is de frees al een keer gebruikt
- de houder van het gereedschap: - de inklemeenheid

• de modulaire verlengstukken

In totaal bestaan zo'n 90.000 combinaties van deze gegevens, waarmee aangegeven
wordt dat een grote verscheidenheid aan gereedschappen aanwezig is.
Bij gebruik van de gereedschappen in het bewerkingscentrum MAHO BOOC wordt door het
gereedschapmagazijn van dit bewerkingscentrum beperkingen gesteld aan de te gebruiken
gereedschappen. Gereedschappen met een totale lengte groter dan 315 mm kunnen
slechts worden gebruikt als zij met de hand worden ingevoerd, hetgeen niet wenselijk is.
Omdat in deze 315 mm. totale gereedschaplengte ook de houder is meegenomen, blijft
voor het snijdende gereedschap slechts een lengte van 250 mm. over.

ontwerpregel 11: Maak geen geb11Jik van vonnen in het proclukt, die een grotere
diepte hebben dan 250 mm. ten opzichte van een vrijliggend opper
vlak.

Wordt een gereedschap gebruikt op het bewerkingscentrum, dan moet voor een optimale
bereikbaarheid van het produkt worden gezorgd. Te verspanen gedeelten van het produkt
moeten bereikbaar zijn zonder dat de spilkop tegen het produkt of de opspanmiddelen
botst. Lange gereedschappen zorgen weliswaar voor een betere bereikbaarheid, maar ze
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brengen ook grotere bewerkingsonnauwkeurigheden met zich mee ten opzichte van korte
gereedschappen. In een geautomatiseerd systeem is het mogelijk om op een botsing
tussen het produkt en het gereedschap te contro/eren, waarbij dan de regel gesteld kan
worden:

ontwerpregel12: Zorg voor de bereikbaarheid van iedere ontwerpvorm, gelet op het
tool-volume.

3.3.3 standaard-gereedschappenset

Om het aantal te gebruiken gereedschappen wat in te perken, zoals wordt voorgesteld in
de opdrachtsomschrijving, wordt gekozen voor het inde/en van de gereedschappen in een
aantal klassen. Gekozen is om de gereedschappen in te delen in 3 klassen naar het
gebruik van deze gereedschappen. Klasse 1 bestaat uit de gereedschappen, die zich altijd
in het gereedschapmagazijn van het bewerkingscentrum MAHO 800C bevinden en geldt
dus als een standaard-gereedschappenset. Klasse 2 bestaat uit gereedschappen die nodig
zijn voor het rhaken van 'voorkeursvormen', die niet met de standaard-gereedschappenset
kunnen worden gemaakt. Deze klasse wordt dan ook de voorkeursklasse genoemd en de
ingestelde gereedschappen bevinden zich direkt naast het bewerkingscentrum. De
gereedschappen uit deze klasse 2 kunnen door twee bewerkingscentra gebruikt worden
zodat het totale gebruik ervan beter wordt. Klasse 3 bezit de overige gereedschappen en
deze 'specials moeten voor gebruik worden ingesteld waardoor het gebruik hiervan moet
worden vermeden.

De grootte van de standaard-gereedschappenset wordt beperkt door de grootte van het
gereedschappenmagazijn van het bewerkingscentrum. Bij de MAHO 800C bestaat het
gereedschappenmagazijn uit 30 kettingplaatsen, waardoor moet worden gekozen voor een
standaardset van ongeveer 20 gereedschappen. De vrijgebleven kettingplaatsen (ongeveer
10) worden gebruikt voor gereedschappen die door het produktontwerp worden
voorgeschreven en niet tot de standaardset behoren. Dit levert geen echte ontwerpregels
op, maar stelt wei degelijk randvoorwaarden aan het gebruik van een standaard
gereedschappenset.

ranclvoorwaarde 1: De grootte van de standaard-gereedschappenset worcJt beperkt door
het aantal plaatsen in de gereedschapsketting van het
bewerkingscentrum.

Om een optima/e bereikbaarheid te verkrijgen moet, afhankeHjk van het
toepassingsgebied, gekozen worden voor het gebruik van gereedschappen met een kleine
of grote LJD-verhouding. Gebruik van gereedschappen met een grote LJD-verhouding biedt
een grotere bereikbaarheid, maar mede door de machineafwijkingen is de haalbare
nauwkeurigheid kleiner.
Het gebruik van een standaard-gereedschappenset heeft slecht zin wanneer al bij het
ontwerp van het produkt rekening wordt gehouden met deze standaardset. Het gebruik
van gereedschappen moet op deze standaardset worden geconcentreerd. Tevens moet
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gelden dat de standaardsets op de andere bewerkingscentra dezelfde zijn. Dit moet
gelden omdat het ontwerp niet de machinekeuze mag voorschrijven vanwege de grote
inflexibiliteit die dit met zich meebrengt voor de werkvoorbereiding. Kan worden beschikt
over een groter gereedschappenmagazijn in het bewerkingscentrum, dan moet worden
gepoogd om zoveel mogelijk, vaak gebruikte, gereedschappen van klasse 2 naar klasse 1
over te hevelen. Dit heeft natuurlijk pas zin als ook de gereedschapsmagazijnen van de
andere bewerkingscentra ook groter worden, omdat er anders niet meer kan worden
gesproken over een standaardset in de produktieomgeving.

randvoorwaarde 2: Standaard-gereedschappensets moeten op verschillende
bewerkingscentra gelijk zijn indien deze bewerkingscentra dezelfde
mogelijkheden hebben en voor dezelfde produktgroep worden
gebl1Jikt

Worden verschillende soorten materialen verspaand, dan wordt voor verschillende
standaard-gereedschappensets gekozen. Deze bestaan uit verschillende gereedschappen,
maar er kunnen dezelfde basisbewerkingen mee worden uitgevoerd. Hierdoor heeft het
produktmateriaal geen invloed op de vrijheid van de ontwerper. Bij controle, of het produkt
in een opspanning kan worden gemaakt, hoeft dan geen rekening te worden gehouden
met het materiaal

voorwaarde 3: Standaard-gereedschappensets voor verschillende materialen mogen
bestaan un verschillende gereedschappen, mits ervoor wordt
gezorgd dat dezelfde bewerkingsvonnen kunnen worden gemaalct

Het impliceert wei dat er een scheiding plaats zal vinden van de produkten over de
verschillende bewerkingscentra op grond van het te bewerken materiaal. Ook hier komt
het voordeel van het gebruiken van slechts een gering aantal basismaterialen sterk naar
voren. Om toevallige capaciteitsverschillen, van het materiaalaanbod, op te vangen kan
ervoor worden gekozen om een bewerkingscentrum in te zetten waarop beide materialen
kunnen worden verspaand.

Het gebruik van een standaard-gereedschappenset be'invloedt de ontwerpvrijheid sterk
omdat aile bewerkingsvormen met deze standaardset moeten kunnen worden gemaakt.
Afwijkingen hierop zijn wei toegestaan, maar moeten tot een minimum worden beperkt.
Om dit te automatiseren moet in de ontwerpsoftware mogelijkheden worden geboden om
voorkeursvormen en -groottes te kiezen.

ontwerpregel 13: Gebl1Jik waar mogelijk standaard-vonnen van bewerkingen.

Een voorbeeld van een standaard-gereedschappenset voor aluminium, met bijbehorend
toelaatbare basisbewerkingen, is gegeven in bijlage 10 (standaard-gereedschappenset).
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3.4 De bewerkingsmethoden

De methode van bewerken levert een groot aantal mogelijkheden, maar ook
onmogelijkheden op, wat tot uiting komt in een aantal ontwerpregels. leder produkt wordt
gemaakt uit een blok uitgangsmateriaal met een bepaalde overmaat, die ook weI de
bewerkingstoegift wordt genoemd. Deze bewerkingstoegift zorgt er onder andere voor dat
zelfs bij het niet geheel uitrichten van het blok uitgangsmateriaal het produkt toch nog
gemaakt kan worden met een NC-programma, hoewel het NC-programma ervan uitgaat
dat het blok geheel is uitgericht. De bewerkingstoegift kan alzijdig aanwezig zijn, maar dit
is niet altijd noodzakelijk, want op niet-functionele vlakken wordt een eventuele uitrichtfout
toegelaten. Soms kan niet worden vermeden dat er een bewerkingstoegift aanwezig is, of
dat de bewerkingstoegift zeer groot is. Dit is afhankelijk van de verschijningsvormen van
het uitgangsmateriaal.
De eerste bewerking, die op het blok wordt toegepast, is het verwijderen van de grootste
te verspanen gedeelten. Bij het verwijderen ervan worden ook de spanningen, die in het
uitgangsmateriaal aanwezig waren, weggefreesd. De spanning in het overgebleven
materiaal kunnen ervoor zorgen dat het produkt krom gaat trekken, indien de opspanning
dit toelaat. Hierdoor wordt het noodzakelijk dat het produkt tweezijdig wordt bewerkt om
het verlies van materiaal-spanningen aan €len kant te compenseren met de tweede
bewerking.
Vervolgens worden de ontwerpvormen met lagere bewerkingskrachten nabewerkt, waarbij
het blok niet verder krom trekt. Dit levert problemen op bij produkten met hoog
getolereerde ontwerpvormen als daarbij ook grote vlakken moeten worden weggefreesd.
Kan het blok niet vrij krom trekken, maar wordt het hierin gehinderd door de
opspanelementen, dan zal het blok omgespannen moeten worden voordat het verder
nabewerkt kan worden. Dit strookt niet met de intentie om aile produkten in €len enkele
opspanning te maken. Hierop zal in de paragraaf 3.5 (De opspanmethoden) worden terug
gekomen.
Als aile ontwerpvormen nabewerkt zijn, wordt het produkt afgespannen en afgewerkt. Het
produkt wordt dan afgebraamd, een eventuele opspanvoet wordt op een conventionele
freesbank verwijderd en de tapgaten worden op de daarvoor ontwikkelde tapmachine
gemaakt. De twee laatste bewerkingen worden niet aangemerkt als een tweede logistieke
planning-bewerking omdat ze parallel aan het produceren van een nieuw produkt op het
bewerkingscentrum worden uitgevoerd. Ook zijn deze hulpmachines niet volgepland voor
produktie en ze zijn dan ook altijd beschikbaar.
Een andere nabewerking is het harden van het produkt. Dit is wei een tweede logistieke
bewerking en dus verantwoordelijk voor een toename in doorlooptijd, maar is niet te
vermijden als de gevraagde hardheid moet worden gehaald. Tijdens het harden zal het
produkt wederom krom trekken door de structuur van het uitgangsmateriaal. Vooral bij
passinggaten, met hoge tolerantie-eisen, zal dit problemen opleveren. Daarbij loopt de
kwaliteit van het gat terug.

ontwerpregel 14: Bij geharde produkten mogen geen passinggaten voorkomen die
zwaarder zijn getolereerd dan NK 8 (diameter ~ 30 mm) of NK 9
(diameter> 30 mm).
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Wordt echter toch een hogere kwaJiteit dan NK8 geeist, dan moet het gat worden
nageslepen om reproduceerbaarheid te garanderen. Dit levert de derde logistieke
bewerking op.
Een ander probleem om ontwerpvormen reproduceerbaar te maken is de stijfheid van het
produkt. Bij het bewerken van een ontwerpvorm moet de rest van het produkt stijf genoeg
zijn om ervoor te zorgen dat tijdens bewerking bijvoorbeeld een zijwand niet uitbuigt. Dit
ligt opgesloten in de volgende ontwerpregels:

ontwerpregel15:

ontwerpregel 16:

Sta slechts vonnen toe met een hoogteldikte verhouding van
maximaal HID =4 bij zwaardere eisen dan NK 10.

Niet-gat vonnen die zwaarder zijn getolereerd dan kwa/iteit NKB
mogen een maxima/e LengtelDiameter-verhouding hebben van 1,5.

3.4.1 feature-technologie bij de Machinefabrieken

Voor veel voorkomende ontwerpvormen, zoals de verschillende gatvormen, is binnen de
Philips Machinefabrieken een geautomatiseerd systeem ontwikkeld, dat zowel de
gereedschap-selectie als de bijbehorende bewerkingsmethoden verzorgt. Voor een gat
wordt aan de hand van de oppervlakte-ruwheid en de plaats- en diametertoleranties een
zodanige bewerkingsmethode gekozen, dat niet aileen een optimale reproduceerbaarheid
wordt gewaarborgd, maar ook de programmeertijd wordt verkort.
Bij voorkeur wordt daarom gebruik gemaakt van de feature-technologie als verschillende
gatvormen gemaakt moeten worden. Door toepassing van deze technologie worden echter
geldigheidsgrenzen gesteld aan de haalbare Lengte/Diameter-verhoudingen van de
verschillende gatvormen en diameters. Daarmee moet rekening worden gehouden tijdens
het ontwerp. Bij beperking van het aantal gereedschappen tot een minimum, wordt ook de
grens van de LJD-verhoudingen verder verlaagd. Dit wordt gedaan omdat vooral bij grote
LJD-verhoudingen veel gereedschappen worden gebruikt. Tapgaten zijn hierbij beperkt tot
een LJD-verhouding van 2, omdat dit voor krachtoverbrenging voldoende groot is. Wordt
een tapgat gebruikt voor het positioneren van een onderdeel, dan kunnen grotere LJD
verhoudingen worden toegelaten.

ontwerpregel 17: Gatvonnen moeten gemaakt worden met de feature-techn%gle
waarbij de LengtelDiameter-verhouding wordt beperkt tot:

- tapgaten tot LID 2
- boutgaten tot LID 9
- passinggat tot LID 4

Tevens zijn bij de feature-technologie bewerkingsmethoden ontwikkeld voor verschillende
kamers. Deze features stellen eisen aan de afmetingen van de kamers, zodat de
geldigheid en daarmee de reproduceerbaarheid gegarandeerd kunnen worden.
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ontwerpregel 18:

ontwerpregel19:

Beperk de dimensies van een leamer zodanig dat de feature-techno
logie toegepast lean worden. ((L+B)/R < 15)

Beperk de Hoogfe/Afronding-verhouding van een leamer tot
H/R < 2,5.

Te allen tijde moet natuurlijk gelden dat de concave overgangen van de wand binnen een
kamer worden afgerond. Deze afrondingen moeten zo groot mogelijk zijn, ook als er geen
gebruik wordt gemaakt van de feature-technologie.

ontwerpregel20: In een pocket moeten de concave hooken in de wand maximaal
worden afgerond.

Omdat bij het·gebruik van features de reproduceerbaarheid gegarandeerd is, wordt er bij
voorkeur gebruik van gemaakt.

3.4.2 nauwkeurigheden van bewerking

De kwaliteit van de diverse ontwerpvormen kan pas goed beoordeeld worden als er een
uitgewerkt model aanwezig is. Met behulp van dit model kunnen de verschillende plaats-,
vorm- en maat-toleranties dan onderling worden vergeleken en is een uitspraak van de
waard van zo'n tolerantie mogelijk. Een aanzet hiertoe wordt gegeven in hoofdstuk 2.
Om onnodige bewerkingskosten te vermijden moeten niet-functionele afmetingen worden
getolereerd met de standaardkwaliteit. Bovendien moeten concave overgangen bij niet
functionele afmetingen altijd worden afgerond met een zo groot mogelijke afrondingstraal
Rmax.

ontwerpreget 21:

ontwerpreget 22:

Toleranties op niet-functionele maten mooten van de standaard
kwaliteit zijn.

Bij niet functionete maten (bijvoorbeeld de omtrek van het produkt)
dienen afrondingen te worden aangebracht bij concave overgangen
met een afrondingstraal Rmax.

Tapgaten, die niet voor het positioneren van een onderdeel, maar slechts voor het
bevestigen ervan worden gebruikt zijn in feite ook niet-functioneel. Daarom moeten zij ook
met de standaard-kwaliteit worden gemaakt.

ontwerpreget 23: Sta geen k1einere plaatszuiverheid toe op tapgaten dan (vierleant) 0.2
mm.

Voor functionele maten kan uit een reeks discrete kwaliteitsgetallen worden gekozen
omdat de bewerkingsmethoden aan de hand van deze kwaliteitsgetallen ingedeeld zijn.
Om onnodige tolerantie-eisen te voorkomen kan men voor deze discrete kwaliteitsgetallen
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kiezen, zodat op een bewerkingsvlak geen reeks plaats-, vorm- en maat-toleranties
hoeven worden geplaatst. Er kan dan met slechts een enkel kwaliteitsgetal worden
volstaan.

ontwerpregel 24: Toleranties op functionele maten moeten worden gekozen uit de
kwaliteiten NK13, NK10, NKB of NK6.

Bij ontwerpvormen met een kwaliteitsgetal kleiner dan NK8, mag de wandhoogte van die
vorm niet getrapt zijn. Dit veroorzaakt anders sterk wisselende bewerkingskrachten die hun
sporen in de oppervlaktegesteldheid van de wand achterlaten.

ontwerpregel25: Bij ontwerpvonnen die zwaarder zijn getolereerd dan NKB mogen
geen sprongen in de wandhoogte voorkomen.

Ais het niet mogelijk is om het produkt in ean enkele opspanning te maken, moet er
omgespannen worden. Dit geeft grote problemen indien meerdere vlakken van het produkt
onderling zijn gekoppeld door vormtoleranties (b.v. evenwijdigheid, haaksheid). De
gekoppelde vlakken worden het liefst in ean opspanning gemaakt omdat het produkt
anders in de tweede opspanning met extra moeite moet worden uitgelijnd. Daarom moet
het aantal gekoppelde vlakken worden beperkt:

ontwerpregel 26: Zorg ervoor dat er in een produkt niet meer dan twee vlakken zijn
gekoppeld door middel van afhankelijke toleranties, omdat deze in
een opspanning moeten worden gemaakt om gebroken toleranties te
voorkomen.

Worden door vormtoleranties verbonden vlakken in verschillende opspanningen gemaakt
dan wordt gesproken van 'gebroken toleranties'.
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3.5 De opspanmethoden

Voor het opspannen van produkten op een bewerkingscentrum is een grote
verscheidenheid aan opspanmethoden beschikbaar. De keuze voor een bepaalde
spanmethode hangt van een aantal eigenschappen af, die in belangrijke mate door het
uiteindelijke produkt worden bepaald.
Wordt het produkt bijvoorbeeld in grotere series gemaakt, dan kan het rendabel zijn om
een produktspecifieke spanmethode voor dit produkt te ontwikkelen. Spanmallen zijn
hiervoor uiterst geschikt en ook modulaire systemen kunnen een uitkomst bieden om voor
dit produkt de drie functies van het opspannen, positioneren, steunen en vasthouden, te
vervullen. Er kan hiermee worden gezorgd voor een optimale bereikbaarheid van het
produkt. Gezien de opbouw- en ontwerp-tijd hiervan worclt dit slechts rendabel voor gratere
series, mede omdat er goede werktekeningen moeten worden gemaakt van de
opspanning, om dezelfde opspanning en hetzelfde NC-programma te kunnen gebruiken bij
repeat-orders.
Gezien het produktenpakket van Lighting, dat gekenmerkt wordt door kleine seriegroottes
en repeat-orders, zijn spanmallen economisch gezien niet haalbaar. Zelfs niet als de
produkten worden ingedeeld in produktfamilies. Er moet daarom gebruik worden gemaakt
van meer algemeen bruikbare opspanmethoden als kikkers, machineklemmen, pallets en
opspanblokken. Bij de term pallet wordt geen wisselbare machinetafel bedoeld, maar een
draagbare plaat waarop produkten worden bevestigd, zaals is weergegeven in paragraaf
3.5.5 (pallet).
Een uitzondering hierop vormt de module-opname van de basis-molen. Door het kiezen
van een standaard bevestiging van de module op de basis-molen, loont het om hiervoor
een speciale spanmal te maken, omdat dankzij het telkens terugkerende ontwerp van de
opname toch een grote serie wordt gemaakt (van bodemvlakken). Op een blok
uitgangsmateriaal, die uiteindelijk gaat dienen als skelet van de module, wordt een
standaard bewerking toegepast voor de produktie van het bodemvlak. In een tweede
opspanning wordt het bewerkte bodemvlak op een speciale mal geplaatst, die gelijk is aan
het bevestigingsvlak van de basis-molen. Zodoende kunnen aile vlakken van het
uitgangsbJok worden bewerkt, wat noodzakelijk is voor de functie van het skelet.

Om te zorgen dat een produkt in een enkele opspanning kan worden gemaakt moet in het
ontwerp rekening worden gehouden met de opspanmethode. Dit wordt gedaan aan de
hand van ontwerpregels, maar als in het ontwerp nog niet vaststaat welke spanmethode
wordt gebruikt, dan kunnen de ontwerpregels verkeerd worden toegepast. Er is dan ook
gekozen om een rij voorkeur-spanmethoden te gebruiken met ieder hun eigen
ontwerpregels. In paragraaf 3.5.7 (voorkeur-spanmethoden) wordt aangegeven welke
spanmethode de voorkeur geniet.
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3.5.1 algemeen geldende ontwerpregels

Aile opspanmethoden hebben een eigenschap gemeen; er is een vial< nooit bereikbaar,
omdat dit het oplegvlak van het produkt is. Er kunnen op dit vial< dus geen ontwerpvormen
worden toegepast, wat leidt tot de volgende ontwerpregel:

ontwerpregel27: In een produktvlak mogen geen ontwerpvotTnen worden toegepast.

Verder geldt te allen tijde dat de opspankrachten zo ten opzichte van het uiteindelijke
produkt staan, dat het produkt minimaal vervormd door deze krachten. Doordat het
materiaal toch altijd in de spandoorsnede enigszins vervormd moeten ontwerpvormen met
zware tOlerantie-eisen zich op voldoende afstand van deze spandoorsnede bevinden of
een afmeting hebben die een faktor kleiner is dan de spandoorsnede. Deze
spandoorsnede is een ruimtelijk vial< wat loodrecht staat op de vlakdelen van het produkt,
die in aanraking komen met het spanmiddel. Dit kan als voigt worden geformuleerd:

ontwerpregel28: Vlakdelen met een tolerantie, die zwaarder is dan kwaliteit NK 8,
moeten vrij liggen van de spandoorsnede. Uggen ze niet vrij, dan
moet de grootste lengte van de ontwerpvotTn in de spandoorsnede
een faktor twee kleiner zijn dan de spandoorsnede.

figuw 12: kikkers

De verschillende opspanmethoden leggen elk nog een aantal andere beperkingen op aan
het produktontwerp. In de komende paragrafen zullen deze worden behandeld waaruit nog
enkele ontwerpregels zullen volgen.

3.5.2 kikkers

Kikkers zijn zeer universele opspanmiddelen, omdat ze in
bijna elke gewenste positie kunnen worden gebruikt. Ze
worden dan ook veel ingezet bij het positioneren en
opspannen van gietstukken met een grillig contour. Hierbij
is het gebruik maken van speciale spanmallen vaak de
enige andere opspanmethode, maar dat is vanwege de
kleine serie-groottes van de produkten van Lighting
economisch niet toelaatbaar.
Omdat in een enkele opspanning wordt geproduceerd, en
er niet wordt gewerkt met gegoten produkten, moeten
slechts staf- en plaat-materiaal worden ingespannen. Dit
zijn veel voorkomende vormen die met behulp van andere

spanmethoden veel eenvoudiger kunnen worden ingespannen (b.v. met een
machineklem). Het is name/ijk zeer lastig om een produkt, dat met kikkers opgespannen
wordt goed uit te Iijnen ten opzichte van het bewerkingscentrum. Grote platen worden wei
opgespannen· met kikkers, dit komt omdat de afmetingen van de plaat meestal buiten het
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bereik Iiggen van een machineklem.
Een verder nadeel van het gebruik van kikkers is het feit dat de NC-programmeur tijdens
het opstellen van een programma precies moet weten waar de kikkers zich bevinden, om
te zorgen dat er geen botsingen plaatsvinden.
Ook wordt de bereikbaarheid van het produkt een stuk kleiner, zo is bijvoorbeeld het
bovenvlak niet geheel bereikbaar door de aanwezigheid van de kikkerpoten. Omdat de
vlakdelen waarop de kikkerpoten aangrijpen deel blijven uitmaken van het uiteindelijke
produkt, moet tenminste een hoofdafmeting ervan gelijk zijn aan een hoofdafmeting van
het uitgangsmateriaal.

ontwerpregel 29: Een hoofdafmeting moet gelijk ziJn aan een hoofdafmeting van het
uitgangsmateriaal.

Op dit vlak moeten tenminste twee kikkers worden geplaatst, waardoor ook twee vlakdelen
beschikbaar moeten zijn in het bovenvlak.

ontwerpregel 30: Er moeten in het uiteindelijke produkt minimaal 2 keer 2 recht tegen
over elkaar staande vlakdelen aanwezig ziJn die zich op een afstand
van een hoofdafmeting (zie ontwerpregel29) bevinden. Deze hoofd
afmeting moet een faktor twee grater ziJn dan de afmeting van de
ontwerpvonn. De spanvlakdelen moeten voldoende groat ziJn.

Omdat dit vlak njet meer als geheel kan worden nabewerkt mag hierop geen zwaardere
tolerantie worden geeist dan de leveringskwaliteit van het uitgangsmateriaal. Ook een
tweede hoofdafmeting van het produkt mag niet zwaarder zijn getolereerd, omdat ook dit
vlak niet overal bereikbaar is door de aanwezigheid van de kikkers.

ontwerpregel31: Op twee hoofdafmetingen mogen geen strengere maattoleranties
worden gesteld dan in de leveringstoestand van de uitgangsvonn.

De opspanvlakken mogen niet te klein zijn omdat zij anders ten gevolge van de
spankracht zullen beschadigen. Te grote opspanvlakken geven ook problemen omdat zij
het produkt krom kunnen trekken. Wordt uitgegaan van standaard staf- en plaat-materiaal,
dan komt dit laatste niet voor. Figuur 13 verduidelijkt dit nogmaals.
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v66r het spannell

figuur 13: de opspanvlakken

3.5.3 machineklem

nA he! spannen

Moet er in een enkele opspanning worden geproduceerd,
dan kunnen beter machineklemmen worden ingezet dan
kikkers.
Met een machineklem wordt een redelijke bereikbaarheid
behaald omdat de vlakdelen waarop wordt gespannen
relatief klein zijn. Is het produkt opgespannen, dan zijn niet
aileen de opspanvlakdelen, maar ook de onmiddellijke
omgeving ervan moeilijk bereikbaar omdat de machineklem
de vrije beweging van het gereedschap belemmert. Om dit
te voorkomen moet gebruik gemaakt worden van speciale,
lange of verlengde gereedschappen, maar dat strookt niet
met de opzet om het aantal gereedschappen te beperken.

Omdat de vlakdelen, die kontakt maken met de bekken van de machineklem, altijd deel uit
blijven maken van het uiteindelijke produkt kan de volgende ontwerpregel worden
opgesteld:

ontwerpregel 32: Er moeten 2 voldoende grote, tegen over elkaar staande vlakdelen in
het uiteindelijke produlct aanwezig zijn die zich aan de rand van de
uitgangsvonn en op een afstand van een hoofdafmeting bevinden.
Deze hoofdafmeting moet gelijk zijn aan de afmeting van het uit
gangsmateriaal.

Een groot nadeel van het werken met een machineklem is het feit dat de spandoorsnede
een groot deel van het produkt doorsnijdt en dat er door de opspan-vervormingen moeilijk
ontwerpvormen met zware tolerantie-eisen kunnen worden gemaakt. Aileen als de
afmetingen factoren kleiner zijn dan de spandoorsnede zijn deze te realiseren.
De machineklem kan snel op het machinebed van het bewekingscentum worden geplaatst
omdat hij niet 100 % hoeft te worden uitgelijnd. Er wordt gebruik gemaakt van het principe
van de 'zachte bekken' waarbij de afwijkingen, ontstaan bij het plaatsen van de klem op de
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machinetafel. worden weggefreesd. Hierdoor wordt het produkt automatisch ten opzichte
van het machine-coordinatensysteem uitgericht.

figtu 15: het zactltHekken principe

Door gebruik te maken van uitgangsvormen als staf- en plaat-materiaal is de
verscheidenheid van vormen drastisch beperkt waardoor ook het aantal gebruikte
opspanbekken gering blijft. Zelfs ronde produkten kunnen goed worden ingespannen, door
in de zachte bekken een gedeelte van een cirkel te frezen. Het bewerken van de zachte
bekken neemt niet veel tijd in beslag en ze blijven bruikbaar totdat de machineklem weer
van de machinetafel wordt gehaald. Het is dus een goedkope en veelzijdige methode om
op te spannen en wordt dan ook veel toegepast.
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3.5.4 Jolly-methode

..
18El

figuur 16: de loDy-methode

Bij de lolly-spanmethode wordt ook gebruik gemaakt van een machineklem, maar deze is
speciaal afgeschuind om zo een betere bereikbaarheid te verkrijgen. Het uitgangsmateriaal
wordt opgespannen waarna het produkt wordt gemaakt. Aan het einde van de bewerkings
cyclus wordt het bewerkte blok materiaal zo ingefreesd dat het uiteindelijke produkt van de
opspanvoet kan worden losgebroken en met de hand kan worden afgewerkt (vij/en).
De afwerking kan parallel plaatsvinden aan het produceren van een nieuw produkt op het
bewerkingscentrum, waardoor hierop geen produktietijd-verlies wordt geleden. Ook kan het
uiteindelijke produkt slechts gedeeltelijk worden losgefreesd waarna de opspanvoet op een
conventionele freesmachine wordt verwijderd. Deze conventionele freesmachine wordt niet
volgepland met orders en staat opgesteld als hulpmiddel voor de bewerkingscentra. Deze
bewerking is dus net als het tappen op de tapmachine een niet-critische bewerking.
Dit leidt tot de vo/gende ontwerpregel:

ontwerprege/ 33: Op een vlak van de omtrek van het produkt, waarop geen ontwerp
vonnen worden toegestaan, moet een p/aatse/ijke rowheid worden
toege/aten, die wordt veroorzaakt door het afvij/en van de
afbreekzone of er moet op een hoofdafmeting een niet zo
nauwkeurige tolerantie (± 0.1 mm.) worden geeist om de opspanvoet
eraf te frezen.

Het grote voordeel van het werken met de lolly-methode is de optimale bereikbaarheid van
het produkt. Vijf zijden zijn zelfs voor korte gereedschappen optimaal bereikbaar, omdat
de opspanvoet ervoor zorgt dat het uiteindelijke produkt goed vrij komt te liggen van de
machineklem. Ook geldt dat de spandoorsnede geheel buiten het uiteindeljjke produkt ligt
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zodat vervormingen hierdoor niet zijn te verwachten. Zelfs spanningsinvloeden vlak bij de
spandoorsnede kunnen worden geneutraliseerd door het frezen van een inkeping in de
opspanvoet. Sommige produkten zijn zo fragiel dat vervorming aileen kan worden
vermeden door de spandoorsnede buiten het produkt te leggen, waarvoor lolly
spanmethode de ideale oplossing is.
Het produkt kan krom trekken als gevolg van de bewerkingskrachten, zodat geen
restspanningen meer in het produkt blijven zitten die vrijkomen bij het afspannen van het
produkt. Deze krom getrokken vlakken kunnen in dezelfde opspanning met een
nabewerking (kleine bewerkingskrachten) weer op maat worden gemaakt, zodat het gehele
produkt aan de geeiste toleranties blijft voldoen.
Een groot nadee! is echter dat bij de lolly-spanmethode nogal wat materiaal verloren gaat,
bijvQcrbeeld voor de opspanvoet. Hierdoor wordt de kostprijs van het produkt
opgeschroefd, maar vanwege de geringe serie-grootte is dit nog wei economisch
verantwoord. Zeker omdat het opweegt tegen de extra kosten die ontstaan als het produkt
in twee opspanningen gemaakt moet worden. Vooral bij grotere produkten telt het
materiaalverlies zwaar door, en daarom wordt hiervoor eerder een andere opspanmethode
gekozen. Bij kleine produkten (in geringe aantallen) is de lolly-spanmethode echter
optimaal.

3.5.5 pallet

Z~plegglng

figwr 17: een pallet-5pansysteem

Een andere spanmethode, die zorgt voor een optimale bereikbaarheid van het produkt, is
het palletspannen. In tegenstelling tot het lolly-spannen, waar na het NC-bewerken nog
een verdere bewerking aan het produkt wordt gedaan (afzagen of eventueel afbreken en
navijlen). wordt bij het palletspannen een bewerking voor het NC-bewerken noodzakelijk.
Om een produkt te spannen moeten in het blok uitgangsmateriaal eerst tapgaten worden
gemaakt, waarna het via de onderkant van de pallet met behulp van bouten wordt
vastgezet. Ook deze bewerking is net zoals bij het lolly-spannen niet kritisch, omdat de
boor/tapgaten gemaakt worden op machines die niet voor produktie worden volgepland.
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Een groot nadeel van deze spanmethode is echter dat de opspan-tapgaten in het
uiteindelijke produkt aanwezig blijven. Dit laat zich dan ook vertalen in de volgende
ontwerpregeJ:

ontwerpregel 34: Tenminste twee tapgaten M8 moeten worden toegelaten in hetzelfde
vlak in het uiteindelijke produkt. Deze tapgaten liggen op een onder
linge afstand die wordt bepaald door het gatenpatroon van de pallet.

Bij het gebruik van opspan-tapgaten moet er overleg plaatsvinden tussen de NC
programmeur en de ontwerper, tenzij er in het ontwerp al wordt aangegeven waar en
hoevee! opspan-tapgaten worden toegelaten. Aangezien die veel tijd in beslag neemt is dit
niet voor ieder produkt mogelijk. Daarom moet al in de ontwerpfase rekening worden
gehouden met de opspan-tapgaten. Deze moeten op een andere manier worden
aangegeven dan gewone tapgaten omdat anders de span-vrijheid van de NC
programmeur teveel wordt beperkt. De opspan-tapgaten moeten kunnen worden
weggelaten als zij niet nodig blijken te zijn wanneer er gebruik wordt gemaakt van een
andere span-methode. Wei moet de ontwerper zoveel mogelijk rekening houden met deze
spanmethode door aan te geven waar opspan-tapgaten zijn toegelaten. Dat kan
problemen opleveren, maar deze kunnen voor een gedeelte worden opgelost door het
opnemen van het gatenpatroon van de pallet in het CAD-systeem.
Het grootste voordeel van het pallet-spansysteem is dat het eigenlijke opspannen buiten
het bewerkingscentrum plaats kan vinden, waarna het op de uitgerichtte grondplaat wordt
geplaatst. Hierdoor wordt de opspantijd tot een minimum beperkt waardoor de effectieve
produktiecapaciteit van het bewerkingscentrum wordt vergroot. Dit geldt zeker als
meerdere produkten op een pallet worden gespannen. Tevens kunnen extra opspanningen
worden vermeden als een produkt op meerdere machines moet worden bewerkt. Hierbij
wordt het produkt inclusief de pallet, en dus de opspanning, naar een volgende machine
gebracht waar het weer op een grondplaat wordt geplaatst en dus niet meer wordt
uitgericht. Bij toepassing van deze methode kan, bij gebruik van twee bewerkingscentra,
het beschikbaar aantal gereedschappen worden verdubbeld.
Bjj series groter dan twee stuks kan het bewerkingscentrum onbemand worden gebruikt
door middel van een robot of een 'trein' met pallets, die de pallets kan verwisselen. Dit
verlaagt het machine-uurtarief.
Een verder voordeel van het pallet-spannen ten opzichte van lolly-spannen is dat het
materiaalafval tot een minimum wordt gereduceerd vanwege de afwezigheid van een
opspanvoet. Ook kan de pallet samen met een machineklem worden gebruikt waarbij de
machineklem ten opzichte van de pallet parallel aan de produktie op het
bewerkingscentrum wordt uitgelijnd. Hierdoor kunnen beide spanmethoden op hetzelfde
bewerkingscentrum worden toegepast, maar dan moet er wei gebruik worden gemaakt van
een aangepaste, stabielere, grondplaat met aluminium nokken Lp.v. verende stiften.
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Iiguur 18: een opspanblok

3.5.6 opspanblokken

Een spansysteem dat zeer verwant is aan het pallet
spansysteem is de methode die gebruik maakt van
opspanblokken.
Evenals bij het gebruik van pallets wordt ook bij de
opspanblokken gebruik gemaakt van tapgaten waarmee het
produkt wordt vastgezet. Ten opzichte van een pallet heeft
het opspanblok hat voordeel van een groter oppervlak,
waardoor ook meer produkten opgespannen kunnen
worden. Bij het gebruik van een opspanblok wordt er
natuurlijk voor gezorgd dat het opspanblok op de pallet is
gemonteerd, zodat het bewerkingscentrum niet stil staat als
de produkten worden opgespannen. Hierbij is weer wei een

aangepaste, stabielere, grondplaat nodig vanwege het grote gewicht van het opspanblok.
20 wordt de produktie-capaciteit optimaal benut.
Een nadeel van het gebruik van opspanblokken is dat de omvang van het blok de grootte
van het uitgangsmateriaal beperkt. Er wordt uitgegaanvan een opspanblok waarbij de
produkten op de zijvlakken worden gespannen. Wordt ook het bovenvlak gebruikt, dan
geldt voor dit vlak dat aan de ontwerpregels van het pallet-systeem moet worden voldaan.
Ook wordt de bereikbaarheid van het produkt enigszins beperkt omdat hierdoor een
tweede zijde niet kan worden benaderd (dit is de onderkant). Hierop mogen dus geen
andere ontwerpvormen worden toegepast, wat resulteert in de volgende ontwerpregels:

ontwerpregel 35:

ontwerpregel 36:

Tenminste twee tapgaten of twee doorlopende gaten moeten worden
toegelaten in hetzelfde v1ak in het uiteindelijke produkt. Deze gaten
liggen op een onderlinge afstand die wordt bepaald door de afmetin
gen van de opbouw-constnJctie.

Ontwerpvonnen mogen slechts op vier vlakken worden toegelaten,
waarvan er drie elkaar taken in een punt.

Deze kunnen echter worden verlaagd door minder nauwkeurige opspanblokken te
gebruiken en het produkt alzijdig te bewerken. Hierbij wordt de eventuele opspanfout
weggefreesd zoals bij het zachte bekken-principe van de machineklem. Worden niet aan
aile zijden hoge toleranties geeist, dan is het alzijdig bewerken niet eens nodig.
Moet weI nauwkeurig worden gewerkt, dan kan via een meettaster de exacte positie van
het uitgangsmateriaal worden bepaald. Positie-afwijkingen kunnen eenvoudig gecorrigeerd
worden door een nulpuntsverschuiving. Voor orientatie-afwijkingen (rotaties) moet het
bewerkingscentrum on-line worden bijgeregeld. Hierbij kunnen niet aile rotatie-afwijkingen
worden gecompenseerd omdat de MAHO aooc niet over een zwenktafel beschikt.
Aan aile produkten, die op hetzelfde opspanblok worden gemonteerd, geldt de eis dat zij
gemaakt moeten kunnen worden met de gereedschappen uit het magazijn van het
bewerkingscentrum. Dit is een groot nadeel, omdat nu nog niet met een standaardset-
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gereedschappen wordt gewerkt. In de huidige situatie is het gebruik van een opspanblok
dus aileen voordelig bij produkten die in serie worden gemaakt, maar deze komen niet zo
veel voor in het produktenpakket.

3.5.7 voorkeur-spanmethoden

Aangezien het produktiepakket van Lighting vooral bestaat uit kleine onderdelen wordt
verwacht dat een groot aantal hiervan is op te spannen met behulp van de lolly-methode.
Deze verwachting wordt nog eens versterkt door het feit dat deze methode geringe eisen
stelt aan het ontwerp van de onderdelen.
Bij de lolly-m~thode wordt gebruik gemaakt van een speciale machineklem, die ook
ingezet kan worden voor de machineklem-methode. Vanwege het geringere
materiaalverlies bij deze laatste methode wordt hier de voorkeur aan gegeven. Wordt niet
aan de ontwerpregels van de machineklem voldaan, dan kan worden uitgeweken naar de
lolly-methode. Hierbij hoeft dan geen ander hulpmiddel worden gebruikt, zodat de twee
methoden door elkaar kunnen worden toegepast.
Bij de pallet-methode moeten wei andere hulpmiddelen worden toegepast. De pallet
methode is dan ook de derde keus.
Bij de opspanblokken wordt de ontwerpvrijheid verder beperkt, en geldt dan ook als vierde
keus.
Ais iaatste voorkeur wordt de kikker-spanmethode gesteld, omdat het spannen meer tijd in
besJag neemt en omdat de ontwerpvrijheid nog meer wordtbeperkt.

De voorkeur-spanmethoden worden in volgorde nogmaals weergegeven:

1) machineklem
2) lolly-methode
3) pallet
4) opspanblokken
5) kikkers
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3.6 Gebruik van ontwerpregels

Omdat niet aan aile ontwerpregels hoeft worden voldaan, wordt in deze paragraaf
aangegeven hoe ze moeten worden gebruikt.
De ontwerpregels worden ingedeeld in de vijf gebieden zoals deze in het begin van dit
hoofdstuk is aangegeven; het bewerkingscentrum MAHO 800C, het te bewerken materiaal,
de gereedschappen, de bewerkingsmethoden en de opspanmethoden.
Om nu te zorgen dat er geen lange rij ontwerpregels worden opgesomd z;jn in de vijf
gebieden sommige regels samengenomen in een dubbelomlijnd blok. Hierbij geldt dat een
blok slechts dan geldig is als aan aile, erin voorkomende ontwerpregels, wordt voldaan.
Als aile blokken van boven naar beneden geldig zijn, dan kan gesteld worden dat aan aile
ontwerpregels is voldaan en dat het produkt in een enkele opspanning kan worden
gemaakt.
Is een blok echter niet geldig, omdat niet aan een ontwerpregel is voldaan, dan moet
worden gekeken of rechts van het blok nog een ander blok is weergegeven. Is dit het
geval, dan kan alsnog aan de ontwerpregels worden voldaan indien dit tweede blok geldig
is. Er kan net zolang naar rechts worden uitgeweken totdat er geen blok meer is. Is het
laatste blok niet geldig, dan is niet aan aile ontwerpregels voldaan. Bij de opspanmethoden
betekent dit dat gebruik moet worden gemaakt van een speciale opspanmal of van een
tweede opspanning.
Omdat niet bij ieder blok een uitwijkmogelijkheid naar rechts aanwezig is kan gebruik
worden gemaakt van een waarderingssysteem, waarbij elk blok een eigen
waarderingsgetal krijgt. Hierbij krijgen de blokken van het bewerkingscentrum en van de
opspanmethoden een groter waarderingsgetal dan bijvoorbeeld het blok van het te
bewerken materiaal. Wordt bij een produktontwerp aan een aantal blokken niet voldaan,
dan wordt de waarderingsgetallen opgeteld. Oit totaal mag dan niet boven een vooraf
gestelde waarde komen want anders moet het produktontwerp worden aangepast of moet
er gebruik gemaakt worden van een tweede opspanning.

bewerkingscentrum MAHO 800C (ontwerpregels 1 tim 5):

ontwerpregel ontwerpregels
1 2 en 3

I
ontwerpregels

4 en 5

Het te bewerken materiaal (ontwerpregel 6):

ontwerpregel
6
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De gereedschappen (ontwerpregels 7 tim 13):

ontwerpregels
7,8,9,10,11

12,13

De bewerkingsmethoden (ontwerpregels 14 tim 26):

ontwerpregel is het
14 plaatselijk

hardbaar ?

I
ontwerpregels

15 tim 26

De opspanmethoden (ontwerpregels 27 tim 36):

ontwerpregel
27

machine I klem lolly pallet opspanblok kikkers
l

ontwerpregels

~
regels regels regels

I

28 en 32 I--- 33 r---- 28,34 - 28,35, - 28,29,
36 30,31
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Hoofdstuk 4: Toetsing ontwerpregels

Om de geldigheid van de ontwerpregels te toetsen is een produktenpakket van Lighting
onderzocht. De bedoeling hiervan is om na te gaan of de ontwerpregels bruikbaar zijn, en
a1s dat niet het geval is, om ze opnieuw of exacter te formuleren. De herschreven
ontwerpregels zullen dan in grensgevallen de (on)mogelijkheid van de maakbaarheid in
een enkele opspanning beter aangeven. Verder wordt in paragraaf 4.2 (resultaten)
gepoogd om algemene conclusies te trekken uit de toetsing van dit produktenpakket. Dit
wordt bereikt door te kijken aan welke ontwerpregels het grootste aantal keren niet wordt
voldaan.

4.1 Toetsing

4.1.1 veronderstellingen

Bij de toetsing van het produktenpakket zijn een aantal veronderstellingen gemaakt die
betrekking hebben op de geldigheid van de ontwerpregels.
Ten eerste wordt met het tolerantie-model uit hoofdstuk 2 gewerkt om het begrip kwaliteit
een kwantitatieve betekenis te geven. Voor de verschillende plaats~, vorm- en
rnaattoleranties wordt de lengtemaat gebruikt zoals die is weergegeven in bijlage 3. De
schrijver is zich terdege bewust van het feit dat dit model nog niet is uitontwikkeld. Daarom
is dit model slechts gebruikt voor het controleren van de maximaal haalbare waarden van
de tolerantie-eisen (ontwerpregel 5). Als het tolerantie-model is geverifieerd, dan kunnen
de ontwerpregels wei worden toegepast.
Een tweede veronderstelling die wordt gemaakt is dat, bij toetsing van de produkten aan
de ontwerpregels, het waarde-oordeel van de schrijver juist is. Naslagwerken, een
grondige analyse van het verspaningsproces en terugkoppeling met de NC-programmeurs
c.q. andere deskundigen sluiten niet uit dat verspaningsproblemen over het hoofd worden
gezien.

4.1.2 produktenpakket

Aangezien deze opdracht tot stand is gekomen na overleg met de Machinefabrieken,
Lighting en de Technische Universiteit Eindhoven, is gekozen voor een produktenpakket
van Lighting.

Lighting is een grote produktdivisie binnen Philips. die gloeilampen produceert. De
machines die hiervoor worden gebruikt worden voor een groot gedeelte door de
Machinefabrieken gemaakt. Een veel voorkomend onderdeel van deze machines is de
zogenaamde basismolen, die universeel inzetbaar is en in verschillende afmetingen wordt
toegepast. Een basismolen is opgebouwd uit twee ronde schijven waarvan de binnenste
schijf houders bevat waarmee lampen (Iamp-onderdelen) kunnen worden vastgehouden.
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De buitenste schijf beweegt niet en hierop zijn meerdere modules gemonteerd. Een
module is een bewerkingsstation dat slechts een specifieke taak uit kan voeren, zoals
bijvoorbeeld het lassen van de lampvoet of het monteren van de gloeidraad. Aile modules
van de basismolen werken synchroon en worden dan ook door de basismolen centraal
aangedreven.
Het produktenpakket dat voor de toetsing van de ontwerpregels is gekozen, een module,
is niet te groot en toch representatief voor de produkten van Lighting.

Lighting heeft in een eigen project een gedeelte van deze lasmodule herontworpen op NC
maakbaarheid. Door juist dit produktenpakket te toetsen kan worden aangegeven waaraan
extra aandacht moet worden geschonken om de NC-maakbaarheid verder te vergroten.
Het produktenpakket van de lasmodule bestaat uit een groot aantal onderdelen. Omdat
echter specifiek wordt gekeken naar freesprodukten en niet naar draaiprodukten of inkoop
onderdelen, is dit aantal teruggebracht tot 41 tekeningen. Sommige onderdelen komen in
dezelfde module meerdere keren voor en dus worden er eigenlijk 52 onderdelen
gecontroleerd.

4.1.3 toetsingsvoorbeeld

Aan de hand van de Iijst ontwerpregels wordt regel voor regel bekeken of het produkt aan
deze ontwerpregels voldoet. Altijd wordt bij de opspanmethoden de meest optimale
orientatie van het uitgangsmateriaal in gedachten genomen. Voor iedere opspanmethode
moet aan ontwerpregels 27 en 28 worden voldaan omdat deze algemeen geldend zijn.
Als bij een produkt een of meerdere keren niet aan een ontwerpregel wordt voldaan, dan
moet voor elke ontwerpregel worden nagegaan wat dit betekent voor het
bewerkingsproces.

Als toetsingsvoorbeeld is gekozen voor een geleidingsdeel uit de lasmodule, zoals
weergegeven in figuur 19. Gelet moet worden op het feit dat Lighting werkt met de
Europese projectie.
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De regels worden een voor €len getoetst, waarbij met een plus-teken (+) wordt
aangegeven dat aan de ontwerpregel wordt voldaan en met een min-teken (-) dat er niet
aan wordt voldaan.

ontwerpregel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 115 16 17 18

geleiding - + + + - - - + + + + - - +1 + + - +

ontwerpregel 19 20 21 122 23 24 25
1
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

+1 - +1 -
,

geleiding + + + + - + + - + - ! + - - -

Aan de volgende ontwerpregels wordt niet voldaan:
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1: De afgeschuinde rand 3.5 * 45° heeft een eenheidsnormaal die niet op de evenaar
of de noordpool van de bol van Woo Iigt. Het kan wei worden gemaakt.

5: De vlakheidseis van 0.01 mm op vtal< A heeft een kwaliteitsgetal NK51J2 Het is
echter, met een mantelkopfrees, wei maakbaar.

6: Er is een hoogwaardige aluminiumsoort gebruikt.
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7: Er wordt naast de tapgaten M4 oak gebruik gemaakt van tapgaten M3. Oak wordt
een doorlopend gat 0 15 mm gebruikt.

12: Het doorlopende tapgat kan niet door het gereedschap worden benaderd.
13: Suiten het tapgat M3 en het doorlopende gat 0 15 mm kan het produkt wei met de

stand~ard-gereedschappensetworden gemaakt.
17: Het doorlopende tapgat M4 heeft een LJO-verhouding die grater is dan twee.
22: Rmax is niet aangegeven in de V-gleuf en oak niet aan de rand van het vlak A.
26: Er zijn meerdere vlakken gekoppeld.
27: Omdat het doorlopende tapgat M4 niet kan worden benaderd moet het via de

onderkant worden gemaakt.
30: Het produkt kan niet met kikkers worden opgespannen.
32: Voar gebruik van een machineklem .zijn de spanvlakken te klein.
34: Het produkt is te klein om het op een pallet te spannen.
35: Het produkt is oak te klein voor een opspanblok.
36: Er worden op meer dan 4 vlakken ontwerpvormen geplaatst.

Er kan worden geconcludeerd dat het produkt niet in een opspanning te maken is. Oit
wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het doorlopende tapgat M4 vanaf het bovenvlak
niet te benaderen is, omdat een gedeelte van het produkt hierbij in de weg zit.
Een mogelijke oplossing hiervoor biedt het verplaatsen van het tapgat, zodat het weer wei
kan worden benaderd. Hierbij moeten ook de andere produkten, die functioneel gebruik
maken van dit doorlopende tapgat M4, worden aangepast.

Na deze toetsing vindt er een terugkoppeling plaats naar de ontwerper/constructeur. Uit de
terugkoppeling is naar voren gekomen dat het produkt zo kan worden aangepast, dat wei
aan een groat deel van de ontwerpregels wordt voldaan; de afgeschuinde rand 3.5 * 450
blijkt geen functie te vervullen, evenals de tapgaten M3, zodat deze kunnen worden
weggelaten. Oit komt omdat het geleidingsdeel is afgeleid van een reeds bestaand
produkt. Tevens kan het produkt van het aluminium uit de standaardset worden gemaakt,
wat goedkoper is dan het gebruikte, hoogwaardige, aluminium. Verder kunnen zowel de V
gleuf als de rand van het vlak A worden afgerond.
Het belangrijkste feit dat naar voren is gekomen is dat het doorlopende tapgat M4 kan
worden verschoven. Oit betekent dat het geleidingsdeel wei in een enkele opspanning kan
worden gemaakt.

Er zijn nag een aantal produkten teruggekoppeld, waarbij in bijlage 11 (Terugkoppeling)
opmerkingen zijn geplaatst en aanwijzingen voor een eventueel herontwerp zijn gedaan.
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4.2 Resultaten

De toetsing van de rest van het produktenpakket is in bijlage 12 (Toetsingsresultaten)
opgenomen. De toetsingsresultaten van het gehele onderzochte produktenpakket worden
hieronder weergegeven.

Het meest opvallende resultaat is het feit dat een zeer groat deel van het produktenpakket
in een enkele opspanning kan worden gemaakt. Van de in totaal 41 produkten kunnen er
33 (80% van het produktenpakket) zander aanpassingen in een planningsbewerking
worden gemaakt.
Juist de verwisselbare spilkop heeft hierin een grate bijdrage geleverd. Zander deze extra
bewerkings-as zouden 12 produkten (29% van het totaal) niet in een opspanning kunnen
worden gemaakt. Een bijkomend voordeel van deze verwisselbare spilkop is dat nag eens
12% (5 van de 41) van de produkten met minder materiaalverlies kunnen worden
geproduceerd.
De terugkoppeling naar de ontwerper/constructeur heeft geleerd dat nag eens de helft (4
van de 8) van de produkten die niet in een opspanning kunnen worden gemaakt, via
herontwerp zo aangepast kan worden dat dit wei mogelijk wordt. Dit brengt het totaal van
de in een opspanning maakbare produkten naar de zeer hoge waarde van 90% (37 van
de 41).

Er wordt hierbij uitgegaan dat aile mogelijke opspansystemen beschikbaar zijn. Ais bij het
kiezen van de opspanmethode gebruik wordt gemaakt van de lijst voorkeur
spanmethoden, dan ziet de verdeling in spanmethoden bij de produktenpakket er als voigt
uit

- machineklem 5
- lolly-methode 26
- pallet 2
- opspanblok 0
- kikkers 0

De overgebleven 8 produkten kunnen niet in een opspanning worden gemaakt, maar bij
herontwerp ervan kunnen tach 4 produkten met de lolly-methode in een keer worden
gemaakt. Oak moet worden opgemerkt dat de twee produkten bij de pallet-methode hierbij
zijn ingedeeld op grand van hun grate volume. Ze kunnen echter oak met behulp van de
lolly-methode worden opgespannen, waarbij het materiaalverlies grater is.
De eerste twee spanmethoden van de voorkeur-lijst kunnen van hetzelfde
spangereedschap (de machineklem met afgeschuinde bekken) gebruik maken. Hieruit
wordt geconcludeerd dat slechts een soort spangereedschap gebruikt hoeft te worden am
aile, in een opspanning maakbare, produkten in te spannen.

Voor een reductie van het aantal gereedschappen biedt de voorgestelde standaard
gereedschappenset een goede basis-set. Het merendeel van de bewerkingen kan ermee
worden verricht, maar soms is het tach nodjg am gereedschappen in te zetten die niet in
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deze set zitten. Vooral bij het maken van gaten zijn veel speciale gereedschappen nodig
omdat gaten niet met universele gereedschappen kunnen worden gemaakt.
De standaardisatie, die is ingevoerd om dit te vermijden is maar tendele gelukt. Uit de
toetsing blljkt het niet mogelijk om de tapgaten verder terug te brengen dan tot de maten
M3. M4. M6 en M8. Dit betekent dat het tapgat M3 moet worden toegevoegd aan de
standaard-gereedschappenset.
Bij de passinggaten blijkt geen standaardisatie te zijn ingevoerd. In totaal zijn in 18
produkten 30 passinggaten toegepast. Hierbjj zijn 17 verschillende passinggaten gebruikt,
met slechts 12 verschillende nominale diameters. Bij deze willekeur van maten kan de NC
kotterkop bij 7 produkten worden toegepast (17% van het totaal).
De verscheidenheid van passinggaten is terug te voeren op het feit dat gebruik wordt
gemaakt van het eenheidas-stelsel. Hierbij worden slechts assen met kwaliteit H6 gebruikt.
De bijbehorende gaten moeten hierop worden aangepast (10h7, 10g7, 10k7, 10p7, etc.).
Omdat een as eenvoudiger, en met minder verschillende gereedschappen, is te bewerken
moet dan ook gebruik worden gemaakt van het eenheidsgat-stelsel. Er worden dan
standaard gaten gemaakt (H6) waarbij de assen hierop moeten worden aangepast. De
reductie van het aantal gereedschappen in het bewerkingscentrum is dan zeer groot.

Er worden zeer veel verschillende soorten uitgangsmaterialen gebruikt (13 in aantal). Het
is echter mogelijk om een groot deel van de produkten te maken van de set voorkeur
materialen.

Tenslotte komen in het produktenpakket veel niet-functionele bematingen voor, waarbij in
de meeste gevallen wordt 'vergeten' aan te geven dat de niet-functionele hoeken mogen
worden afgerond.
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Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen

Na een grondige bestudering van het verspaningsproces kunnen nu uit de resultaten van
de toetsing van het produktenpakket van Lighting (zie paragraaf 4.2) conclusies worden
getrokken. Tevens worden aanbevelingen gedaan hoe de resultaten van dit onderzoek het
best kunnen worden toegepast in de praktijk.

5.1 Conclusies

De belangrijkste conclusie die kan worden getrokken is dat een zeer groot gedeelte (82%)
van de onderdelen van een module in een enkele opspanning gemaakt kan worden.
Terugkoppeling naar de ontwerper heeft aangetoond dat bij toepassing van de
ontwerpregels dit gedeelte verder kan worden verhoogt tot 90% van de onderdelen.

Het bewerkingscentrum MAHO SOOC, met een draaibare spilkop, is uiterst geschikt om
produkten in een enkele opspanning te maken. Door de draaibare spilkop wordt de extra
mogelijkheid gecreeerd om het vijfde vlak te bewerken. Dit zorgt ervoor dat een groter
gedeelte van de produktenpakket (30% meer) in een opspanning kan worden gemaakt.
Voor dit produktenpakket levert het uitbreiden van het bewerkingscentrum met een
volwaardige 5e as, geen belangrijke verhoging van dit aantal op.

De beperkingen die door de ontwerpregels aan de constructeur worden opgelegd leiden
tot een standaardisatie van de ontwerpvormen. Toch kan worden geconcludeerd dat
toepassing van deze ontwerpregels en de daarmee samenhangende standaardisatie, goed
mogelijk is. Ais de ontwerpregels in een geautomatiseerd systeem zijn ingebouwd, biedt dit
grote voordelen door de directe terugkoppeling van deze regels. Dit zorgt voor een
reductie in bewerkingskosten en in een verkorting van de doorlooptijd.

Om het aantal gereedschappen te reduceren is gekozen voor een standaard
gereedschappenset. Deze standaardset, weergegeven in bijlage 10, is goed toepasbaar
voor het gehele produktenpakket. Soms moeten naast de standaardset speciale
gereedschappen worden gebruikt, maar daarvoor is in de gereedschapsketting voldoende
plaats beschikbaar. Na toetsing is gebleken dat twee veranderingen in de standaardset
moeten worden aangebracht. Ten eerste wordt het tapgat M3 toegelaten, omdat het niet
mogelijk is om tapgaten kleiner dan M4 nog verder te standaardiseren. Een tweede
verandering is de verwijdering van de NC-kotterkop en de meettaster. Dit na afweging van
de aanschafkosten en het gebruik van deze gereedschappen (gebruikt in 17% van de
produkten).

Om zo economisch mogelijk te produceren wordt met materiaal-specifieke
gereedschappen verspaand, wat is doorgevoerd met het gebruik van een set
voorkeursmaterialen. Deze set van twee materialen kan op het grootste gedeelte van het
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produktenpakket worden toegepast.

De grootste reductie in het aantal gebruikte gereedschappen wordt verkregen door niet
meer met een eenheidas-stelsel te werken, maar met een eenheidsgat-stelsel. Hierbij
wordt de as aangepast aan het gat, wat tot een grote gereedschapsreductie leidt.

5.2 Aanbevelingen

De votgende aanbevelingen worden gedaan:

Pas de ontwerpregels toe in een geautomatiseerd systeem.
Gebruik standaard uitgangsmateriaten.
Gebruik de standaard-gereedschappenset volgens de voorwaarden uit hoofdstuk 3.
Gebruik bij het opspannen de lolly-methode als niet volgens de machineklem
methode kan worden gespannen.
Gebruik het eenheidsgat-stelsel.
Bemaat niet-functionele hoeken met de afrondingstraal Rma><"

Maak, om de benutting van de gereedschappen te vergroten, gebruik van een
enkele voorkeursklasse van gereedschappen voor twee bewerkingscentra
Pas een NC-kotterkop en een meettaster toe, mits hiermee kwaliteit I\JK6 kan
worden gehaald, om zo geautomatiseerd de 'right-first-time' te kunnen garanderen.
Plaats deze gereedschappen in de voorkeursklasse.
Werk het tolerantie-model van hoofdstuk 2 uit, zodat in de toekomst er meer
gebruik van kan worden gemaakt.
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Bijlage 3: Lengtematen van de toleranties

Bij een bewerking worden ten aanzien van de verschillende toleranties andere waarden
voor het tolerantieveld gemaakt. Hierbij is het nodig om de lengtemaat te met een faktor te
compenseren. Ze krijgen dan allen hetzelfde kwaliteitsgetal.
Er wordt weliswaar gebruik gemaakt van de i(L)-formule, maar het is niet altijd duidelijk
welke lengtemaat (L) moet worden ingevuld. In de onderstaande figuur worden de
gebruikte begrippen nader toegelicht:

-,
I
I
I
I
I

I

.-1
t

L - ...

met: L =de gebruikte lengtemaat
t = het tolerantie-veld

De Jigging van het tolerantieveld is belangrijk voor het kiezen van de compensatie-factor.
Staat het tolerantie-veld loodrecht op de lengtemaat, i.p.v. in het verlengde ervan, dan is
hij met algemene bewerkingsmethoden eenvoudlger te realiseren. Hiervoor wordt de
lengtemaat met een compensatie-faktor verkleind.
Wordt een tolerantie niet op een lengte geeist (enkelvoudig), maar op de gehele omtrek,
zoals bij de rondheid-eis, dan is dit moeilijker te realiseren en moet de lengtemaat dus
worden vergroot.

De compensatie-factoren zijn als voigt gekozen:
compensatie-faktor:

- het tolerantieveld ligt in het verlengde van de lengtemaat: 1
- het tolerantieveld staat loodrecht op de lengtemaat: 0.5
- de tolerantie wordt slecht in een richting geeist (enkelvoudig): 1
- de tolerantie wordt op de gehele omtrek geeist (meervoudig): 2

De totale compensatie-factor is de vermenigvuldiging van aile afzonderlijke compensatie
factoren.

Na uitgebreide bewerkingstesten en -metingen kunnen deze waarden worden bijgesteld.
Ook kunnen dan fundamenteel verschillende bewerkingen als frezen en plaatponsen
verschillende correctie-factoren krijgen.
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Per tolerantie wordt nu aangegeven hoe de lengtemaat kan worden gevonden:

Bemating:

II 108 + 0.05 ~-""
~ ~

Het tolerantieveld ligt aan €len kant van de lengtemaat en in het verlengde hiervan
(enkelvoudig); er is dus geen compensatie nodig.

lengtemaat =afstand tot het werkstuk-nulpunt

Rechtheid:

....

Het tolerantieveld staat loodrecht op de lengtemaat en moet dus gecompenseerd worden.
Gecorrigeerd wordt met een faktor 112

lengtemaat = 1J2lengte L
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Rondheid:

.... _--
I

Het tolerantieveld ligt enkelvoudig in het verlengde van de lengtemaat (radius R). De
rondheids-tolerantie geldt echter over de gehele omtrek waardoor wordt gecompenseerd
met de faktor 2.

lengtemaat = 2' R

Haaksheid:

-- - - - - - - -,,--

L
I

I- ~ --

A
~"""'----"'------rI', ,,

"...-----------;.~,
Omdat zowel de hoogte als de breedte van het opstaande vlak een grote invloed hebben
op het tolerantieveld wordt als lengtemaat de diagonaal hiervan gekozen. Het
tolerantieveld staat loodrecht op de lengtemaat, en dus m op het opstaande vlak met
lengtemaat L; er moet dus worden gecorrigeerd met de faktor 112
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Cilindriciteit .

Bij cilindriciteit wordt een gecombineerde tolerantie geeist; namelijk rondheid in het
bovenvlak enrechtheid van de totale cilinderwand. De lengtematen hiervan staan
loodrecht op elkaar en kunnen als voigt worden omgerekend:

correctie faktor:
- eis de rechtheid van een reepje cilinderwand: %
- eis deze rechtheid op de gehele omtrek: -.£.

1
- loodrecht hierop staat de rondheid-eis van het bovenvlak met de correctiefactor 2.

rondheid

rechtheid
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Vlakheid:

Het tolerantieveld staat loodrecht op de lengtemaat (de grootste afstand tussen twee delen
van het vlak waarop de tolerantie wordt geeist). Gecorrigeerd wordt met de faktor 1f2

lengtemaat = 1J~l2+S2

Evenwijdigheid:

B

Aangezien de afmetingen van het bovenvlak een grotere invloed heeft op het
tolerantieveld dan de afstand van dit vlak tot de referentie moet dit zwaarder worden
meegenomen. Het tolerantieveld staat loodrecht op dit bovenvlak, waardoor wordt
gecorrigeerd met de faktor 'lhDe afmetingen van het bovenvlak worden 2 keer zo zwaar
meegewogen als de afstand tot de referentie.

lengtemaat =1J2vt';l.)2+A2+S2
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Hoekzuiverheid:

--I: - - ---/1
/

/L . /
(

Evenals bij de haaksheid geldt dat de hoogte en de breedte van het opstaande vlak een
grote invloed hebben op het tolerantieveld. De diagonaal hiervan wordt dan ook als
lengtemaat gekozen, die moet worden gecorrigeerd met een faktor 'l'£>mdat het
toJerantieveld loodrecht op dit vlak staat.

Jengtemaat = V/B2+L2

Plaatszuiverheid:

t

-------~

B

_ 1 +- ...,..-
I..

L

A1s lengtemaat wordt de diagonaal van de afstand tot het punt genomen, omdat beide
machineassen moeten bewegen om dit punt te bereiken. Het tolerantieveld ligt in het
verJengde van de lengtemaat, dus hier hoeft correctie plaats te vinden.

lengtemaat =VL2+B2
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Bijlage 4: Standaardkwaliteit

TECHNISCHE VOORUCHTlNG STANDAARDKWALITEIT MFV 3·2037·2
MACHINEFABRIEKEN

VAN METALEN ONDERDELEN 12-pagina's -pag'na 2

CONSTRUCTEURSBLADEN VOOR BEDRIJFSMECHANISATIE APPARATUUR -1 jan.lgea

2. ONDERDELEN VERVAARDIGD DOOR 2.1.2 Vlakheid
VERSPANEND BEWERKEN De loleranties in de tabel gelden:
In dil hoofdstuk gaal hel om oppervlakken van onderdelen • voar de grootste almeting L (Iengle 01 diameler) die

die door bewerkingen als draaien. boren en koneren, frezen in hel betrokken vlak voorkomL

en zagen worden vervaardigd uit • voor onderbroken vlakken die op tekenin; in
• ruwe handelsmaterialen, zoals ataaf~ en profielmateriaal een v1ak zlin getekend.

en dik plaalmaleriaal.

~
- gietslukkan en smeedslukken.

AIle aisen gelden voor binnen- en builenmalen lenzij anders .I
verme/d. L---...J

2.1 VORM- EN PLAATSNAUWKEURIGHEID r-L@D
2.1.1 Rechtheid or!

RECHTHEIO VAN CIUNORISCHE OELEN r I

:[£5 ~

101 I
L~ .. 1.6 > 1.6 lim 6.3 >6,3

I.. I • I .. 20 0.03 0.04 0,05

> 20 lim 50 0.05 0.07 0.1

> 50 lim 100 0.07 0.1 0.2

> 100 lim 200 0.1 0.15 0,3

I-I I > 200 11m 500 0.15 0.2 0.4

L~ .. 1,6 > '.61/m 6.3 >6,3 2.1.3 Rondheid

.. 10") 0.05 0,1 0.2

~~> 10tlm20 0.1 0.2 0.4

> 20 lim 30 0.15 0.3 0.6

> 30 0.2 0.4 0.8 ett:-·+-*) Elk gedeelle van hel onderdeel mel Lid .. 10 moel
aan deze eis voldeen

OPMERKING: Rechlheid van onderdelen uil onbewerkle IS rei I
en strip.

> 1.6 11m 6.3Hoewel hel gehele hoofdstuk 2 hande~ over oppervlakken Ra .. 1,6 >6.3
die verspanend bewerkt zijo. Yolgt hietop een ultzondering 0.025 I 0.05 0.1
voor assen en strippe" welke niet bewerld worden en
belrokken worden uil magazijn 4500.

2.1.4 Cilindricileil

0 D 0 :It=5SOOI1 d h h 1-111000 Imateriaaf

0- 25 9
staal 25 - 80 6

80 - 200 4

aluminium 0- 25 6 I- I .1
25 - 200 4

0 25 5koper/messing 25 - 200 3 lal I
~ <1,6 > 1.6 tim 8.3 >6.3

.. '0") 0.1 0.15 0.3

> 10 tim 20 0,15 0,25 0.5

> 20 11m 30 0.2 0.35 0.7

>30 0.25 0.45 0.9

'*) Elk gedeelte van he! ondardeel met Lid < 10
moet ..n deza eis voldoen
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TECHNISCHE YOOIlUCHTIHG STANDAARDKWALITEIT MFV 3-2037-2
MACHINEFABIlIEKEN

VAN METALEN ONDERDELEN 12.pagina's .pagina 3

CONSTRUCTEURS8LADEN VOOR BEDRIJFSMECHANISATIE APPARATUUR --- jan. 1988

2.1.5 Evenwijdigheid HAAKSHEID VAN RONDE ONDERDELEN

Het cilindrische deel met de grootste !engle is de re-
lerenlie.

IA! I..LI IA~ ~..LI IAI
~III

lD-r-L--
t

.. -rn ..
-Sf.- ~- ~t-I'- .~ I- . I--- '0

11

r l=.1
..

t ~

A

Hel vlak mel de grootsle lengle is de referenlie. X I..L I I
';;S 0.02

1111 I > Stlm 10 o.oS

~
> 10 0.1

" 6.3 >6,3

.. 20 0,08 0.1

> 20tlm SO 0,08 0,15 HAAKSHEID VAN GATEN
> 50 11m 100 0.1 0.2

De tolerantie is maximaal:
> 100 lim 200 0,15 0,3 O.OOS x L
> 200 tim SOO 0.2 0.4 (.. ± I S'. maar minimasl 0.06).

2.1.6 Haaksheid Opmerklng
Mag worden gemeten m.b.v. een pen met de minimale

HAAKSHEID VAN VLAKKE ONDERDELEN gatmaten (bil een gat met willekeurig profieJ), of met de
0 goedkeurzijde van hel gatkaliber of hel schroefdraad-

kaliber.

~.LI IAI

~I -~r
.LI c1 Get met wUlekeurtg protet

(rond. rechlhoekig ..d.)

-~
Het vtak met do groolste lenglo is de referentie.

'.L I I ,

~ .. 6,3 > 6.3

<20 0.08 0.1 ~rudpt

> 20IIm SO 0,08 O,1S

> SO tim 100 0.1 0,2

> 100 11m 200 O,1S 0,3

>200 11m SOO 0,2 0,4
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2.1.7 Symmetrie

SYMMETRJE, ALGEMEEN

2.1.8 Radiale slag
In de label is:
- L de 9rootste lengte van het onderdeel,
• Ra de grootste ruwhe.d dIe het getolereerde en hel

referenti.-element magen hebben.

Het cilindrische deel met de grootste lengte is de re·
lerentie

Het harlVlak van de langole breedtemaat of de hal1l1jn
V8n de grootste diameter is de referentle.

som van de toleranties

2

Voorbeelden:

tol.rantie van U + tolerantle van V

2
tol.rentil van X + tolerantie van V

2

symmetrle

symmetrie

symmetrie

1,1 1
~ 0;;1,6 > 1,6 11m 6.3 > 6.3

0;; 50 0.04 0.05 0.06

> 50 11m 100 0.05 0.07 0.1

> 100 0,07 0.1 0.2

OPMERKINGEN:
- De eisen betreffende de radiale slag dekken tevens

de c08xialiteltseisen.
• De eioen betreffende de axiale slag worden gedek1 door

de eisen yoor de haaksheld.

SYMMETRIE BIJ SPIESANEN

d 1-:-1 1
0;; 20 0.05

> 20 tIm 40 0.07

> 40 tim 80 0.1

>80 0.15
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2.2 UITVOERING VAN DETAILS

2.2.1 Uitloop in hoeken
UITLOOPGROEVEN
(onderslaande eis geldl bij elke groane van de hoek)

A.ls op tekening bij een hoek is sangeven "uitloopgroef'.
dan moeten yorm en almetinge" ervan vallen binnen de
waarden yolgens onderstaande figuur; zie ook de voor·
beelden.

0,2
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Voorbeelden yan uitloapgroeven Vlakke produkten
b

b = de grootste afmetin9 van ele uitsparing

I R A I

.~

b
.. 20

> 20t/m 50
>50

0.4
0,8
1.0

UITLOOP UITWENOIGE SCHROEFORAAO

Voor metrische schroefdraad geldt L max. =3 x spoed

2.2.2 Afrondingen en afschuiningen

BIJ BINNENHOEKEN
De aftandingen of alschuiningen van ronde en vlakke
onderdelen. moeten vallen blnnen het in de figuur ge
rasterde gebled.
Vecr de waarden van R max. tie de figure" en tabellen.

Aonde produklen

SIJ BUITENHOEKEN
Buitenhoeken moete" braamvrij zij".
De afrandingen of atschuiningen van ronde of vlakke
onderdelen. met uitzonoering van geboorde gaten, moe
ten vallen binnen het in de figuur gerasterde gebied.

0,4 x45°
~-

•Ronde produklen

~.
Vlakke produklen

BIJ GEBOOAOE GATEN
De afschUiningen moeten ligge" binnen de in de figuur
en label gegeven waarden.

90°_120°

v~

d = diameter waarop de afronding/afschuining zich
bevindl

d
..20

>20 11m 500

>500

0,4
0.8

16

67

d a
.. 10 0,4

> 10 11m 50 0.8
> 50 1,0

BIJ SCHROEFORMOGATEN
De atschuiningen moetan tenminSle een schroefdraad
lengte van 0,8 d overlaten an niet groter zijn dan
o max. = 1,2 d volgens onderstaande figuur.

90°_120°

•~!. --l!!.l-
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2.2.3 Cenlers

Centers ziin toegestaan al. dal op lekening i.
sangegeven; zie figuur.

2.3 AFLEVERINGSTOESTAND

De produkten moete" schoon en vrij van overmatig olie
of vet worden afgeleverd.

De a'metingen van niel nader gedefinieerde cenlers
komen overeen met de figuur en tabel.

center
8toa.e.t..n

~IJ'-__N
."."
88

o
Slim 10

> 10 11m 25
>25

d1 max.

2
3,15

d2 ma•.
3,1S

5
8

3. ONDERDELEN UIT PLAATMATERIAAL

Hel gsal om produfri~" die:
worden v.",aardigd uil plaalmalerialen (u~ge,onderd

'0Dd) mel dUele" ~ 0,8 lm. 4,
• hun vorm verkrijgen door bewerkingen als knippan.

stampsnllasersniiden. doordrukken. buigen en samen·
stellen via b.Y.lassen en solderen.

De omschreven eise":
.. gelde" "iet VOOf samengestelde anderdele" maar uite

slurtend voor de (samenstellende) enkelvoudige delen
erllan ('ie vocr definilies UN·O 566).

.. zij" oak van toepassing '1oor lasersnijden als dit i.p.v.
stampsn wordt loegepasl

• yoldoen niel voor aile oppsrvlalclebedekkingen/·behan.
delinge"; tie hiervoor 3.5.

3.1 VORM· EN PLAATSNAUWKEURIGHEID

3.1.1 Rechlheid

De lolerantie. ('ie tabel) "in:
.. inclusief .ventuele stampovergangen
• aileen geldig voor een enkelvoudig onderdeel, dus

niet voor een samengesteld onderdeel.

2.2.4 Afsleekpunlen

A'steekpunten 'iin loegestaan als dat op lekening is
aangegeven; zie figuur.

afsteekpunl-f:3-/ 100ge.taan

Atsleekpunlen moelen goed vasl 'illen.
De afmetingen van nlel nader gedefinieerde .fsteek
punten kamen overeen met de figuur.

2.2,5 BewerkingsoYergangen bij builenmalen

Bewerkingsovergangen bij bu~enmaten van ronda an
wtakke ondardalan (,ie figuren) 'iin loegestaan, mils ,e
voldoen aan de eisen in de label.

I As Ie 1.6 I> 1.6 tim 6,3 I> 6,3 11m 12.51> 12.51

Ih ..... 1 0,025 1 0.05 I 0,1 I 0,3 I
Sij ronde onderdelen mel L C 1000 en LId C 10 'ijn
bewerkingsovergangen nlalloegestaan.
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L I-I I
" 100 0.2

> 100 tim 200 0.3

> 200tlm 400 0,4

> 400 tIm 1000 0.5
> 1000 tim 1500 1,0
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3.1.2 Vlakheid 3.1.3 Evenwijdigheid

De toleranties: ALGEMEEN

- zi;n inelusief de eventuele vervormingen door buigen De toegelaten afwilkingen (zie label) ziin:en lassen, - incluslef 8ventuele stampovergangen,- zii" yoor een aanta' s/a-combinaties vermeld in de - aileen geldig voor een enkelvoud,g onderdeel. dus niet, label. waarbila hgtlussen 2 mm en L. voor een samengesteld ondardeel.- gelden -in afwijking van UN·D 601- ook voo. "nor-

1
maal voofradige magazijnmaterialen", de zoge-
naamde handelskwaliteil I

l =grOOlSle lengte (of diameter) van hel betrokken vlak.

~
I

I. I • I I ~
~

~

~

[ I "I I De grootste lengle is de referentie

U L IIII I
"'00 0.3

> l00llm 200 O.C'

I

r
> 200llm COO 0,5

@
> 400 11m 1000 0,6
> 1000 11m 1500 I,D

BIJ BUIGBEWERKINGEN

Bli buigbewerkingen gelden afwijkende eisen.
0

~N 310 101 I

~ .. 25 >25 >50 >100 >200 >400 111m 50 11m 100 11m 200 11m 400 tim 1000

0.8 0,6 0.8 1.2 1,7 2.5 4.0

1.0 0.5 0.7 1.0 1.4 2.0 3.2
,

/I A
'.2 0.4 0.6 0,8 1.2 1.6 2.5 I
1.5 0.3 0.4 0.6 1.0 1.3 2.0

2.0 0,25 0.35 0.5 0.7 1.0 1.5

2.5 0.2 0.25 0.4 0.5 0.8 1.0

3.0-4.0 0.15 0.2 0.3 0.4 0.6 1.0 L=zetlengte

N 129 101 I L [hI I

~
> 25 >50 > 100 >200 >400

.. ,00 0.3
.. 25 11m 50 11m 100 tim 200 11m 400 tim 1000 > l00tlm 200 0.4.

> 200tlm 400 o.s
0.8 1.5 2.0 3.0 4.1 6.2 9.0 > 400 11m 1000 0.6
1.0 1,2 1.7 2.5 3.5 5.0 7.0 > 1000 11m 1500 1.0

1.2 1.0 1.5 2.0 3.0 4,0 6.0

1.5 0.8 1.0 1.5 2.5 3.2 5.0

2.0 0.7 0.9 1.2 1.7 2.5 3.5

2.5 0.5 0.6 1.0 1.2 2.0 2.5

3.0-4.0 0,4 0.5 0,7 1.0 1.5 2.5
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voor plaatbewerkingen
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Bijlage 6: Afnameprotokol NAS 959
Datun: I

'<'5-1-9/

. Werkstott:AI~uMgP5

p

zul. FEHLER:

G.l

EJ ~:~1
---R- 0,01

G.3

__JEI0.01 I
G.L
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Bijlage 8: De ontwerpregels

Het bewerkingscentnJm MAHO 800C:

ontwerpregel 1:

ontwerpregel 2:

ontwerpregel 3:

ontwerpregel 4:

ontwerpregel 5:

De eenheidsnormalen van aile vlakken moeten op de evenaar of op
de noordpool van de bol van Woo Iiggen.
Vlakken waarvan de eenheidsnormaal niet samenvalt met de
noordpool of de evenaar van de bol van Woo moeten
obstakelvrij bereikbaar zijn en mogen niet zwaarder zijn
getolereerd dan met kwaliteitsgetal NK8.
Vlakken waarvan de eenheidsnormaal niet samenvalt met de
noordpool of de evenaar van de bol van Woo mogen geen
andere ontwerp-vormen bevatten en mogen maximaaJ in een
richting zijn gekromd, met eenheidsnormalen van het
gekromde vlak die langs een meridiaan Iiggen.
Sta slechts vlakken toe die maximaaJ in een richting zijn gekromd
waarbij het gekromde vlak een cirkel mag beschrijven.
Er mogen geen tolerantie-eisen worden gesteld die zwaarder
zijn dan kwaJiteitsgetal NK 6, en tevens mogen voor de
bemating, de plaatszuiverheid en de vormtoleranties
hoekzuiverheid en coaxialiteit geen nauwkeurigere tolerantie
worden gebruikt dan 16 J.1m. Aangegeven ruwheden mogen
niet kleiner zijn dan 0.8 J.1m.

Het te bewerken materiaal:

ontwerpregel 6:

De gereedschappen:

ontwerpregel 7:

ontwerpregel 8:

ontwerpregel 9:
ontwerpregel 10:

Laat slechts bewerkingsmaterialen toe uit de set
voorkeursmaterialen met aluminium als voorkeur en het
gereedschapstaal als 2e keus.

In een produkt moet het aantal verschillende gatmaten (voor
bout- en tap-gaten) worden beperkt tot de voorkeur
afmetingen van deze gatvormen.
Bij passinggaten mag slechts een gatmaat worden toegelaten
met een diameter kleiner dan 026 mm of groter dan 075
mm. Binnen dit gebied (026 mm. tot 075 mm.) moeten
zoveel mogelijk dezelfde passing-maten worden gebruikt.
Beperk passingmaten tot hele waarden.
Vermijdt contourvlakken, die met een baanbeweging worden
gemaakt.
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ontwerpregel 11:

ontwerpregel 12:

ontwerpregel 13:

Maak geen gebruik van vormen in het produkt, die een
grotere diepte hebben dan 250 mm. ten opzichte van een
vrijliggend oppervlak.
Zorg voor de bereikbaarheid van iedere ontwerpvorm, gelet
op het tool-volume.
Gebruik waar mogelijk standaard-vormen van bewerkingen.

De bewerldngsmethoden:

ontwerpregel 14:

ontwerpregel 15:

ontwerpregel 16:

ontwerpregel 17:

ontwerpregel 18:

ontwerpregel 19:

ontwerpregel 20:

ontwerpregel 21:

ontwerpregel 22:

ontwerpregel 23:

ontwerpregel 24:

ontwerpregel 25:

ontwerpregel 26:

Bij geharde produkten mogen geen passinggaten voorkomen
die zwaarder zijn getolereerd dan NK 8 (diameter s 30 mm)

of NK 9 (diameter> 30 mm).
Sta slechts vormen toe met een hoogte/dikte verhouding van

maximaal HID =4 bij zwaardere eisen dan NK 10.
Niet-gat vormen die zwaarder zijn getolereerd dan kwaliteit
NK8 mogen een maximale Lengte/Diameter-verhouding
hebben van 1,5.
Gatvormen moeten gemaakt worden met de feature
technologie waarbij de Lengte/Diameter-verhouding wordt
beperkt tot:

- tapgaten tot IJD 2
- boutgaten tot IJD 9
- passinggat tot IJD 4

Beperk de dimensies van een kamer zodanig dat de feature
technologie toegepast kan worden. ((L+B)/R < 15)
Beperk de Hoogte/Afronding-verhouding van een kamer tot
H/R < 2,5.
In een pocket moeten de concave hoeken in de wand
maximaal worden afgerond.
Toleranties op niet-functionele maten moeten van de
standaard-kwaliteit zijn.
Bij niet functionele maten (bijvoorbeeld de omtrek van het
produkt) dienen afrondingen te worden aangebracht bij
concave overgangen met een afrondingsstraal Rmax.
Sta geen kleinere plaatszuiverheid toe op tapgaten dan
(vierkant) 0.2 mm.
Toleranties op functionele maten moeten worden gekozen uit
de kwaliteiten NK13, NK10, NK8 of NK6.
Bij ontwerpvormen die zwaarder zijn getolereerd dan NK8
mogen geen sprongen in de wandhoogte voorkomen.
Zorg ervoor dat er in een produkt niet meer dan twee vlakken
zijn gekoppeld door middel van afhankelijke toleranties,
omdat deze in een opspanning moeten worden gemaakt om
gebroken toleranties te voorkomen.
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De opspanmethoden:

ontwerpregel 27:

ontwerpregel 28:

ontwerpregel 29:

ontwerpregel 30:

ontwerpregel 31:

ontwerpregel 32:

ontwerpregel 33:

ontwerpregel 34:

ontwerpregel 35:

ontwerpregel 36:

In €len produktvlak mogen geen ontwerpvormen worden

toegepast.
Vlakdelen met een tolerantie, die zwaarder is dan kwaliteit
NK 8, moeten vrij liggen van de spandoorsnede. Liggen ze

niet vrij, dan moet de grootste lengte van de ontwerpvorm in
de spandoorsnede een faktor twee kleiner zijn dan de span
doorsnede.
Een hoofdafmeting moet gelijk zijn aan een hoofdafmeting
van het uitgangsmateriaal.
Er moeten in het uiteindelijke produkt minimaal 2 keer 2 recht
tegenover elkaar staande vlakdelen aanwezig zijn die zich op

een afstand van €len hoofdafmeting (zie ontwerpregeJ 29)
bevinden. Deze hoofdafmeting moet een faktor twee groter

zijn dan de afmeting van de ontwerpvorm. De spanvlakdelen

moeten voldoende groot zijn.
Op twee hoofdafmetingen mogen geen strengere
maattoleranties worden gesteld dan in de leveringstoestand
van de uitgangsvorm.
Er moeten 2 voldoende grote, tegen over elkaar staande
vlakdelen in het uiteindelijke produkt aanwezig zijn die zich

aan de rand van de uitgangsvorm en op een afstand van €len

hoofdafmeting bevinden. Deze hoofdafmeting moet gelijk zijn

aan de afmeting van het uitgangsmateriaal.

Op €len vlak van de omtrek van het produkt, waarop geen

ontwerpvormen worden toegestaan, moet een plaatselijke
ruwheid worden toegelaten, die wordt veroorzaakt door het
afvijlen van de afbreekzone of er moet op een hoofdafmeting
een niet zo nauwkeurige tolerantie (± 0.1 mm.) worden geeist
om de opspanvoet eraf te frezen.
Tenminste twee tapgaten M8 moeten worden toegelaten in
hetzelfde vlak in het uiteindelijke produkt. Deze tapgaten

Iiggen op een onderlinge afstand die wordt bepaald door het
gatenpatroon van de pallet.

Tenminste twee tapgaten of twee doorlopende gaten moeten
worden toegelaten in hetzelfde vlak in het uiteindelijke
produkt. Deze gaten Iiggen op een onderlinge afstand die
wordt bepaald door de afmetingen van de opbouw
constructie.

Ontwerpvormen mogen slechts op vier vlakken worden
toegelaten, waarvan er drie elkaar raken in €len punt.
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Bijlage 9: Verspaanbaarheid van materialen

De verspaanbaarheid van materia/en kan worden opgevat als het gemak waarmee de
spaan wordt verwijderd rekening houdend met de gereedschapslijtage en de behaalde
oppervlakte-kwaliteit. Bij een optimale instelling van aanzet en snijsnelheid duidt hoge ge
reedschapslijtage of grote oppervlakte-ruwheid op een slechte verspaanbaarheid.
De verspaanbaarheid van verschillende te bewerken materialen wordt hieronder toegelicht.

Ondereutectische en laag gelegeerde staalsoorten (%C < 0.8%):

Ondereutectische staalsoorten zijn opgebouwd uit twee bestanddelen, te weten ferriet (11
ijzer) en perJiet met ieder een eigen verspaningskarakter.

• Ferriet heeft een hoge vervormbaarheid, een lage hardheid en een geringe sterkte,
voorwaarden voor het verkrijgen van een geringe gereedschapslijtage en een
goede oppervlaktekwaliteit. Vanwege de grote kleefneiging vindt er echter
opbouwsnijkant-vorming plaats die zorgt voor een ruw bewerkingsoppervlak (zie
figuur 20). Tevens worden lange krulspanen gevormd die het verspaningsproces
nadelig kunnen bei"nvloeden bij het (on-)bemand produceren op een bewer
kingscentrum.
Het probleem van de opbouwsnijkant-vorming kan door verhoging van de
snijsnelheid worden voorkomen, maar dat leidt echter tot een hogere
gereedschapbelasting en -slijtage.

• Perliet heeft een lamellaire struktuur, opgebouwd uit afwisselende laagjes ferriet en
cementiet . Cementiet (Fe3C) is vanwege zijn hardheid ( lOS11 00 HV) bijna niet
verspaanbaar. Het verspanen van perliet gaat daarom met een hogere
gereedschapbelasting gepaard dan bij de verspaning van ferriet, maar er vindt
geen opbouwsnijkant-vorming plaats.

Bij een stijgend koolstofgehalte, neemt het aandeel perliet, neemt de verspaanbaarheid
toe. De verspaanbaarheid wordt beter omdat de neiging tot opbouwsnijkant-vorming
vermindert en omdat de spanen korter worden. Bovendien wordt de oppervlakte
nauwkeurigheid groter. Nadelig is echter dat de verspaningskracht groter wordt en de
bewerkingstemperatuur stijgt, waardoor de gereedschapslijtage toeneemt. Over het
algemeen worden stalen met een koolstofgehalte tussen 0.4% en 0.8% als goed
verspaanbaar beschouwd.
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SUE

tIgtu 20: opbcKmsnljkant-vonning (Build Up Edge; BUE)

Boveneutectische staalsoorten (%C ~ 0.8%):

Boveneutectische staalsoorten zijn opgebouwd uit perliet en cementiet en zijn slechter
verspaanbaar dan ondereutectische staalsoorten omdat er geen vrij ferriet (CI-ijzer)
aanwezig is. De benodigde snijkracht is groot, wat tot een verhoging van de
bewerkingstemperatuur leidt en dus tot een grotere gereedschapslijtage. De cementiet
carbiden zorgen tevens voor een versterkte abrasieve slijtage van het gereedschap.

Automatenstaal:

Automatenstaal is een ondereutectische hooggelegeerde staalsoort die bij verspanende
bewerkingen een glad bewerkingsoppervlak oplevert, wat een indicatie is voor een goede
verspaanbaarheid. Tevens werken de legeringselementen door de vorming van
uitgescheiden deeltjes en carbiden als spaanbrekers, zodat lastige lange krulspanen
worden vermeden.

Gereedschapstaal:

Gereedschapstaal is een hoog gelegeerde staalsoort, met een wat hoger C-gehalte dan
automatenstaal, en wordt in zachtgegloeide toestand verspaand. Het zachtgegloeide
gereedschapstaal is slecht verspaanbaar door de grote kleefneiging (indien
ondereutectisch) of door een grote benodigde snijkracht (indien boveneutectisch).
Het grote voordeel bij de toepassing van gereedschapstaal is het feit dat het materiaal in
zachtgegloeide toestand kan worden verspaand, waarna het via een warmtebehandeling
de gewenste hardingsstruktuur krjjgt. In zachtgegloeide toestand is het gereedschapstaal
nog bewerkbaar, maar is het eenmaal gehard, dan is slijpen vaak nog de enige methode
om het produkt verder na te bewerken.
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Gietijzer:

Gietijzer wordt gekenmerkt door de bestanddelen grafiet (grijs gietijzer) en cementiet
(vooral in wit gietijzer). De verspaanbaarheid van grijs gietijzer hangt af van de
hoeveelheid grafiet in het materiaal en de verschijningsvorm daarvan. Hierbij geldt dat
lamellair gietijzer moeilijker te verspanen is dan nodulair gietijzer. Een hoog grafietgehalte
zorgt voor een lage benodigde snijkracht en voor korte spanen waarbij tevens een goede
oppervlaktenauwkeurigheid wordt gehaald. Gietijzer met een hoog grafietgehalte (grijs
gietijzer) heeft dus een goede verspaanbaarheid. Wit gietijzer is door het hoge gehalte aan
cementiet zeer hard en bros waardoor het slechts door slijpbewerkingen goed kan worden
bewerkt.

Aluminium:

LaaggeJegeerd en niet hardbaar aluminium zijn relatief moeilijk verspaanbaar omdat deze
een sterke kleefneiging en opbouwsnijkant-vorming hebben. Tevens worden lange
krulspanen gevormd, die problemen kunnen opleveren bij een geautomatiseerde produktie.
Omdat de krulspanen niet simpelweg in de spanenbak vallent maar aan het produkt of aan
het gereedschap kunnen blijven hangen, moet het bewerken van dit materiaal op de voet
worden gevolgd door de vakman. Hoger gelegeerd aluminium heeft een goede
verspaanbaarheid, bij een lage snijkracht en, ten opzichte van staal een veel hogere
snijsnelheid. De legeringselementen werken ook hier als spaanbrekers. Ook het verspa
ningsvolume (mm3/s) is factoren hoger dan dat van staal.

Koper:

Zuiver koper heeft een grote kleefneiging en is daarom ook slecht verspaanbaar. De grote
opbouwsnijkant-vorming kan worden tegengegaan door het legeren van het koper,
waardoor de hardheid toeneemt samen met de daarvoor benodigde verspaningskracht.
Ten opzichte van de andere materiaaJ-soorten zijn de verspaningskrachten over het
a1gemeen Jaag en de sn~snelheden hoog, wat samen met een grote snijsnelheid een groot
verspaningsvolume (mm Is) oplevert.

Messing:

Bij messing kan geen eenduidige uitspraak worden gedaan over de verspaanbaarheid.
Over het algemeen vormen ze een gunstige spaanvorm, maar vanwege de grotere
hardheid t.o.v. zuiver koper, zorgen ze voor een grote gereedschap-slijtage. Er is een
gebied in de treksterkte (Rm) I rek (E)-grafiek aan te wijzen waarin messing-soorten Iiggen
met een goede verspaanbaarheid.

Oit gebied wordt begrensd van Rm/E =50 (N/mm2'%) tot en met Am/E = 85 (N/mm2,%).

80



Bijlage 10: Standaard-gereedschappenset

In de huidige bedrijfssituatie kan ervoor worden gekozen om een standaard
gereedschappenset te gebruiken, waarbij ervan wordt uitgegaan dat er maar een
materiaalsoort wordt verspaand per bewerkingscentrum. Dit is zo gekozen omdat er
gewerkt wordt met materiaal-specifieke gereedschappen. Zou dit niet worden gedaan, dan
is er per materiaalsoort slechts een klein aantal kettingplaatsen beschikbaar. Er kan bij het
verspanen van meerdere materiaal-soorten worden gekozen voor het gebruik van
universele gereedschappen, maar dit wordt vanwege de lagere verspaningsopbrengst
economisch onverantwoord geacht.
Om tot een standaard-gereedschappenset te komen is in deze situatie gelegeerd
aluminium gekozen als basismateriaal, omdat een groot deel van het produktenpakket
hiervan kan worden gemaakt.
Uit analyse van de feature-technologie van de Philips Machinefabrieken blijkt dat vooral bij
het bewerken van gaten veel verschillende gereedschappen nodig zijn. Het aantal
benodigde gereedschappen neemt hierbij nog eens sterk toe naarmate het gat of met een
hogere nauwkeurigheid wordt gemaakt of de gebruikte LID (Iengte/diameter) verhouding
toeneemt. Vanwege dit grote aantal gereedschappen wordt daarom gekozen voor een
beperking van het aantal toelaatbare verschillende gaten, om zo de grootte van de
standaardset in de hand te kunnen houden. Voor passinggaten is dit echter nog niet
mogelijk, omdat de aanwezigheid en de betekenis van de passinggaten zo belangrijk is dat
ze onontbeerlijk zijn voor het ontwerp. Het aantal gereedschappen voor de benodigde
passinggaten (verschillen in diameter, tolerantiegrootte en de ligging van het tolerantieveld)
loopt zodanig uit de hand, dat een gereedschapmagazijn met 30 kettingplaatsen nooit
groot genoeg is om aile passingmaten te kunnen maken met de standaard
gereedschapset. Er moet dus naar worden gestreefd om zo weinig mogelijk verschillende
passinggaten te gebruiken in het ontwerp. Een mogelijkheid om dit te verwezenlijken is
door het gebruik te maken van voorkeur-diameters, een eenheidgat-stelsel (aileen de
tolerantie H toelaten) en slechts een kwaliteit passinggaten toe te laten (bijvoorbeeld
kwaliteitsklasse 6). Het aantal benodigde gereedschappen wordt hierdoor drastisch
verminderd, maar nog steeds kunnen niet aile gereedschappen in de standaard
gereedschappenset. Overwogen moet worden om de twee meest voorkomende
passinggaten toe te laten tot de standaardset. De gereedschappen voor de andere
passinggaten kunnen wei opgespannen blijven, maar worden naast het
bewerkingscentrum bewaard in gereedschapsklasse 2.
Omdat thans de produkten nog niet speciaal voor deze standaardset zijn ontworpen en er
ook nog gebruik wordt gemaakt van het eenheidas-stelsel, is gekozen om ongeveer 10
plaatsen in de gereedschapsketting vrij te houden. Deze plaatsen kunnen bijvoorbeeld
opgevuld worden met gereedschappen om passinggaten te maken en met speciale
gereedschappen die door het produktontwerp worden voorgeschreven. De standaard
gereedschappenset bestaat dus uit ongeveer (30-10=) 20 gereedschappen.
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Uitgaande van deze beperkingen is gekozen voor een standaardset, die de volgende
bewerkingen moet kunnen verrichten:

- M4 tappen tot 13 mm diep (LID tot 4)
- M6 tappen tot 10 mm diep (LID tot 2)
- M8 tappen tot 13.5 mm diep (LID tot 2)
- boutgaten boren voor M4, M6 en M8 (LID tot 9)
- afschuinen van kanten
- frezen van pockets, vlakken en contouren
- frezen van hoog getolereerde vlakken
- kotteren van passinggaten (diameter 26 tot 75 mm)

Hierbij moet worden opgemerkt dat de machinetappen buiten de standaardset zijn gelaten
vanwege het feit dat de tapgaten buiten het bewerkingscentrum worden gemaakt op een
speciale tapmachine, die door meerdere bewerkingscentra kan worden gebruikt. Wei wordt
de kern van het tapgat op het bewerkingscentrum geboord. De LlD-verhoudingen zijn zo
gekozen dat ze met de feature-technologie gemaakt kunnen worden. Grotere LJD
verhoudingen dan 2 zijn niet nodig als het tapgat wordt gebruikt voor krachtgesloten
verbindingen en daarom zijn ze dan ook niet maakbaar met de standaard
gereedschappenset. Het afschuinen van kanten wordt met de centerboren gedaan, zodat
niet uitgeweken hoeft te worden naar een speciale hoekfrees.

Voor de gestelde bewerkingen is de volgende standaard-gereedschappenset
samengesteld:

- centerboor 06 mm
- centerboor 016 mm
- boor 03.3 mm
- boor 05.0 mm
- boor 06.8 mm
- boor 09.5 mm
- tweesnijder 02.5 mm (lang model)
- tweesnijder voor aluminium 05 mm
- tweesnijder voor aluminium 010 mm
- tweesnijder voor aluminium 025 mm
- meersnijder 04 mm
- meersnijder 08 mm (lang model)
- meersnijder 014 mm
- mantelkopfrees 080 mm voor aluminium met hardmetalen wisselplaatjes
- zaagfrees 0100 mm (breedte 1 mm)
- NC-kotterkop
- meettaster

Gereedschappen met een kleine diameter worden ingespannen in een lange spantang,
omdat anders het produkt niet kan worden benaderd. Gereedschappen die worden

82



gebruikt om hoge toleranties te maken, en toch een kleine diameter hebben zoals de
meersnijder 02.5 mm, moeten echter in een korte spantang worden ingespannen omdat
zij anders niet stabiel genoeg zijn ingespannen om die hoge toleranties te kunnen maken.
In tegenstelling tot meersnijders kunnen tweesnijders zowel radiaal als axiaal verspanen
en hebben dan ook de voorkeur bij het frezen van pockets en contouren.
De kottergereedschappen, benodigd voor het maken van passinggaten, zijn niet in de
standaardset opgenomen omdat het universeel instelbare gereedschappen zijn, waarbij
aan gereedschap een grote range aan maten kan kotteren. Zou het kottergereedschap in
de standaardset worden opgenomen, dan is het niet meer te gebruiken voor het kotteren
van andere maten, en aangezien passinggaten van aan bepaalde maat in de huidige
situatie niet zo frequent voorkomen is het niet verantwoord om de gereedschappen
hiervoor in de standaardset op te nemen.
Voor grote passinggaten, met diameters van 26 tot 75 mm, wordt een NC-kotterkop
gebruikt. waarmee numeriek bestuurd aile passingmaten binnen dit bereik kunnen worden
gemaakt. Omdat de positioneringsonzekerheid van de NC-kotterkop nu nog niet bekend is,
kan het kwaliteitsgetal NK6 slechts gegarandeerd worden als met de hand wordt gemeten
en eventuele afwijkingen worden gecorrigeerd. Dit vraagt om ingrijpen van de vakman. wat
niet gewenst is op een bewerkingscentrum. De manier om dit geautomatiseerd te laten
verlopen, is het toepassen van een meettaster. Met behulp van een referentieblok kan de
meettaster worden gekalibreerd. Bij het toepassen van de meettaster en een
terugkoppeling van de meetwaarden kan een hoge bewerking-nauwkeurigheid worden
gerealiseerd. Hoewel de NC-kotterkop traploos kan worden versteld, hangt het van de
kleinst programmeerbare stap af, of in het hele gebied passinggaten met kwaliteit NK6
kunnen worden gemaakt. In de figuren 21 en 22 worden voorbeelden van een NC
kotterkop en een meettaster gegeven:

fig&u 21: NC-koUerkop d'Andrea figuur 22: meetlaster Renishaw

De standaard-gereedschappenset heeft dus een grootte van 17 gereedschappen wat in
overeenstemming is met eerder geformuleerde opvattingen. Worden de produkten speciaal
voor de standaard-gereedschappenset ontworpen. dan kan deze standaardset nog verder
worden uitgebreid met een aantal veelgebruikte gereedschappen zoals bijvoorbeeld de
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gereedschappen die nodig zijn voor het maken van de twee meest voorkomende
passinggaten. Verder kan worden bekeken of in de toekomst toch behoefte is aan een
grotere standaardset, waarbij de gereedschapmagazijnen van zowel nieuwe als reeds
bestaan~e bewerkingscentra moeten worden uitgebreid.
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Bijlage 11: Terugkoppeling

1n deze bijlage zijn een aantal tekeningen opgenomen, waarin opmerkingen en
aanwijzingen voor een eventueel herontwerp zijn opgenomen.

Devinger:

Bij deze yinger treden een aantal problemen op, die bij navraag kunnen worden opgelost.
Ten eerste is de concave overgang in de omtrek niet afgerond, waardoor de opspan
vrijheid sterk wordt beperkt. Dit blijkt wei afgerond te mogen worden waardoor het produkt
met de lolly-methode wordt opgespannen en in €len keer wordt gemaakt.
Een tweede probleem was de hoge, enkelzijdige, plaatszuiverheid die op het tapgat M4
werd geeist (+0.1). Dit is slechts maakbaar door het kerngat te kotteren, maar de eis kan
ruimer worden gesteld.
Een derde probleem is het feit dat dit produkt moet worden gehard en dat er tevens een
passinggat in zit. De vormverandering van dit produkt bij de hardingsbehandeling kan
worden vermeden door het produkt plaatselijk op de 'vingertop' te harden.

Het produkt is door deze correcties wei in €len opspanning te maken, en tevens zijn de
kosten van het produkt gereduceerd door het eenvoudiger te maken voor produktie.
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De elektrodenhalter (unter): Het k1emmstiick:

Aangezien deze tekeningen niet zo duidelijk zijn, zal eerst iets worden gezegd over de
betekenis ervan. De elektrodenhalter moet, zoals het woord dit al zegt, een elektrode
vasthouden, die zich in de halfronde gleuf in het bovenvlak bevindt. Om deze elektrode
vast te klemmen wordt het klemmstuck gebruikt. Deze is hier in verhouding veel groter
weergegeven dan de elektrodenhalter. De halfronde gleuf in het klemmstUck drukt de
elektrode in de halfronde gleuf van de elektrodenhalter, waardoor deze tevens in de
vrijheid naar boven wordt beperkt.
Ais eerste moet worden opgemerkt dat de halfronde vlakken op tekening zijn aangegeven
als passinggaten, wat gezien de grote lengte van het halfronde vlak grote moeilijkheden
met zich meebrengt bij de fabricage. Dit is eigenaardig als dit wordt afgezet tegen het feit
dat de elektrode helemaal niet zo lang is, en dus niet tot aan het einde van de halfronde
gleuf in de elektrodenhalter komt. Er kan dus worden volstaan met een kleinere lengte van
deze gleuf. Ook de tolerantie, die aan de gleuf wordt gesteld, is zwaarder dan nodig, wat
de kosten ervan onnodig hoog maken.
Het grote probleem van het klemmen van de elektrode was de kleine toegestane hoogte
boven de elektrode, omdat hierboven nog een elektrode is gemonteerd. Deze ruimte blijkt
echter ruim genoeg om in plaats van halfronde gleuven, een V-gleuf en een platte bek te
gebruiken om de elektrode vast te houden. De V-gleuf wordt in het klemmstuck gefreesd
en de platte bek wordt in de elektrodenhalter gemaakt. Dit alles zorgt voer een aanzienlijke
kostprijsverlaging.
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Bijlage 12: Toetsingsresultaten

Hieronder wordt voor de onderdelen van de lasmodule aangegeven of wei (+) dan niet (-)
aan de ontwerpregels wordt voldaan. Van elk onderdeel worden de tekeningen-codes,
zoals die door Lighting worden gehanteerd, aangegeven:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 7212-004-3256 + + + + + - + + + + + + + - + + + +

2 7212-,004-4039 - + + + - - - + + + +1 - - +1 + + - +

3 7212-004-4040 - + + + - - - + + + + - - + + + - +

4 7212-025-0801 + + + + + + + + + - + + - + + + + +

5 7212-025-0802 + + + + + + + + + - + + - + + + + +

6 7212-025-0803 + + + + + - + + + + + + + + + + - +

7 7212-025-0804 + + + + + - + + + + + + + + + + + +
,-

8 7212-025-0805 + + + + + - - + + + + + - + + + - +

9 7212-025-0806 + + + + + - + + + + + + - + + + + +

10 7212-025-0807 - + + + + - - + + + + - - + + + - +

11 7212-025-0808 + + + + + - - + + - + + - + + + - +

12 7212-025-08091 + + + + + - + + + + + + - + + + - +

13 7212-025-08101 + + + + + - + + + + + + - + + + - +

14 7212-025-08121 + + + + + - - + + + + + - + + + - +

15 7212-025-08131 + + + + + - + + + + + + - + + + + +

16 7212-025-0814 + + + + + - + + + + + + + + + + + +

17 7212-025-08151 + + + + + - + + + + + + - + + + + +

18 7212-025-08161 + + + + + - - + + + + + - + + + + +

19 7212-025-08171 + + + + + - + + + + + + - + + + - +

20 7212-025-08181 + + + + + - - + + + + + - + + + + +

21 7212-025-0819 - - + + - - - + + + + + - + + + + +

22 7212-025-0820 + + + + - - - + + + + + - + + + + +

23 7212-025-08211 + + + + + - - + + + + + - + + + + +

24 7212-025-08241 + + + + + + - + + + + + - + + + + +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

25 7212-025-08251 - + + + + - - + + + + + - + + + + +

26 7212-025-08271 - + + + + - - + + + + + - + + + + +

27 7212-025-08281 + + + + + - + + + + + + - + + + + +

28 7212-025-08291 + + + + + - - + + + + + - + + + + +

29 7212-025-08301 + + + + + - + + + + + + + + + + + +

30 7212-025-08321 + + + + + - + + + + + + + + + + + +

31 7212-025-08331 + + + + + - - + + + + + - + + + + +
.J ~

32 7212-025-08341 + + + + + - + + + + + + + + + + - +

33 7212-025-0841 + + + + + - + + + + + + - + + + + +

34 7212-025-4061 + + + + + - - + + + + + - + + + + +

35 7212-025-4064 + + + + + - - + + + + + - + + + + +

36 7212-025-4098 + + + + + - + + + + + + + + - + + +

37 7212-025-4381 - + + + + + - + + + + - - + + + + +

38 7212-025-4382 + + + + + + + - + + + + + + + + + +

39 7212-025-4387 + + + + + - - + + + + + - + + + + +

40 7212-025-4466 + + + + + - + - + + + + + + - + + +

41 zonder nununer + + + + + + - + + + + + - + + + + +

II totaal:
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 7212-004-3256 + + + - - + + + + + + - + - + - - -
2 7212-004-3258 + + + - + + + - - + + - + - + - - -
3 7212-004-4040 + + + - + + + - - + + - + - + - - -

4 7212-025-0801 + + + - + + + + + + + - + - + + + +

5 7212-025-0802 + + + - + + + + + + + - + - + + + +

6 7212-025-0803 + + + - + + + + + + - - + - + + + +

7 7212-025-0804 + + + - + + + + + + + - + - + + + +

8 7212-025-0805
-T-·

+ + + + ++ + + + + + + + + + + + -
9 7212-025-0806 + + + + + + + + + + + + + - + + + +

10 7212-025-0807 + + + - + + + + + + - - + + + + + -
11 7212-025-0808 + + + - + + + + + + + - + - + - - -
12 7212-025-08091 + + + + + + + - + + - - + - + + + +

13 7212-025-08101 + + + + + + + - + + - - + - + + + +
'~

14 7212-025-08121 + + + - + + + + + + - - + - + - - -
. -

15 7212-025-08131 + + <ir - + + + + + + - - + - + - - -
16 7212-025-0814 + + + - + + + + + + - - + - + + - -
17 7212-025-08151 + + + + + + + + + + - - + - + - - -

18 7212-025-08161 + + + - + + + + + + + + + - + - + +

19 7212-025-08171 + + + - + + + + + + - - - - + - - -
20 7212-025-08181 + + + + + + + + + + + - + - + - - -
21 7212-025-0819 + + + + + + + + + + - - + - - + + +

22 7212-025-0820 + + + + + + + + + + - - + + + + + +

23 7212-025-08211 + + + + + + + + + + + + + + + + + +

24 7212-025-08241 + + + + + + + + + + - - + - + + + +
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

25 7212-025-08251 + + + - + + + + + + - - + - + - - -

26 7212-025-08271 + + + + + + + + + + - - + - + - - -
27 7212-025-08281 + + + - + + + + + + - - + - + + + +

28 7212-025-08291 + + + + + + + + + + - - + + + + - +

29 7212-025-08301 + + + + + + + + + + - - + - + + + +

30 7212-025-08321 + + + + + + + + + + - - + - + + + +

31 7212-025-08331 + + + + + + + + + + + + + + + - - -
~-~--..'- +-

32 7212-025-08341 + + + + + + + + + + + - + - + + + +

33 7212-025-0841 + + + - + + + + + + + + + + + + + +

34 7212-025-4061 + + + - + + + + + + - - + - + + + +

35 7212-025-4064 + + + - + + + + + + - - + - + + + +

36 7212-025-4098 + + + - + + + + + + + - + - + - + +

37 7212-025-4381 + + + + + + + + + + - - + - - - - -
r--- ----~•.,~

38 7212-025-4382 + + + + + + + + + + - - + - + + + +
1---- ~_.'-'-""-'_.

39 7212-025-4387 + + + + + + + + + + -I - + - + - - -

40 7212-025-4466 + + + + + + + + + + + - + - + - - -
41 zender nununer + + + + + + + + + + + - + + + - - -

tetaal:
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