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OPMERKING VOORAF 

De lezer wordt bekend verondersteld met de inhoud van de 

Handleiding behorende bij de rekenprogramma's BIDBATCH en 

BIDCANDE - WT Rapport Nr. 0397 - door F.J.A.M. van Houten. 

Voor een lijst van de in dit rapport gebruikte symbolen 

wordt verwezen naar de "Hand Ie i d ing ll
• 
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INLEIDING 

De te verwachten ontwikkel ing van de loonkosten vormt voor vele be

drijven een aanleiding om draaibanken met handbediening te gaan ver

vangen door NUBE-machines. Daar waar NUBE-machines zijn ingevoerd 

blijft de venwachte produktiviteitsverhoging c.q. da1ing van de 

fabrikageprijs per produkt echter vaak uit. Hiervoor zijn een aantal 

oorzaken aan te wijzen. 

De aanloopperiode na de invoering van NUBE-bewerking kenmerkt zich 

vaak door het optreden van storingen. Ponsbandfouten en hardware

storingen veroorzaken uitval en produktiestilstand. Soms ligt de 

verhouding tussen niet-produktieve tijd en produktieve tijd in de 

grootte-orde van 30%. Het is echter aan te nemen dat problemen van 

deze aard grotendeels worden opgelost naarmate de ervaring met NUBE

hardware en -software toeneemt. 

Een andere oorzaak kan liggen in het feit dat de werkplaatsorganisatie, 

de werkvoorbereiding en de tekenkamer niet of slecht zijn aangepast aan 

het werken met numerieke besturing. Ook dit probleem kan op den duur 

ondervangen worden. 

Een oorzaak die belangrijker wordt naarmate de hiervoor beschreven pro

b1eme~ worden opgeJost, is de problematiek van de procesinstelling. 

Bovendien zijn de organisatorische problemen bij de vervaardiging van 

produkten in kleine series moeilijk op te lossen a1s het bewerkings

proces niet voldoende beheerst kan worden ten gevolge van frekwent voor

komende aanloopverschijnselen en de relatief grote hoeveelheden produkt

uitval die hierbij optreden. 

De op dit moment beschikbare programmasystemen welke ontwikkeld zijn voor 

het vervaardigen van besturingsponsbanden voor NUBE-draaibanken zijn, 

waar het de werkstukgeometrie betreft, zeer goed bruikbaar. In proces

technologisch opzicht zijn deze programma1s echter ontoereikend. 

Oe berekende waarden van de instelgrootheden wijken meestal sterk af 

van de, in ekonomisch opzicht optimale verspaningskondities. Oe bere

keningen worden uitgevoerd zonder r.ekening te houden met de kosten van 

het bewerkingssysteem en er wordt eveneens geen rekening gehouden met 

een afwijkend slijtageverloopvan het gereedschap wanneer dit achter

eenvolgens onder verschi I Jende kondities wordt gebruikt. 
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Oe investeringen die gemoeid zijn met het aanschaffen en het in 

bedrijf stellen van NUBE-draaibanken zijn vele malen hoger dan bij 

konventionele bank~n. 

Oe enige kostenverlagende faktor is de grotere verhouding tussen 

produktieve tijd en niet-produktieve tijd die bij NUBE-bewerking 

bereikt kan worden. Naarmate die verhouding groter wordt neemt het 

ekonomisch belang van het verspanen onder optimale kondities toe. 

Uitgaande van de veronderstelling dat het in iedere werkplaats op 

den duur mogelijk zal zijn de verhouding tussen produktieve- en niet

produktieve tijd voor NUBE-draaibanken en draai-automaten op een 

redelijk niveau te brengen, is een rekenprogramma ontwikkeld dat de 

machine-instelling kan optimaliseren. Hierbij is uitgegaan van de 

huidige kennis op het gebied van de verspaningstechnologie. 

Het rekenprogramma is zonder veel moeite aan te passen voor gebruik 

bij het optimaliseren van bewerking welke op handbediende- of halfge

automatiseerde draaibanken plaatsvinden. Dit technologisch programma

systeem kan tevens gebruikt worden bij het onderzoeken van de ekono

mische konsekwenties van eisen die aan de produktkwaliteit worden gesteld 

alswel die van de fysische begrenzingen van het gereedschapwerktuig. 

Indien men een produkt op een bepaalde machine wil bewerken, kan men 

het programma gebruiken om het meest geschikte gereedschap te kiezen. 

Omgekeerd kan men de meest geschikte draaibank kiezen uitgaande van 

een bepaalde set gereedschappen. Ook kan men de meest geschikte bewer

kingsmethode bepalen, hetgeen bij grote series van belang kan zijn 

(by. langsdraaien, dwarsdraaien, bewerkingsvolgorde). 

Het is mogeJijk om de wisselfrekwenties voor de verschillende gereedschap

pen die betrokken zijn bij de bewerking van een produkt met behulp van 

het programma op elkaar af te stemmen. De winst aan wisseltijd moet 

worden afgewogen tegen het produktiviteitsverlies veroorzaakt door 

het aanpassen van de instelgrootheden. 
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HOOFDSTUK 1. DE ONTWIKKELING VAN HEr REKENPROGRAMMA BIDCANDE 

Een eerste bijdrage in hE:t onderzoek naar bruikbare technologische 

relaties, vooral op het gebied van de beitelslijtage bij verspanen 

onder wisselende omstandigheden is geleverd door Erens [4J. 
Hendriks v.d. Weem heeft een snijkrachtrelatie, een gebruiksduur

relatie en een berekeningsmethode voor de grenssnedebreedte (i .v.m. 

dynamische instabiliteit van het verspaningsproces) afgeleid. Hij 

heeft tevens een bruikbare tweede generatie van het optimaliserings

programma ontwikkeld [2J. 

Oit verslag beschrijft een derde generatie van het programma. Het 

programma werd geschikt gemaakt voor interaktief gebruik via een 

terminal, waardoor het in principe mogelijk is geworden dat werkvoor

bereiders in hun eigen werkomgeving met het programma kunnen rekenen. 

Verder is aandacht besteed aan de efficientie van het programma, waar

door de rekentijden drastisch werden beperkt. 

Enkele principiele wijzigingen in de uitgangspunten die de wijze van 

optimaliseren bepalen worden toegelicht in hoofdstuk 2. 

Het machinedatabestand werd gescheiden van de gereedschappen- en materialen

bibliotheek, waardoor het mogelijk is dat iedere programmagebruiker zijn 

eigen machinebestand implementeert, dat aIleen voor hem toegankelijk is. 

De gereedschappen- en materialenbibliotheek is voor iedere gebruiker 

toegankelijk. 

De invloed van de machine-instelling op de spaanvorm en de invloed van de 

stapgrootte in de aanzetreeks werden in het programma verwerkt •. De be

rekeningsmethode voor de beitels1ijtage bij dwarsdraaien werd verbeterd. 

De informatie-inhoud van de uitvoer werd verg+oot en de mogelijkheid tot 

genereren van een NUBE-besturingsprogramma (AUTOPJT t.b.v. PINUMAT 300 

draaibank, fabrikaat Pittler) werd ingebouwd. 

In de toekomst moet aandacht besteed worden aan: 

- UitbreJding van het databestand. 

- Verifikatie van de rekenresultaten. 

- De koppeting van de technologische processor met een geometrische 

processor (b.v. EXAPT) waardoor ingewikkelder werkstukgeometrieen 

kunnen worden aangepakt (b.v. contourbewerkingen). 
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HOOFDSTUK 2. OPTIMALISERING VAN INSTELGROOTHEDEN 

Alvorens men kan spreken over "optimale verspaningskondities", moet men 

definieren wat in dit verband onder "optimaal" verstaan wordt. 

1. Men kan bijvoorbeeld trachten de bewerkingskosten voor een bepaald 

produkt te minimal iseren bij bewerking met een bepaald gereedschap 

op een bepaalde machine. De instelgrootheden die resulteren in de 

laagst mogelijke bewerkingskosten noemt men dan "optimaal". 

2. Men kan echter ook de instelgrootheden bij minimum bewerkingskosten 

van een bepaald produkt op een bepaalde machine "optimaal" noemen. 

De gebruikte hardmetaalkwaliteit is dan een extra variabele. 

3. Een derde mogel ijkheid is: Noem de instelgrootheden bij minimum

bewerkingskosten van een bepaald produkt met een bepaald gereedschap 

"optimaaJl 1
• De gebruikte draaibank is dan een extra variabele. 

Een nadee 1 van de def i nit i evan "opt imaa 1" ove reenkoms t i 9 1. is de 

onmogelijkheid om de individuele invloeden van machine en gereedschap 

op de bewerkingskoten te vergelijken. 

Gebruikt men de definitie overeenkomstig 2. dan kan men de minimum

bewerkingskosten die haalbaar zijn binnen het toepassingsgebied van 

een bepaalde machine berekenen, onafhankelijk van het gebruikte gereed

schap. De bijbehorende instelgrootheden worden "optimaalll genoemd. De 

beperkingen van de instelgrootheden ten gevolge van de begrensde toepas

singsgebieden van de gereedschappen worden als kostenverhogende faktor 

beschouwd. 

Als men de definitie overeenkomstig 3. gebruikt, dan kan men de minimum

bewerkingskosten die haalbaar zijn binnen het toepassingsgebied van een 

bepaald gereedschap berekenen, onafhankelijk van de gebruikte machine. 

De bijbehorende instelgrootheden worden optimaal genoemd. De beperkingen 

aan de instelgrootheden ten gevolge van het begrensde toepassingsgebied 

van de machine worden als kostenverhogende faktor beschouwd. 

Hendriks v.d. We em [2J heeft de "optimale instelgrootheden" gedefinieerd 

overeenkomstig 2. Dit houdt in dat in de tweede generatie van"het 

programma het totaal van machine-eigenschappen als uitgangspunt voor de 

optimalisering werd gekozen. Deze keuze is gefundeerd op de bevindingen 

van Erens. Erens 'heeft een onderzoek verricht naar de invloed van de 

snijsnelheid en de aanzet op de bewerkingskosten (ref. [4J, page 53 e.v.). 
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Hieruit is gebleken dat de kostenkurve als funktie van HE monotoom 

dalend is. Het is dus verstandig HE zo groot mogelijk te kiezen. 

Hendriks v.d. Weem bepaalt de maximumwaarde van HE aan de hand van 

het maximumaandrijfkoppel van de machine (MMMAX). 

F max 
D 

HE max 
BE max 

F * D max MMMAX = --;;;-;:;--;:0-::::--2000 

IN) Hoofdsnijkracht 

(mm) Werkstukdiameter 

(mm) Equivalente spaandikte 

(mm) Equivalente spaanbreedte. 

De op deze wijze bepaalde waarde van HE dient als max 
uitgangspunt voor de 

berekening van de optimale verspaningskondities voor de betreffende draai

bank. 

De werkelijke instelgrootheden wijken af van de optimale proceskondities 

ten gevolge van de beperkingen die worden opgelegd door machine en 

gereedschap. 

Aan de hand van de waarden van de optimale snijsnelheden en de optimale aan

zetten kan men dan bepalen welk gereedschap eventueel beter geschikt zou 

zijn voor de bewerking van het produkt. 

Omdat een machine-eigenschap is gekozen als uitgangspunt voor de optima

lisering kan uit de programma-uitvoer niet worden opgemaakt welke machine 

eventueel beter geschikt zou zijn. 

Op grond van de ove ing dat het voor een werkvoorbereider gemakke-

lijker is op grond van zijn ervaring een hardmetaalkwaliteit te kiezen 

voor de bewerking van een bepaald werkstukmateriaal dan om de meest 

bruikbare machine te kiezen uit het beschikbare machinebestand, wordt 

in de huidige versie van het programma bij de optimalisering uitgegaan 

van het toepassingsgebied van de gekozen hardmetaalkwaliteit (definitie 

"optimaal overeenkomstig 3.). HE wordt nu berekend uit de maximumaan-
max 

zet voor het gereedschap (SGMAX). De machine-eigenschappen worden nu 

als beperkende faktoren m.b.t. de optimale procesinstelling beschouwd. 



- 10 -

Het belangrijkste voordeel van deze benaderingswijze is de mogelijkheid 

om met behulp van het programma de meest geschikte machine uit het 

bestand te kiezen en het aanschaffingsbeleid voor gereedschapwerktuigen 

met objektieve argumenten te ondersteunen. 

Het blijft mogelijk om te onderzoeken welk gereedschap het meest ge

schikt is. Als de optimale snijsnelheid en de optimale aanzet die het 

programma berekent op de grens van het toepassingsgebied van de 

betreffende hardmetaalkwaliteit liggen, dan is het raadzaam om het 

produkt nogmaals door te rekenen voor een hardmetaalkwaliteit met een 

aangrenzend toepassingsgebied. 



- 1 J -

HOOFDSTUK 3. PROGRAMMA-BESCHRIJVING 

Er bestaan twee versies van het programma: 

1. BIDCANDE: voor interaktief gebruik via een schrijfmachine

terminal. 

2. BI08ATCH: voor batchverwerking. 

De beide versies zijn identiek, met uitzondering van het invoergedeelte 

en de vragen met betrekking tot de voortzetting van de programmarun na 

beeindiging van een produktberekening. 

Achtereenvolgens worden besproken. 

1. Het hoofdprogramma: BIDCANDE 

De procedures: 

2. T IJO 1l. NWERKELI JK 

3. DATA 12. SWERKELlJK 

4. GEGB 13. BEWKT 

5. DELTABER 14. SOMMERI NG 

6. GEGW 15. 6G 

7. GEHE 16. BZ 

B. AlS 17. OPT 

9. ASS 18. AUTOPI 

10. VOPT 19. PR I NTLlJST 

De bespreking van het hoofdprogramma en de procedurebesprekingen 
I 

bestaan uit: 

1. Een stroomdiagram (flowchart). 

2. Indien noodzakelijk: een toelichting. 



PROGRAMMA BIDCANDE 100-165900 

Funktie: Het berekenen van, in ekonomisch opzicht, optimale instel

grootheden bij draaien. 

Toelichting: Na de deklaratie van variabeJen. arrays en procedures voIgt 

een uitgebreid invoergedeelte (zie ref. [1J. hoofdstuk 6) 

125500-147954. De procedure DATA haalt de benodigde gegevens 

van diskpack. B 
Per bel tel wordt vervolgens het blok 148foo-159500 afgewerkt. 

De procedure GEGB levert de gegevens voor de betreffende beitel. 

Per deelbewerking wordt het blok 149700-157400 afgewerkt. 

lndien bepaalde eisen worden gesteJd aan de oppervlakkennauw

keurigheid of vormnauwkeurigheid van het produkt dan wordt 

del laatste snede. de nabe\verking. eerst apart berekend. 

De procedure ALS bepaalt de aanzet en de snedediepte voor 

de nabewerking. Na een eventueJe aanpassing van de 

aanzet aan het toepassingsgebied van het gereedschap worden 

de real iseerbare instelgrootheden. bewerkingskosten en 

-tijd etc. berekend in de procedure OPT. In de procedure 

ALS komt een snijkrachtberekening v~~r. De snijkrachten 

zijn afhankeJjjk van de snl snelheid. De snijsnelheid was 

ten tijde van de snijkrachtberekenlng nog nlet bekend. Er 

is met een fiktieve snijsnelheid gerekend. Er wordt gekon

troleerd of die fiktieve snijsnelheid nJet te vee! afwijkt 

van de snijsnelheid die door de procedure OPT wordt bere

kend. Indien nodig wordt opnieuw gestart met procedure ALS. 

De kosten en tijden ten gevolge van terugheffen en positio

neren worden verdiskonteerd. De insteJgrootheden en afge

leide grootheden worden opgeslagen. 

I 

Oe eventueJe werkstukovermaat wordt in sneden verdeeld door 

procedure ASS. 

De equivaJente spaandikte HE en de optimale snijsnelheid va 
worden be rekend. 

Bij dwarsdraaien wordt het snijsnelheidstrajekt dat wordt 

doorlopen, indien noodzakelijk. aangepast aan het toepassings

gebied van de betreffende hardmetaalkwaliteit. 

J 
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De bewerkingskosten en -tijden onder optimale kondities 

worden berekend (in procedure BEWKT). De werkelijk instel

grootheden, kosten en tijden worden vervolgens berekend 

door de procedure OPT. 

Bij ciuJarsdI'aaien hoeft s lechis etm snede te !Jorden door- J 
ge2'ekend J aUe andere z1.'jn hetzelfde! 

Bij langsdraaien vindt na elke snede een aanpassing van de 

draaidiameter plaats, de instelgr.ootheden en afgeleide 

grootheden worden opgeslagen, 

De bewerkingskosten en -tijden worden vervolgens gesommeerd. 

Per deelbewerking wordt een tabel met instelgroothedcn, be

werkingskosten en -tijden per snede afgedrukt (indien INF>l 

is opgegeven). De bewerkingskosten en -tijden verbonden aan 

de deelbewerkingen die met dezelfde beite! worden verricht, 

worden gesommeerd, de totale kosten en tijd worden afgedrukt. 

Hierna wordt gesommeerd over aIle beitels die betrokken zijn 

bij de bewerking van het produkt, de inproduktieve tijd en de 

daaraan verbonden kosten worden verdiskonteerd. 

De bewerkingskosten en -tijd voor het gehele produkt worden af

gedrukt. 

Per beitel wordt het aantal produkten berekend dat met cen snij

kant kan worden bewerkt, Het programma stelt vervolgens een 

aantal vragen met betrekking tot de voortgang van het program

ma. Indien hierop positief wordt geantwoord, dan wordt terug

gesprongen naar de labels xxx of yyy, zijn aIle antwoorden 

negatief dan wordt de programmarun beeindigd. 



Flowchart .programma Bl DCANDE 
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Vervolg flowchart programma BIDCANDE. 
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Procedure TIJO 6500-7700 

Funktie: 1. Berekening van de totaJe executietijd verstreken sinds 

de start van de programmarun. 
, 

2. Berekening van de totale I/O-tijd verstreken sinds de 

start van de programmarun. 

3. Berekening van de executietijd verstreken sinds de 

voorlaatste aanroep van de procedure TIJO. 

4. Berekening van de I/O-tijd verstreken sinds de voor

laatste aanroep van de procedure TIJD. 

Met behulp van de uitvoer van procedure TIJO kan men zich een beeld 

verschaffen van de rekentijden voor bepaalde programmafasen. 

Oe procedure TIJD is aIleen aktief als INF>4 wordt opgegeven. 

/" 



- 17 -

Flowchart Procedure TIJD 6500-7700 

( Q:,E(,Ii'/ ) 

TOTALt Exec(,!.nET:.JD ., 

TIIJE{ll)* 24.'0-1 
rOTAlE I/O T ~ D .= 

Tlf1c U:;) * 24'* 10- T 

l
TE)( : ~Ub~()~ ....... 1 Q><ec ... t;l2.

"'tot 
TID : ..llAblot",,,,"I:r/o~'1J. 
By VOO((.ll\.I\TSTE AAU;(oe." 
p~() (;.1:. J)I.A A.£ -r!..l 0 

(END) 
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Procedure DATA 7900-24600 

Funktie: t. Het vullen van het array DATM[*,*J met van pack ingelezen 

gegevens uit de machinedatafile MADAT. 

Het vullen van de arrays DATG[~,*J, DATF[*,*J, DATT[*,*J, 

OPNRIJ[*J, NHRIJKFL*J, HD[*,*J, NV[*,.J,SNVRIJ[*J, 

OATDP[*.*J. TMB[*,*] met van pack ingelezen gegevens uit 

de datafj Ie BD. 

2. Het toekennen van waarden uit het array ALG[*] (invoergegevens) 

aan ,werkvariabelen. 

Het opzoeken van de door de gebruike\r gekozen draaibank(J) 

in het machinebestand DATM[*,*]. Het toekennen van de machine

gegevens uit de arrayrij DATM[J,*J aan werkvariabelen. Het 

opzoeken van het door de gebruiker gekozen materiaal (J) in 

het materialenbestand DATF[*,*]. Het toekennen van de snij~ 

krachtsgegevens uit de arrayrij DATF[J,*J aan werkvariabelen. 

Het opzoeken van de juiste gegevens m.b.t. inkrementele proces

stijfheid en -demping voor het door de gebruiker gekozen 

materiaal (J) in het array DATDP[*,*]. Het toekennen van 

die gegevens aan het werkarray CIKI[*]. 

-'3. Het uitvoeren van tabel1en met 

a. machinegegevens, 

b. snijkrachtsgegevens, 

c. gegevens m.b.t. CI en KI. 
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Flowchart Procedure DATA 7900-24300 

IN[eZEN HftC.HINEGE(.e:

VEN$ LIlT n4c:H'INt: DATA Fit..e 

rf?T<..lA..G2..£TTCN PO/AliEf<. 

r..1A-l\/{. KoP VAN Dr=. FILE. 

INLCZEN GET<..6t;O.fcHAPS
c;.s.c..£Vi:,A/S u Ir DATA FILe 

IE-Ru.G. Z.G77F:N POINTe Ii? 

MAAR K 0)" VAN DE FILE:. 

TOEIl.ENN£1I/ VAN IVAA(IOEN 
U,T IJrft~Ay ALGC*l 

AN tvEt<l( vltR,.lA BELEN 

OtfItEK.tNSN: 

RttsrnJo HIN - S 

NACl-ilNE uU~-rJ\(.f€ F «-lie ... ; 

VOQ( nACHING. .J 
ID61.{ENN EN vAl\,{ wAI\,zI()£N 
t..<IT A~Rlty DATIl (*,*'J 
4AN w E~K VA~/Af!,f:L,;zN 

\'ODJ(. nAT £:,(/1:\,1:\ L J 
TDE.k:. e.N"-l e N VAN wAAi( 0 f:. "-' 

IT 1tft..I<..Ay OArFC"*J*J 
4AN I..vE~I(VJ.lI(IA(}£l..S.N 

Voor{ nATt~IAL£N I,...JAARvc>0,( 
GE G ~vl:l: N~ l!>e.SC.HO({jJlp.,I~ z IJI'./: 

T()EIlGIVN£N VAN G£6£vENS 

&£Ttt£F FSNOE : 

{ 

ItIJ I( ttE.1I1 "I\IT t t.t:: PRcx:£( S7fJ FH£/o 
IN"'~e.1l t;.NTCLG Ptt:oc£t;I)Ctfl"Nb 

AAN W£;{I( VA({I A tjEL Gill 

10850 

It 000 

13 ~oo 

/4/00 

15000 

IS 100 

15200 

15300 

15850 

/6000 

16800 

+ 

If sCI .. U\I.)vt:.N TA~EL ne. r 
G E.6E.Vt=.NS (!,£,T((.EFFENUi,: 

NACHI NE. 1 r N 'fI(RJI(J!rE.N 

Cr,k! ,WER.OIUICti f 

END 

18000 
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Procedure GEGB 25000-32200 

Funktie: 1. Het toekennen van waarden uit de arrayrij BEIT[J,*] (invoer

gegevens) aan werkvariabelen. Het opzoeken van de door de 

gebruiker gekozen hardmetaalkwaliteit s (Jl) in het gereed

schappenbestand DATG[*,~]. 

Het toekennen van gereedschapsgegevens uit de arrayrij 

DATG[Jl,*J aan werkvariabelen. Het opzoeken van de juiste 

gebruiksduurgegevens (aan de hand van gekozen werkstukmateriaal 

en gereedschapmateriaal) in het array OATT[~,*]. 

Het toekennen van gebruiksduurgegevens uit de arrayrij DATT[Jl,*J 

aan werkvariabelen. 

2. Bepaling van de geometriefaktor in de levensduurvergelijking 

(KI). 

3. Toetsing van juiste opgave van het slijtagekriterium (VBO of KBO)' 

4. Bepaling van het aantal deelbewerkinge~ met beitel J. 

5. Het uitvoeren van tabellen met 

a. gereedschapsgegevens, 

b. gegevens m.b.t. het toepassingsgebied van het gekozen 

beitelmateriaal, 

c. gebruiksduurgegevens, 

d. gegevens m.b.t. de overdracht van de beitelhouder. 
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Flowchart Procedure GEGB 25000-32200 

ToE.k.EN NE.N VA-N WI-\~IZ.Otl\l 

ulr AR.rtA'{ !,H~lr[*Jl<] 
J'\AN wt:~KVA~IAr:!.ELEr-.1 

()EPAlING AAN'J.\L DE~L

&EwE,I'{,I(II\J(.L':.N nET 
6E.1 TE.L 

ITV()E~ TAeE. L MS r 

C,i;1t. E.E. \) Sc.HA.P.s c.E. -
G~v ENS 

on ~EKEN£N Gt.rtt~OSCJ../Af'S
WISSE.L TUt::> M'N .... S 

TOEKeNNEN I..,JAI-\ ({ 0 E.,,-{ 

tAlr Af{R..A'I DI-\T6(*.*1 
AAN wEI(. t( VA ~IA ~£L CA./ 

TOEt<.Et\I"-IEN VAN GE.-
6f<.I.t.Il{S.Duu.R. /{.oEF FI C,6NTt.J'./ 

(AF H. II. wE~I(.~ 11..(.I(;flATEltIAAL) 

1.\ A ,,' wEteL( VI-\f<If\I!)EL ';N 

Q,EI"ALI N (, GEoV1Er~l!::: -
~AI.( TOfl. \./oo/{ t1Glre: L -
PLf.+I-\T E. 

L( oN T Rot.€. 0 P .J!AI S T E. "p -

GAVe: VAN SLLJrAc,E. -
K~lrE..e.1 (,,(1'1. 

ITVoE..~ V AN r:> L 

('E0£vt=.N'S M,a,T 

TOEf>AS.sIN&5C.£6/~ D 

0E~tt"" II( l) Ot..4.IA.R. vAN 
~E ITE.L n I\-T 1S1Z./.<\Lf:.I\J, 
\,)VE.~()rt.A c.H' vAN 
~E.I'-t:L 1A()4.uli:.tl.S 

').b8oo 

282.00 

2. 8;!oo 

2.8Lt 00 

2,87- 00 

20°0 0 

30000 

30{OO 

302.00 

TOEI<ENIIJICN VAN. "'A/~rtOt.N 

1.-\. r' l~rt~A'(S 5t[*]eo-. ()~[* 
I\AN WfItI«VAR'AGE:L-E.N 

32000 

32100 
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Procedure D£lTABER 32400-35400 

Funktie: Het berekenen van een bovengr.ens voor de spaanslankheid 

in verband met de spaanafvoer. 

Toel ichting: Ten Horn en Schurmann [6J hebben een onderzoek verricht 

naar de spaanvorm in afhankelijkheid van aanzet, snede

diepte, werkstukdiameter en materiaaleigenschappen. 

De resultaten van dit onderzoek zijn in deze procedure 

gebruikt. 

Of schoon in het onderzoek geen rekening is gehouden met 

enkele belangrijke invloedsfaktoren (er is bijvoorbeeld 

uitgegaan van een bepaalde beitelgeometrie en een bepaalde 

snijsnelheid), zijn de resultaten bruikbaar bij een eerste 

benadering van het probleem van de spaanafvoer. 

In de praktijk zal bl ijken dat de door het programma ge

bruikte koefficienten onder bepaalde omstandigheden moeten 

worden aangepast. 

Ten Horn en Schurmann verrichtten hun proeven met een 

langsruwbeitel zonder spaanbreker met de volgende geometrie: 

spaanhoek 40 

vrijloophoek 

snijkantshoek 

hulpsnijkantshoek 

schachtdoorsnede beitelhouder 

hardmetaalkwaliteit 

40 

150 

60 

25 * 
P20 

25 mm 

neusradius 

Er werden drie materiaalsoorten 

automatenstaal 0,1% C; 

0,3 mm 

beproefd: 

0,25% S 

st C 45 
VCN 45 

0,45% c 
2 

0B = 800-900 N/mm 

0,35% C; 1,2% Cr; 4,2% Ni 
Als snijsnelheid werd gekozen 2,5 m/s voor C 45 en 

automatenstaal en 1,5 m/s voor VCN 45. 
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flowchart Procedure DELTABER 32400-35400 

33200 



- 24 -

3.2 

.125 .16 .20 6.3 

F~9· 1. Grenswaarden voar de spaanslankheid. 



- 25 -

Figuur 1 geeft de grenswaarden voor de spaanslankheid als 

funktie van de spaandoorsnede en de aanzet. 

Het gebied met een gunstige spaanvorm (gebroken spaan) 1igt 

steeds rechts onder de grensl ijn. 

Voor werkstukdiamters tussen 50 en 100 mm 1 igt de grens1ijn 

voor een bepaaJde materiaalgroep in de desbetreffende 

gearceerde zone. Omdat de ligging van de grenskrommen bij 

gebruik van beitels met een andere geometrie en bij ver

spanen met andere snijsnelheden zal veranderen, heeft het 

weinig zin om de krommen uit de figuur nauwkeurig te bena

deren. Boven een bepaalde aanzet wordt de grenswaarde van 

de spaanslankheid konstant verondersteld. Bij kleinere 

aanzettten wordt de betreffende kromme benadert door een 

rechte. 

Aangezien de figuur op dubbe110garithmische schaal is uitge

zet heeft het verband tussen aanzet en slankheidsgrenswaarde 

dan een exponentieel karakter. 

De invloed van de werkstukdiameter op de spaanvorm wordt 

verdiskonteerd door onderscheid te maken tussen werkstukken 

met een diameter groter dan 50 mm (onderste grenslijn) en 

kleiner dan 50 mm (bovenste grenslijn). 
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Procedure GEGW 35600-43400 

Funktie: 1. Nagaan of de betreffende deelbewerking met de betreffende 

beitel verricht moet worden. 

2. Het toekennen van gegevens m.b.t. de deelbewerking uit de 

arrayrij WERKST[I I,.J aan werkvariabelen volgens onderstaand 

schema. 

Beginmaat Eindmaat Lengte Oraai lengte oiameterloraaidiameter 

BM o . DD EH L DL 

Ui two langsdraaien DO/2 D/2 LO L -L 
0 DO DO 

Uitw. dwarsdraaien La L Lo 
o -0 

DO D 0 
---r eq 

Inw. langsdraaien 0/2 0./2 L L -L DO O. 
I 0 0 I 

'nw. dwarsdraaien LO L LO 
D-D. 

0 D I 

-r- eq 

met 0 
I 0~+1/n - 01+1/n r 

= 11 + 1 /n) (DO -D) eq 

0 
101+1/n - OJ 1+1/n)" 

2 = 
(1+1/n) (D-D.) eq 

I 

voor 00' D i • 0, lot L zie ref. [tJ, pag. t1.2. 

n = exponent uit Taylorvergelijking tzie toelichting) 

3. Uitvoeren van tabel met gegevens m.b.t. de geometrie van de 

deelbewerking. 

-loe Ii ch t i ng : o = Equivalente diameter eq 

Op pag. 116 e.v. van ref. [3] wordt afgeleid hoe de gebruiks

duur (T) van de snijkant kan worden bepaald. indien met die 

snijkant meerdere bewerkingen onder verschillende verspanings

kondities worden verricht. 

1 

2 
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t. 
De slijtagebijdragen (~) van de afzonderlijke sneden 

n t· 
kunnen worden gesommeer~. Wannee r deze som (.1.. ~) 

J=1 J 
groter wordt dan 1 dan is de toelaatbare slijtage 

(VBO of KBO) overschreden.· 

Taylorrel.tie, ~tn = jK' 

Gebruiksduur: -I K lII: K I * VBO 
tm I ! 

T. - HE t' t J j 1 n 

DL. 
Versp~ningstijd snede j t. ;:: -:=--..... J<-,-,_ 

J S. lII: N. 
J J 

Slijtagebijdrage voor snede j: 

t • D L • / v. *H E . til 1 J = J lII: J J t-
T. S.*N. ~K'lII:VBtm n 

J J J 

Snijsnelheid: v. ;:: ~ lII: D. * N. 
J J J 

Stel N = konstant, 5 ;:: konstant, HE ;:: konstant, DL ;:: konstant 

Men kan een dwarsdraaibewerking beschouwen als een groot 

aantal langsdraaibewerkingen over een zeer kleine lengte op 

een groot aantal successievelijk afnemende diameters (zie 

fig. 2) De totale draailengte is gelijk aan de draailengte 
o -D· 

van de dwarsdraaibewerking.DL = u
2 

1 De totale verspanings-

t · . d . I .. k DL IJ IS eveneens ge IJ t = SlIi:N 

De slijtagebijdrage van de langsdraaibewerkingen kan worden 

gesommeerd: 

D. tl 
J n 

De slijtagebijdrage van een langsdraaibewerking over het 

• trajekt DL op een diameter D 
eq 

t DL /1rlll:N*HEt i 11 tl 
T = SlII:N lII: KlII:K'ltVBtm til lII: Deq n 



DL=DU-OI 
2 

OllP 

DU 

... ·23 -

DL 

P=AANTAL STAPPEN 

Fig. 2. Transformatie dwarsdraaien + langsdraaien. 
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De slijtagebijdrage van een dwarsdraaibewerking over het 
D -D. 

u I trajekt 2 wordt gelijk gesteld aan de slijtagebijdrage 

van "een langsdraaibewerking met dezelfde trajektlengte, 

aanzet, snedediepte, toerental op een diameter D eq 
Hierdoor worden de technologische relaties m.b.t. beitelslij-· 

tage die opgesteld zijn voor langsdraaien ook voor dwars

draaien bruikbaar. 

met 

I 
j=l 

{.!.. I D. t'!" 1 tn = D 
P j=l J n f eq 

D. = 0 - (j-1) * (0 -D.) 
J U P U I 

j -1 
-- RI 

P f 
j=l 

j -1 -- d. voor grote waarden van p 
p J 

I D.t'!": f 
j=l J n j=l 

{D 
U 

(j-1) * (0 -D.)} t.!.. d. = 
P U I n J 

o eq 

{DU - -1 * (0 -O.J}t(l+.1.) j'=P 
=_ P 311; P U I n _ 

(1+.1.) * (D -D.) 1 -
nUl = 

1 D -D' o t (1+-) - (0.+ u I )t (1+.1.) 
U nIp n 

= + P * -----~~------~-------
( 1+.!..) 

n * (0 -D.) 
U I 

o t( 1+.!..) _ (0.+ 0 U -

0 
i ) t ( 1+.!..) I 

u nip n t 
1 n 

. (1 +-) * (D - D. ) . 
nUl D -D. 

U I voor grote waarden van p wordt de term --- van onder
p 

geschikt 

o 
eq 

belang. 

= 
1 1 

D t \ 1+-) - D. t (1+-) 
u n I n 

11+.!.} 311; (D -D.) 
nUl 

tn 
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Flowchart Procedure GEG~ 35600-43400 

ToE I<ENNflll WAMD£N wiT 
ARRAV weJettn C ••• J AltA! 

wf.(t< VA~I AGE LeN 

I'VO':: R.. VAN TAr3E.L nET 
EG evEN~ M.6.T VEC>nE.TX'E. 
AN OE. Of:£L f.3€wc I\,.()NG. 

Tof.l(ENNEN VA'" I.J)+Al'l.tJtN uir 
A "-R.A'-I l.v 1 C,* J AAJ.J 
\, .. ,,::!ZI{ vAItI~'3E..LeN 

ITvo~rt OPf>. r<.u.kJH£it:> of 
CyL. TOLE £AN TiE 

IA.ITVDt::Jt VAN TAf>ELltoP 
oolt. rl4.~~6N 1{{ii!~IA.L TArEN 

v· D. o PT/nA LI S£ 1(/,v6 

3gooo 

4 01 00 

LtJ300 
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Procedure BEHE 43600-47700 

Funktie: Berekent uit beitelgeometrie. snedediepte en aanzet de 

equivalente spaandikte (HE) en de lengte van het werkelijk 

aktieve deel van de snijkant (BE) (Fig. 4). 

Toelichting: Overeenkomstig ref. 2. pag. 22 worden drie geometrische 

geval1en onderscheiden (Fig. 3). Deze gevallen treden op 

als de aanzet (S) kleiner is dan: 

condo 1: 2R sin HK 

condo 2: R sin HK + R (cos HK - cos K) tan K + R sin K 

condo 3: R sin HK + R (cos HK - cos K) cotan HK + R sin K 

In afhankelijkheid van de waarden van R, K en HK geldt voor 

BE de volgende uitdrukking: 

Geval 1 IEEE,FFFI 

BE = _A_-____ R..;...t.;...l _-_c:...:o:...:s:......,;.K.:..!-) + rK + arcs i n 
sin K L ( s \1 nR 

2R~ 180 

Geval 2 IGGGI 

BE A - R (1 - cos K) ) 1T R 
= sin K + (K + HK 1 SO + 

R { • (5 sin HK _ 1) + sin HK cos HK - sIn HK - arcsin R 

Geva 1 3 (ODD] 

BE A - R(l - cos K) (K HK) ~ 
= 5 inK + + 1 80 + 

S sin K - R(l - sin (~ - K - HK» 
2 

+ --------------------------------
cos (!!. - K - HK) 

2 



cond. 1. 

I 
A' 
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I 
I 

/ 
/ 

----.;-....-_~s __ __...I./J__-~ .. --
condo 2. condo 3. 

Fig. 3. 

+ 

Fin. 4. Spaangeometrie. 
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Flowchart Procedure BEHE 43600-47700 

41°00 4',°0 41-JOO 
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~~ro<;~dure ALS 

_. ]oeJJ chtJ ng: I nd ien. eeo_bep-SlaJ de_opper'.!J a~te.nallwkeur 19baLd~ wordt ge

e i s ~ ':.-~ t ~9.~d ~lJkt , 1 n i [!Jwhe lc:l~~~arde Ra(p m) , oaan,·.word t de 

IlJ~X j 'TI~m'l~9t~ t s~,trtP,.X :.;Qepaa 1 de. u t t: 

_!le-:.~~~ ~~R~e \.~().r:.dt tR.er;:ekef1d 1 Illolb .. v .-.4..d.e~.x;.imumspaansl..ank

}w td i i. "v. tf.l1.' 6!e ::.~fHlqf,V..Qe r 

~ f)gi.~f) ~t!1~ @,~p,<?~ ;l,de "cy)l ;i,o.d.r;i,~;i ;,~e.i J§,t-oLe;rant ii.e IWfYr.dtgeei'S·,t, 

~~n rl9nH. S,e ,Q.<?r,l.z.et .b&paald XoI.96l:r:biJ :de 111i3Xirnaaltoelaat.b"are 

1!RQ!',~tJ,igJng v~n ryet 'pr9~lJkten 91: beitelhouder t.g.v. de 

~niJ~riEh~F~ 8P~ree~t~ 

(Ref. [~J, R~9. ~) 



F 

J 
L __ - - 12:: F ·t 

3· E -I 

f 

I L F· e 
== ----~ Z3= E·I 

IF 

- f ·l ----'1 14= E • D~ 

f 
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9.7809 
1000 

2.66 
-1r74 

Zakking beitelhouder. 

Zakking produkt, 

vliegend opgespannen. 

Zakking produkt, 

gecenterd (z i e .t\ppend i x 2) 

Zakking van produkt t.g.v. 

afschuiving (vliegend opgespannen) 

(Zie Appendix 2). 

Totale zakking samenstellen uit individuele bijdragen. 

De zakking t.g.v. FV is een 2e 

orde effekt 

h d ' FV 5 ver ou Ing Fp::::: 

ZV 
Stel ZP = 5 

en = i::IR == RZ - R 

V 2 2' RZ = ZV + (ZP + R) 

= V(5.ZP)2 + (ZP+R)i 

,/ 2 i CYL = V(S.ZP) + (ZP+R) - R 

De maximaal toelaatbare snijkracht wordt berekend. Ais de snijkracht 

bekend is kan de meest gunstige kombinatie van aanzet en snedediepte 

worden bepaald. 
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Flowchart Procedure ALS 47900-53100 

50boo 

000 RB.W(.IN(. ~Elrf..t..I1Ott
DEft AlS FkNJ,jil€ VAN 

DE: ,)N'JK,(Ac,HrErJ 

DOOR.C,!A.I(;,II.J(;' PlZ.oOLo<T 
{Vli"-'ie..,ol "!"'''If.s!'''' .... (!'''\ 
AU l='I.4NI('IE' VANoe 

OOOItc.t ... ,e,IN(. P/C.l:>P(.(t.( T 
(9e.4e ... ~ ... ~..,t "'1', ... ' p ... :" ...... , 
AU" l'!..tIJI(TlE. VA~ P'" 
SN!J Kit AGI-f'oS N. 

Procedure FT 49100-50400 

~£I\E:.I( ENI N(' SNY- 4~!..too 

K~AC.I-ITS I\oEnICI£NTf 

AnI. VAN V Lj'1700 

4'1 900 

A Lj~'1oo 

500UU 

BE f.(EI( ENINc:> 50100 

,)I'W i{r2,A(;H T H::t.Wl 
rONENT6.N 
(f:u"Jl(lIE VAN 

()€ A, Sw) SOl eo 

0E.1ti;.t(E. N 1/\/ c... 

T'OTALE SNYi(lllCl-I r S0300 

T 

E)<TiU\ z'A/iIiINb Tc,.11 
AFSCHUIV'J.l(" 4LS FI.1,V1<TIE 
v AN OE ~N!.J /(I(JttH TEN 

----.52.40 0 
I-f ...... -c:: 

5.2.600 

52,(!,oo 
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Procedure ASS 53300-54200 

----runRtie:"--Serekerrti1et "minimum aantai-sneUe11',-afgezien van een-"everrtue-le 

nabewerking, dat moet worden afgenomen tijdens de deelbewerking, 

__ ~"i t9aancl~ vctn_dell!~xi.mu!llsl"'!~d.edt~pte_tI\GMAX). 

Toel ichting: Er is gekozen voor een verdel ing in een aantal snedes met 

gelijke snedediepte. 

J)ezekeuze isgemaakt op grond van de overweging dat het 

-telkens "~pnieuw berekenen van de optimale snedediepte na 

afname van de voorgaande snede tot gev~Jg heeft dat de 

laatste snede (indien een nabewerking moet plaatsvinden: de 

voorlaatste snede) nooit onder optimale kondities kan worden 

4'erspaand. De snededieptewordt dan 01. opgeJegd door de 

werkstukoverrraat. Deze laatste snede draagt echter weI ten 

vol Ie bij in de beitelsl ijtage. Het aantal sneden bij beide 

verde I ingsmethodes bl ijft ongeveer gel ijk. 
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F10wchart Procedure ASS 53300-54200 

( GE~IN ) 

-'tAN-TAL :>NE()t:S = 53800 
OVE.~f1AAT 

I; Ax.. S Nt:. r:>E Oil:; rr E. 

( N A Att 60V£N A F"c.E (UND) S40uU 

I 
SNI::'bt:.o IF-PiE ... 

cvEt( OAAT 5 Ltt DO 

APrNr.qL n·JEoE.S 

(eND) 
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Procedure VOPT 54400-55400 

Funktie: Berekent de optimale snijsnelheid aan de hand van het gekozen 

optimaliseringskriterium. 

Toelichting: AOP = 1 + minimale produktiekosten 

(ref. [3], pag. 119 e.v.) 

Kostenfunktie K. x • t . + (X * TW + Y) 
VJ 

t. 
*-1. T. J 

bewerkingstijd 
1T * D. * L. 

t. = __ ..... J<--_..:::..J 
J s. * v. 

J J 

t. 1T * D. * L. 

J 

1 51ijtagebijdrage TJ :: J J 
* 1 K I *KJI;VBtm }tl. s. * v. voor 5nede j j J J V .• HE.ti n 

J J 

De opt ima Ie snijsnelheid V opt j 
wordt berekend uit 

oK. 
--'-=O+V (Iv. opt j 

J 

K I *KJI;VBtm { 1 t = HE.t i * -----.1-- tn 
J (TW~)*{--l) x n 

met K' (-) geometr i efaktor 

(Hfl) 

(5) 

(-) 

(m/5) 

K (s) gebruiksduur bij HE = 1, VB = 1 en V = 1 

VB (mm) slijtagekriterium 

HE. (mm) 
J 

equivalente spaandikte voor snede j 

TW (s) gereedschapswisseltijd voor bet reffende 

n (-) exponent uit Taylorvergelijking 

Y (Hfl) kosten per snijkant 

X lHfl/s) man-machinekosten 

AOP :: 2 + maximale produktiesnelheid 

Tijdfunktie t sj = t. * (1 + TW) 
J T. 

J 
1T * D. *L. 

bewerki ngs t i jd t. = J J 
J s . * v. 

J J 

De optimaJe snijsnelheid V wordt berekend uit 
opt j 

at . 
sJ 

avo 
J 

:;: 0 + V :: 
opt j 

K'*K*VBtm 
HE.ti 

J 

J 1 1 Jtn hw * (--1) n 

be i te I 

(5) 

(s) 

(m/s) 
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Flowchart Procedure VOPT 5440-55400 

551DO 

5'5:200 SS'200 

55300 
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Procedure NWERKELYK 55600-59200 

Funktie: Berekent het gunstigste toerental dat op de betreffende draai

bank is te realiseren, uitgaande van het. in ekonomisch opzicht, 

o~imale toerental. 

Op de meeste draaibanken zijn slechts een beperkt aar.tal diskrete 

toerentallen in te stellen. 

Overschrijding van het maximum toerental of onderschrijding van 

het minimum toerelatal wordt gemarkeerd (ZO). 

Toelichting: AIleen in het geval dat op de bank een toerental is in te 

stellen dat nlet meer dan 2% hoger li9t dan het optimale 

toerental wordt dit toerental gekozen. In het andere geval 

wordt het machinetoerental gekozen dat direkt onder het 

op t i rna leI i 9 t. 



Flowchart Procedure NUERKELlJK 

-t £;b8oo 
N:",Nilll'l N: :.NnA:r<. 

ZO:::2. ZoO; ... , 

Al~ N h;oII.t .......... ok..", 2 Z SOre.> 0 

I(le.~c. ... ; ~ d_ ~c"J.-
°r~.;.... ... lt 1--.... ...... 1-.. 1 5'8::100 
ole-. N:"N T 

-·42 -

55600-59200 

5 SOD 

N:",NMIN 

:z 0: " 1 



Procedure SWERKELVK 59400-62900 

Funktie: Berekent de gunstigste aanzet die op de betreffende draaibank 

is in te stellen, uitgaande van de in ekonomisch opzicht 

optimale aanzet. Op de meeste draalbanken zijn slechts een 

beperkt aantal diskrete aanzetten in te stellen. 

Overschrijding van de maximum aanzet of onderschrijding van 

de minimum aanzet wordt gemarkeerd lZl). 
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Flowchart Procedure SHERKELYK 59400-62900 

$I1NJI'd;) :. SfI"A><l 
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Z/:: 2.. 
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Z I ','" 2. 

bt OD 
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Procedure BEWKT 63100-66600 

. 
Funktie: Berekent de bewerkingskosten, de bewerkingstijd en de slijtage-

bijdrage per snede onder opti~ale en werkelijk optredende ver

spaningskondities, alsmede de verschil1en in kosten en tijd. 

Toelichting: Als geen van de begrenzingsmarkeringen (ZO tim Z6) is aange

slagen worden kosten, tijd en slijtagebijdrage zowel onder 

optimale kondities als onder werkelijk optredende kondities 

berekend. 

Eventuele verschil1en in kosten en tijd worden opgeslagen in 

de arrayplaatsen OBK[O] en OBT[OJ. Oeze verschil1en kunnen 

ontstaan vanwege de diskrete stappen in toerental en aanzet 

op de betreffende draaibank, waardoor het optimale toerental 

en de optimale aanzet niet exakt zijn in te stellen. 

Indien weI markeringen zijn aangeslagen wordt de optredende 

kombinatie van ZO tim Z6 uitgedrukt in een getal tussen 1 

en 127. De bewerkingskosten, -tijd en slijtagebijdrage onder 

werkelijk optredende kondities worden berekend. De kosten en 

tijd-verschi lIen die ontstaan zijn ten gevolge van beperkingen 

.- die machine, beitel en produkt opleggen worden opgeslagen in 

de arrays DBK[~] en DBT[~] onder het rangnummer dat de kode 

van de kombinatie ZO tim Z6 beschrijft. 
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Flowchart Procedure BEWKT 63100-66600 
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Procedure SOMMERING 66800-68300 

Funktie: Het optellen van bewerkingskosten,.bewerkingstijden, slijtage

bijdragen, verschilkosten en verschiltijden. 

Flowchart Procedure SOt1ME!1ING 66tiOO-6U300 
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Procedure BG 68500-84800 

Funktie: Het berekenen van de grenssnedebreedte. 

Toeli~ht~: Bij verspanen met snedebreedtes die groter zlJn dan de 

granssnedebreedte wordt het proces dynamisch instabiel. 

Er treden dan ~e trillingen opdie periodieke af

wijkingen in de afstand tussen werkstuk en gereedschap 

veroorzaken (ratelen). 

Oeze trillingen zijn bijzonder hinderlijk omdat zij 

leiden tot: 

1. een slechte oppervlaktekwaliteit; 

2. toename van de gereedschapsslijtage; 

3. lawaa i • 

De grenssnedebreedte is onder andere afhankelijk van: 

1. de dynamische overdracht van het systeem werkstukl 

gereedschap (deze is een funktie van de ratelfrekwentie); 

beide een funktie van snijsnelheid 2. de processtijfheid KI } 

3. de procesdemping CI en aanzet. 

instabiel 
gebied 

s == O.221l1T1 
stabiel gebied 

30 60 90 120 
- v [m/min] 

Fig~ 5. De grenssnedebreedte als funktie 

van de snijsnelheid. 
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De stabiliteltsgrens wordt berekend met de volgende formule 

BG -1 = 2~RElItKI lit 
wlltCI I r1 

- Ki llt RE 

waarin RE reele komponent van de dynamische over-

dracht van de draaibank; 

1M imaginaire komponent van de dynamische 

overdracht van de draaibank; 

KI [N/mm2] processtijfheid, dynamische eigenschap 

van werkstukmateriaal; 
2 CI [Ns/mm ] procesdemping, dynamische eigenschap van 

werkstukmateriaal; 

w [rad/s] ratelfrekwentie. 

V~~r een beschouwing van de theoretische achtergronden wordt 

verwezen naar ref. [6] en ref. [7J. 

De procedures RE 76800-77800 

en 1M 77900-73900 
zijn in een flowchart gekombineerd. 



Flowchart Procedure BG 
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Flowchart Procedure FFF 70000-71200 

Flowchart Procedure KI Ie 71400-75900 
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Gekombineerde Flowchart Procedure RE 76800-77800 

en 1M 77900-78900 

- - - - - Q: = Ft<Cr:.Jtz. _ FO[I]f2 
I I 
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Procedure BZ 85000-86200 

funktie: Zet getallen om in hun binaire equivalent. 

Toelichting: Aan de arrayplaatsen OBKlz] en DBT[z] (uit BEWKT) 

kan een binaire kode worden toegevoegd die aangeeft 

welke markeringen zijn aangesJagen. 

Flnwchart Procedure Bl 85000 - 86200 

r.:=I:. 0+1 

z:",Z';-2. 

B6100 



Procedure OPT 86400-98400 

Funktie: Het berekenen van de werkel ijke instelgrootheden per snede, 

uitgaande van de voor het gereedschap, in ekonomisch opzicht 

optimale verspaningskondities. 

Toelichting: Uitgaande van het toepassingsgebied van het gereedschap 

heeft het programma een aanzet en een snedediepte gekozen. 

De in ekonomische opzicht optimale aanzet is altijd groter 

dan de maximaal toelaatbare aanzet voor het gereedschap 

(ref. [4J, hoofdstuk 6, pag. 53). 
Daarom werd als aanzet S (gereedschap) gekozen of, max 
indien oppervlaktenauwkeurigheid of vormnauwkeurigheid dat 

eisten S (kwal. eis). max 
Bij nabewerken werd de snedediepte A in de procedure ALS 

berekend. Bij voorbewerken gebeurde dit in de procedure ASS. 

De procedure OPT berekent in eerste instantie bij deze 

aanzet en snedediepte de equivalente spaandikte HE (procedure 

BEHE). 

Daarna wordt in V de snijsnelheid berekend (V=f(HE}). opt 
Vervolgens wordt onderzocht of de berekende snijsnelheid 

binnen het toepassingsgebied van het gereedschap Ilgt; 

eventueel wordt de snijsnelheid aangepast, he~geen een toename 

van bewerkingskosten en -tijd tot gevolg heeft (toename gereed

schapwisselfrekwentie!). 

De kosten onder optimale kondlties worden berekend in BEWKT. 

Het machinetoerental en de realiseerbare aanzet worden berekend 

(NWERKELYK, SWERKELYK), waarna opnieuw HE wordt bepaald. De 

procedure BEWKT berekent vervolgens de bewerkingskosten en 

-tijden. Omdat het mogelijk is dat de snijsnelheid buiten 

het toepassingsgebied van het gereedschap ligt t.g.v. de aan

passing van het toerental aan de op de bank aanwezige toeren

tallen kan het noodzakelijk zijn het eerstvolgende hogere 

toerental in de reeks te klezen. 

Het benodigde procesvermogen onder deberekende kondities 

kan groter zijn dan het nettovermogen dat het werktuig kan 

leveren. Indien dit 20 is dan moeten aanzet, snedediepte 

of snijsnelheid worden verkleind. 



Hierbij wordt erop gewezen dat het procesvermogen recht 

evenredig is met de snijsnelheid en praktisch recht even

redig met de snedediepte, het procesvermogen is echter 

minder dan evenredig met de aanzet. 

Bij nabewerken wordt dan ook eerst het toerental verlaagd, 

totdat de ondergrens is bereikt die opgelegd wordt door 

gereedschap of machine. Indien nodig wordt daarna de snede

diepte verkleind. 

Bij voorbewerken doet zich een komplikatie voor. Na terug

regelen van het toerental kan men het procesvermogen niet 

verder beperken door de snedediepte te verkleinen, omdat 

de snedediepte afhangt van de werkstukovermaat. 

Als men de snedediepte voor een snede verkleint dan 

moet men dat doen voor aIle sneden. Dit betekent dat men 

minstens een snede meer moet maken, hetgeen resulteert in 

extra beitelslijtage en extra bewerkingstijd. 

Hoewel de invloed van de aanzet op het vermogen minder dan 

lineair is"en men dus meer dan proportioneel moet terug

regelen (p ~ C * V * A * 5tO,8) is dit het enige alternatief. 

Als het terugregelen van de aanzet (totdat de ondergrens is 

bereikt welke opgelegd wordt door gereedschap of mdchine) 

nog niet toereikend is om het procesvermogen voldoende te 

verlagen dan wordt via het label UITA55 uit de procedure OPT 

gesprongen, de aanzet wordt teruggezet op de oorspronkelijke 

waarde en de snedediepte wordt verkleind door een snede meer 

te maken. 

Hierna moet de gehele deelbewerking opnieuw worden doorgerekend! 

Als het procesvermogen voJdoende is teruggeregeJd dan wordt 

nagegaan of het procesmoment groter is dan het maximum aandrijf

koppel van de machine. 

Indien noodzakel ijk wordt achtereenvolgens teruggeregeld op 

aanzet en snedediepte (bij nabewerken andersom). 

Vervolgens wordt gekontroleerd (in BG) of de grenssnedebreedte 

is overschreden en zonodig wordt de snedediepte teruggeregeld 

(bij. nadraaien) of wordt opnieuw in sneden verdeeld (bij voor

draaien) 
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Hierna wordt gekontroleerd of de spaanslankheid kleiner 

is dan de maximum waarde in verband met de spaanafvoer. 

In geval van nabewerken wordt de snedediepte verkleind, 

bij voorbewerken wordt opnieuw in sneden verdeeld (de 

procedure OPT wordt verJaten via het label UITASS). 

Tenslotte wordt nagegaan of de maximum snijsnelheid voor 

het gereedschap is overschreden; indien nodig wordt het 

eerstvolgende. kleinere toerental uit de reeks van machine

toerentalJen gekozen. 
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F10wchart Procedure OPT 86400-9G400 

1\1 ---

'l.l-J"V 
L....;;,;:......,.~==~.J 'J<j~~ 
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Vervolg Flowchart Procedure OPT 06400-93400 



Vervolg Flowchart Procedure OPT 86400-98400 

Flowchart Procedure stJ 38910-138970 

IlErQfkE/ulN" AV ,c.v &a1 '1 0 

VI. i r SN.'J~~ AcHl') ltoefF-i· 
____ ~c~I~~~~ITT~E-N------~88~ro 
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Procedure AUTOPI 98600-116400 

Funktie: Het uitponsen van een carddeck met een AUTOPIT-programma

invoer.AUTOPIT is een APT-achtige programmeertaal voor NUBE

draaibanken van het fabrikaat Pittler. 

Toel ichting: Voor produkten met eenvoudige geometrie waaraan slechts 

een deelbewerking moet worden verricht, kan een AUTOPIT

programma-invoer worden gegenereerd. 

Indien de gebruiker een AUTOPIT-carddeck wenst moet hij een 

produktidentifikatienummer, een gereedschapidentifikatie

nummer en de nummers van een montagepen voor het gereedschap 

en de bijbehorende korrektieschakelaar opgeven. 

Deze procedure is toegevoegd voor gebruik in de verifikatie

fase van de rekenresultaten van BIDCANDE. De vaak langdurige 

slijtage-onderzoeken etc. kunnen daardoor minder arbeids

intensief worden gemaakt. 

Fig. 6 geeft schematisch de koppeling van BIDCANDE en AUTOPIT. 

Te zijner tijd kan, ten behoeve optimalisering voor NUBE

machines, een betere koppeling van een geometrische en een 

technologische processor worden gerealiseerd. 
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Flowchart Procedure AUrOPI 98600-116400 
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Procedure PRINTLIJST 11600-119300 

~~: Het afdrukken van een invullijst voor invoergegevens ten 

behoeve van de volgende programmarun (zie ref. [1], fig. 7). 

Flowchart Procedure PRINTLIJST 11600-119300 
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APPENDIX 1 

Sektie Verspaningstechnotogie Dr.lr. H.J.J. Kals 

EINDSTUDIE-OPDRACHT F.J.A.M. van HOUTEN 

adres: Klamperlaan 17, Nuenen 

Het ontwikkelen van een rekenprogramma dat kan worden gebruikt als 

experimenteermedium bij een onderzoek naar de ekonomische konsekwenties 

van de aan het produkt gestetde kwal iteitseisen en de fysische be

grenzingen in het gereedschapwerktuig bij draaien. 

Hierbij wordt uitgegaan van de programma's en resultaten van: 

P.M.J.M. Erens (PT rapport 0362) en 

J.G.M. Hendriks v.d. Weem (PT rapport 0367) • 

. Met het rekenprogramma moet een onderzoek worden u i tgevoerd voor een 

aantal karakteristieke produktvormen en de hierbij te gebruiken typen 

gereedschapwerktuigen. 

Er dient rekening gehouden te worden met: 

- oppervlaktenauwkeurigheid 

- vormnauwkeurigheid (i.v.m. stijfheid van de machine en van 

het produkt) 

- dynamische stabiliteit 

invloed van beperking in het aantal mogelijke aanzetten 

en toerenta lIen 

- verband tussen de eigenschappen van gereedschapwerktuigen 

en man-machine-uur-tarief (o.a. afschrijving, vermogen, 

stijfheid, aantal machines per man, regelfaktor). 

Het programma moet in zijn uiteindelijke vorm interaktief gebruikt 

kunnen worden. Oit maakt het mogelijk om gereedschap en/of gereed

schapwerktuig te kiezen in afhankelijkheid van de resultaten van de 

door het programma gepleegde optimal isatie van de instelgrootheden 

(aanzet, snedediepte en snijsnelheid). 

Oe resultaten moeten grafisch worden gepresenteerd. 
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APPENDIX 2 Ooorbuiging en Afschuiving 

Doorbuiging van produkt bij gecenterde opspanning 

F 
x 

Vervang de oplegging door kracht K zodanig dat z(K) = 0 

F 

K 

Zakking ter plaatse L: 

() Fx3 Fx2 ) KL3 . 
z L = 3EI + 2EI (L-x - 3EI = 0 (1) 

r 

(2) 

Zakking ter plaatse x: 

K substitueren 

Fx3 F (x 2 x . x3 F (x)2(3 
2 

z(x) = 3Et + '2 I) (3 - -) - - - - =.) ~ = 
L 6E I 2 L L 2EI 

F (x3 
3 x 4 x5 x 6 

) 
= IT 3' - 1; T + 2L 2 - 12L3 

(4) 

Kontrole: x = 0 dO) = 0 

L z (L) 
L3 _ ~ L3 + 1. L3 __ 1 L3 0 x = = --- = 3 2 12 
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M · kk' • dZ 0 aXlmum za 109 Ult ax = 

dZ F 2 3 5 4 1 5 
'"'x = 0 = -E I (x 3 ~ + - ~ - - ~) 

1 e op 1. 

2e op 1. 

o L 2 L2 2 L3 

Stel ~ = ~ 7 1 - 6~ + 5~2 - ~3 = 0 

le op 1. 

2e op I. 

~ = 1 (x = L) 

~2 _ 4~ + 2 = 0 

waaruit volgt 

reele opl. ~ = 2 - 1:2 7 X = l2 - I2)L = 0,586 L 

substituereo in (4) 

(5) 

.' Z = _FL_3 { 
/' max EI 

lO,~68)3 _ ~ (0,568)4 + ~ (0,568)5 - 1~ (O,56tl)6} 

FL3 =-. EI 
9,7809 

1000 

Zakkiog teo gevolge van afschuiviog {vliegend) 

F 

r ---
z = L • tg y 

1: F y=-= 
G 2!. 02 

'E 4 

G = 2(1+V) 

L 

--- --- ---
voor kleioe hoek: z = L.y 

• G 

me t \l ::: 0.28 -+ G - A - 2,50 

,1: ::: schuifspanniog = 
G = gleidingsmodulus. 

Dwarskracht 
Doorsnede 

(6) 

(7) 

(10) , 
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APPENDIX 3 Invul1 ijst t.b.v. bedrijven. 

1'J~CJlNISCJJE JIOGESCIIOOL InNIJIIOVEN Ai'''Dl~LlNG WI1tKTl'l GDOV\l1WNDE , 

VAK GnOI~p PHOlJl;}(TIETECllNOLOGIE SECTIE VERSPANING 

INVULl"OmIULIIffi voor invoergegevens t.b.v. het. rekenprogramma DID 

(BereIiening Instelgrootheden bijDraaien) 

DATUM: 

TO'l'AAL AANTAI, UAClllNES 

TOTAAI. AANTAL lJAnmmTAAIJ<WAI.ITEl'l'EN: 

TOTAAL AANTAL BEITELPLAATIIOUDEHS 

TOTAAL AANTAL WERKSTU}{}{EN 

TOTAAL AANTAL WEm~STUUIATERIALEN 

. . 

mmnIJI": 

CONTACTPEItSOON: 

TEL: 

DIJLAGEN : T.n. voorbecld berekening Illfin-machine-uur,-tarief 

Toelichting bij invuIforDlltlicr 
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lfACJ!lNEGEGTN};NS Nil 

;~~~IKANTIt-... ===============================,:3 
MAX TOEHl:NTAL (NWu) 

MIN TOEHENTAL (N~IIN) 

AAN'I'AL 'l.'OEIU.:NTAl.U~ (A1') 

TtEGEll' OT I I:;Nl' (UK ) 

llAX L.I~'-:GSAA .. ":ZH1' (SBIAX) 

MIN LANGSA.A .. 1>\ZI~r (SUIIN) 

AANTAL LANGSAAN;1,ETTS'l (AS!. ) 

nEGEU<OTlI~T UNGSAANZET(ru SL ) 

MAX mVAflSAANZI~T (Sl}!.IAX) 

MIN nWATtSAAJ"iZET (SUMIN) 

AAN'rAL DWAltSAA~ZI':T'II:;~ (ASU) 

REGEIJ'OTH.:NT IMAHSA.\NZL1· em su ) 

MAX VJmMOGr;').J(I)l"u to) () 'MAX) 

lfAX }(OI'I'I~L 01(.11)1 (1'10 uf (t'~t\l) 

k 111\1\1'1'1 fl.1'l t.) 

lIACIIl Ne-l'tTt-l (lSTl~ CJ!A ell) 

Dl~ZlrrrrINGSGnAAJ) (Ulti ) 

lIAN-tlUH-Y OSH.N (tl,\S ) 

--- ------- --
--- ------- ---

-

---- ------- ::::-.... 

>< 

oww/min 

ow,{/win 

mm/WDW 

nun/Onll\" 

lum/oww 

mm/omw 

Y.Nm/s 

Y.Nm 

lIfl 

% 
Hfl 
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GJ~GlNBN5; Bl:Trr EFI·'EN HE lrISSEU)J ,ATE~ 

lIAR DM ET AAIl\ WALITE 

F'ABIUKANT 

SNIJKANTLENGTJ~ 

NE.."USllADIUS 

VOHM 

KOSTEN PU'c 

SNIJKANT 

VllIJl,OOrIIOll{ 

SNIJKANTSII OI:l( 

SPAANIIom' 

HELLINGSIIOl~ 

SCHACIITIIOOGTE 

SCHACHTDnmmTE 

U ITSTES(U::N GTE 

OMSP ANT IJ J) '1' III 

soonT OPSPANNING 

TIl) 

SF AAN ORl:1\' En 

IT 

~D 

JJr.IEllOE1( I G 

V HYWA.l'JT 

S.f')~CIAAL 

~ 

.--- ----~ ~ 

JA 

1\1':1-; 

Nrt 

.. """------' 
ol'lIIerl.ingen 

mm 

mm 

IIfi 

graden 

grauen 

graden 

grad en 

mm 

mm 

mm 

min 

mm 

VnIJLOOPVLAKSLlJTAGE-Hlu;r.:lJn; 

)\ OllillnEEDTE ~::: Er-----Ij : 

J 
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W:rltY.STlT. G};GI:veNS opmcrl{ i ngen 

w:ml<S'fUK 

AANTAL DEr:;Lnl:~Wf~lUnNGEN 

WEm(STUr MAT EIt! AAL 
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WFllJ{ S'l'L'l< opmerkingen 

DI':EUJEWmJ( ING 

SOORT Dt~\vI~RI' ING 

WElJ(E SNIJ1<ANT ? 

OPP. Rl'WlIEI D micrometer 

CYL. TOLERANTIE 

. ross EN CENTERS 

OPGESP ANNEN '? 

WEJj(E 'lACII '? 

mm 

JA 

NEE 

--= ~ =--. -=--=-. -~ .~, nt II 

-- - - - - -.- - - - ---

L 

1..0 
"j 

Do 111m 
1-------1 

D 

Di ...... ------t 
Lo mm 

t-------1 
L mm 



U~EGU)OP1'lJ DI'En WEllYSTl'J( 

WT::fU< STm: 

WACllT1'IJD 

INSl'ANTIJD 

UITSl'ANTIJD 

TEitUGUEr'- l~ 

POSITI ONl~l::R'rIJD 

PErt SNBDJ'; 

RUSTTIJD TUSSEN 

-~-------_ ..... 

I TWllli nr~gLI1EwmU\ INGEN 

OMSPAN'flJD 
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opmerkingcn 

!Jill 

!:dn 

r:lin 

min 

Rlin 

min 
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TOI~LICJ!'rIN(i nIJ INVUU'OmlUl.IEI1 T.B.V. DID 

1) TJ'I'ELUI,AD 

2) ~~\CJ!INEfiy.;GEVl:NS 

(voor e Ihe ·Ull\chine 

een blo.d) 

3) WISSELl'LATCN 

(voor- elk type 

een bltl-d) 

4) 'WEHISTU (.L{il;VI:\S 

(vOC)r ell. \\'f-rJ,,,\,uk 

('f"U hlnd) 

regelJ..;oti'ent (ds voIgt te bepo.lcn: 

1 . 

J1l{ _ (~\!A~) (AT-I) 
N~IIN 

idem voor HlS!. en m'SD. 

voIgcns bijlage. 
I------------~--·-------------------------

;'I.ls toer·ento.l kontinu regelbao.r is: 

AT=O, m:=o 
i(1 ('11\ voor aanzctten. 

Vono: ~pecinal: b.v. voorgclwlkt 

;pao.nvlnli etc. 

Vrijloophoel\: bij spaanhock ,0 

1-----

Soort opspllmting: L.v. kleru 

schroer 

etc. 
r· -------------------------------

Spo.anLrekcr: Lij losse sp. breI,er:JA 

• _11.--____ +-------------------_ .. 
5) n};El.IIUnItl J~~(j 

.Iii 

(voar e 11. ~ d ... d [)I'll!,. d. i IIg 

'-tn LhuJ) 

Soort be.crting: b.v. langsdraaicn 

dwo.rsdraaien 

inw. langsdrao.icn 

vlalldro.aien 

s teken (i n-ar) 

etc. 

ruwhcid wordt geeist 
~----------------------------------------Cyl. tolcrantie: idem 
1--------- ... _-

1~ etc: Ala deelbew. niet te karak-

t.criscren door de vijf mat.~'n 

dan Bchets bijvop/!en s.v.I', 



I 

- 73 -

I\"grotill~ Dld.ling ~ldcrJulcn ~ll lIaHfabrik&t!!n 1970 

Pos. 

I 

2 

-
3 

4 

5 

6 

---~. 

7 

f----
8 

1----
9 

10 

r----

. __ ._-
II 

~---

12 
.--~ 

13 

14 

15 

16 

17 

----

I-

----

-
Kostellsoo'Cten aantal pcrs. uurtatie! (et) bedrag (I/jGar) 

var. vast var. va"t var. vast 

Oirckt loon inkl. 6Z vakantieLoeslag 
en 2 % gratificatie 200 505.3 1.798.848 

Indinkt p~rsone('l (t.~he1 4) 
" 

salariS} inkl. 6X vakantietocslag, en "8 6 222.000 100.000 
} 0011 2 % g,ratificatie . ~ 165.000 
lotaal 34 --6 108,7 28.1 

~-

Aal1d~el in kosten alg.,mene leiding 
en dienstverlening (tabel I) 232,4 827.312 

--
V"rplichte sociah. kostcn 
20,55% van (pos. t en 2) 
I 2.185.M!l en I 100.000 126.2 5,8 449.129 20.55G ---

----,~,----- f--. 
Vrijwilligc social" kostcn: 
240 personen a I 350,-- 23,0 0.6 81.900 2.100 

------
Pensioenbijdragen 10% van (pos. 1 
en 2) I 2.18S.8~8 en J 100.000 , 61,4 2,8 218.585 10.000 

1--
Algernenc scholingskosten 40 pers. 
11 J 275,-- 11.000 
Personcclsvervoer 100 P\?ts. a I 500 ~ 
r ... taal 11,0 

,---- -
Assu'C<lntie 14.920 
Il,)d ri j f sschaJc (8%0 van ras. I .. 2 .. 3 

.. " .. 6) f 3.61'.0.874 en J 130.550 29.450 J .040 
[Iiversen (kantoo'Cbeh., teiskostcn enz.) 35.000, 
Totaal 22.3 0,3 I 

---_._- _. 
Rente "olld .. rhandcn wcrk" 10% van 13.945.000 110,8 394.500 

--
Aandeel in Kosten afdclins Bedrijfs 
t:lechanisatie en Produktontwerpgroepcn 
(tabel 2) 75,2 267.587 

Totaal I tIm 10 sal., lonen en kosten 
1282,3 37,6 

Man-uurtarief 1319,9 
469.821 

~ 3S f).00O 

Onderhoud 280.000 

Reservering VOOI:' vcrhui Skostcll 30 • .QQ,Q. 
Totaal 87,1 

--. 
Verbruik en afsehrijving gerccdschappen 66,99 238.000 

Enc:rgieverbruik 11,0 39.400 

Verbruik hulpmaterialen 11.6 62.500 

---
I!uisvcsting ink1- verl ichting 23,7 84.500 

-
Afschrijving machine en inventaris 
levensduur klassc 'vervangingswaarde 

10% I 1.750.000 49.2 17S.COO 

Rente machines en inverttaris 8% van 
J 1.750.000 19.1 70.000 ---2--

Tot .. al 11 tIm 17. Gebn.dk produktie-
middelen en Kosten 182.6 92.6 

-
machine-uurtarief 275.2 

f-----. 
Tota .. l t tIm t1 1464.8/ 130,2 

Cemiddeld man-machinc-uurtarief 1595.0 5.61 .321 
~ -3<;6':0'0'0" 

Tabel 3 Jaarbegroting van de kosten voor de afdeling 
Onderdelen en llalffabr.ikaten. 

~--

bedrat totll";! 
(f/iaar) 

vllr .-r V'1.lt 

-' 
I. 79B. 848 

-- f--'---

387.000 100.0,)0 

----
827.312 

449.129 20.550 

~'·108 81.900 

10.000' 218.58:> 

61.000 
,.-

79.370 1.040 
-- --~ 

394.500 
.-

267.587 

4.565.231 ID.f.90 

4.69t'.9LI 

310.000 

238.000 

--39.400 

62.500 

84':'500--

175.000 

70.000 

-- ------

6". ,0<) In' .~oo_ J 
919.400 

'.'I'.I)I·~6).I'O I 
5.08.3:!! 
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