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1.1.

1. INLEIDING

1.1. Bestaande computerprogrammals

Voor het besturen van numeriek bestuurde machines zijn in het ver

leden een groot aantal programmeertalen ontworpen.

APT is een algemene programmeertaa1 die geschreven is voor een grote

groep van machinetypen en systemen. Deze taal berekent geen technolo

gische grootheden, maar houdt zich voornamelijk bezig met de geometrie

van het werkstuk en het gereedschap. APT1) en hiervan afgeleide talen

(APT-like) hebben de afgelopen tijd een groot deel van de markt veroverd.

Het APT systeem onderscheidt zich van andere systemen door universa-

l iteit. Een groot nadeel van dit systeem is echter het ontbreken van

de technologie, ervaren programmeurs zijn nodig om de juiste machine- V
gegevens etc. in te voeren. Het is mogelijk met dit systeem zeer

ingewikkelde werkstuk\ormen te beschrijven, een nadeel is echter

dat het programma voor eenvoudige werkstukken relatief gekompliceerd

is en de verwerking op grote computers moet plaatsvinden.

Om bovenstaande bezwaren op te vangen zijn een aantal programmeer

talen geschreven die afgeleid zijn van het APT systeem (APT-like).

Deze programmeertalen zijn eenvoudiger van opzet en kunnen onderver

deeld worden in programmeertalen met en zonder technologie. De meeste

systemen zijn opgezet voor de programmering van besturingen voor

boorbanken (punt- en 1ijnbesturingen, 1-dimensionaal) en draaibanken

(besturingen in een plat vlak, 2-dimensionaal).

Een systeem dat zich onder meer bezig houdt met kotter- en freesbe

werkingen (2~ D kontourbesturingen) en daarin ook de technologie

van de bewerking betrekt is het EXAPT2) systeem. Het EXAPT systeem is

ontworpen door,de Technische Hogescholen van Aken en Berlijn en

wordt beheerd door de EXAPT vereniging.

Dit systeem is gespl itst in een aantal aparte programma IS, waardoor

voor elk van de technologische gebieden (boren, draaien en frezen)

een programma beschikbaar is.

Op het EXAPT systeem wordt nader ingegaan. De processor van EXAPT

bestaat uit twee delen, een geometrisch en een technologisch deel.

De volgende programma's (met technologie) zijn beschikbaar of in

ontwikkeling:

1) APT = Automatically Programmed Tools.

2) EXAPT = Extended subset of APT.



1. 2.

- EXAPT 1 Voor het programmeren van boorbewerkingen. Het reken

programma berekent, uitgaande van de beschrijving van

bewerkingsplaats en soort bewerking, de totale bewer

kingscyclus. Dit betekent de keuze van aIle

gereedschappen, instelgrootheden en de gereedschap

baan.

Dit gebeurt aan de hand van drie kaartsystemen (voor

resp. de qereedschap-, materiaal- en bewerkingsgegevens).

- EXAPT 1.1: Een uitbreiding van EXAPT 1. Voor de programmering van

boor- en freesmachines en bewerkingscentra met de

mogel ijkheid tot 2! 0 besturing, d.w.z. in twee rieh

tingen kan een willekeurige baan worden beschreven,

riehting aIleen stapsgewijze instelling mogelijk.

In figuur 1.1 staat schematisch de werkwijze van

EXAPT 1.1 aangegeven. Technologisehe gegevens betreffende

de bewerking moeten ook hier worden opgeslagen in drie

kaartsystemen (o.a. een kaartsysteem voor bewerkings

eyeli). Ingewikkelde freesbewerkingen kunnen er niet

mee berekend worden, de programmeur moet de bewerkings

methode en het gereedsehap opgeven.

- EXAPT 2 Het deel voor draaibanken, een 2-dimensionaal besturings

programma (wordt verder niet op ingegaan).

- EXAPT 3 Bestemd voor kotter- en freesbewerkingen met 2! 0 kontour

besturingen. Dit programma bevindt zich nog in de ontwik

kel ingsfase en heeft (in de toekomst) meer mogelijkheden

dan het EXAPT 1.1 programma.

EXAPT 3 is het omvangrijkste projekt dat tot nu toe in ontwikkeling is,

vele problemen worden fundamenteler aangepakt als bij de bovenstaande

programma's. Aan de verschillende instituten en bedrijven in Duitsland,

aangesloten bij de EXAPT vereniging, wordt druk gewerkt aan de oplos

sing van deze problemen. Om versnippering van krachten te vermijden is

het projekt verdeelt in een aantal onderwerpen:

A. Beschrijving programmeertaal,

B. Geometrisch bewerkingsprogramma,

C. Snedeverdeling,

D. Bewerkingsmethode (vastleggen van de baan) ,

E. Berekening instelgrootheden.

I



1. 3.

In de referenties [tl{], [15] en [til wordt hier verder op ingegaan.

Opvallend is dat er veel aandacht wordt besteed aan de punten

A tim D (deze problemen zijn na enige analyse vrij gemakkelijk op

te lossen), weinig aandacht wordt er echter besteed aan punt E:

het berekenen van de instelgrootheden.

Toch is vooral dit laatste puntl van groot belang wanneer we een uit

spraak willen doen over de ekonomische konsekwenties van de bewerking.

t .2. De ontwikkel ing van BIFCANDE/t

In het verleden zijn in de vakgroep Produktietechnologie verschillende

bijdragen geleverd in het onderzoek naar bruikbare technologische

relaties voor het draaiproces. De laatste versie van een optimalise

ringsprogramma voor het draaien (B.I .D.)l), is ontwikkeld door van

Houten [7J. Voor dit programma zijn verschillende snijkrachtrelaties,

gebruiksduurrelaties en een berekeningsmethode voor de grenssnede

breedte afgeleid (Erens [8J en Hendriks van de Weem [lJ). Een belang

rijk kenmerk van het programma is dat het, op grond van de verge

lijking voor de bewerkingskosten of bewerkingstijd, een optimale

snijsnelheid berekent.

Bij de machinefabriek Philips in Eindhoven is al enige tijd een

geometrisch programma voor het frezen beschikbaar. Dit programma

werkt met zgn. grondvormen (basic shapes). Dit gebeurt op ongeveer

dezelfde wijze als in het MITURN (Metaal Instituut Turning Program)

programma, opgezet voor draaiwerk.

De onderdelen die op de numerieke freesmachines gemaakt worden met

behulp van dit programma, zijn bestemd voor bedrijfsmechanisatie

machines.

Deze onderdelen zlJn vrij eenvoudig van vorm zodat deze lIopgebouwdll

kunnen worden met behulp van deze grondvormen, zie figuur 1.2. Het

frezen gebeurt met vinger- of schacht-frezen met een diameter tot

25 mm.

Op basis van deze grondvormen is in de vakgroep Produktietechnologie

een programma ontwikkeld (BIFCANDE/1) overeenkomstig de eindstudie

opdracht.

l)B. I .D. = Berekening Instelgrootheden voor het Draaien.



1. 4.

BIFCANDE/l is geschikt gemaakt voor interaktief gebruik via de

terminal en is geschreven in BEATHE (Burroughs Extended Algol

Technische Hogeschool Eindhoven). Het programma bevindt zich op

dit moment nog in de ontwikkel ingsfase, resultaten kunnen daarom

nog niet direkt toegepast worden. Het ontbreken van gegevens over

een levensduurrelatie voor het frezen is de voornaamste oorzaak

hiervan.

De volgende punten moeten in acht genomen worden:

- Het programma berekent de instelgrootheden voor grondvorm 1

(dichte kamer afgerond).

- Er wordt geen rekening gehouden met eventuele instabiliteit van

het werkstuk en de frees.

- Het programma houdt geen rekening met een eventueel diskontinu

variabel toerental van de freesmachine.

Het programma werkt met behulp van drie databestanden, namelijk:

- een materialenbestand,

- een gereedschappenbestand,

- een machinebestand.

In de toekomst moet er aandacht besteed worden aan de volgende uit

breidingen van het programma:

- Invoeren van een levensduurrelatie voor het frezen waarin de invloed

van de temperatuursprong verdiskonteerd is.

- Betrouwbare gegevens i .v.m. het toepassingsgebied van de frezen, de

stijfheid van de freesbank e.d. verzamelen.

- Uitbreiden van het geometrische deel van het programma, zodat meer

grondvormen berekend kunnen worden.

- Berekenen van begrenzingen i .v.m. de stabil iteit van het produkt

en het gereedschap.
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een geometrisch dee1 en een techno1ogisch dee1. Op drie data

gebieden (Karteien) staan de verschil1ende technologische

gegevens opges1agen. Ref. [10J.

Fig. 1.1.
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2. GEOMETRISCH GEDEELTE PROGRAMMA

2.1. Bewerkingsmethode

Bij een gegeven grondvorm en gereedschap is het mogelijk deze grond

vorm op verschillende manieren uit te frezen. Bij de invoergege

yens verwacht het programma dan ook een nummer van de te volgen

baan.

In figuur 2.1 staan de veel voorkomende bewerkingsmethoden van

grondvorm 1 getekend. Baannummer 0 geeft aan dat er geen enkele

sleuffreesbewerking voorkomt, dit is dus aIleen mogel ijk bij de

grondvormen 9 tim 24. Bij baannummers beginnende met 1 wordt er

eenmaal een sleuffreesbewerking uitgevoerd, baannummers beginnende

met 2 hebben een sleuffreesbewerking die 2 maal de dwarsdoorsnede J
passeert. Het programma neemt aan dat er meelopend gefreesd wordt,

de gunstigste bewerkingsmethode van grondvorm 1 is dan spiraal-

vormig van buiten naar binnen frezen (baannr. 21). Wanneer de

omgeving van invloed is op de bewerking, dunne bodem of wanden

(instabil iteit), wordt spiraalvormig van binnen naar buiten

gefreesd (baannr. 11).

2.2. Snedeverdeling

Zoals in hoofdstuk 1 is vermeld berekent het programma de instel

grootheden voor grondvorm 1 (dichte kamer afgerond). In hoofdstuk

3 wordt afgeleid dat (evenals bij het draaien) de optimale aanzet

en snedediepte buiten het toepassingsgebied van het gereedschap

liggen. Het programma kiest daarom in eerste instantie de maxi-

maal mogel ijke aanzet, snedediepte en snedebreedte van het gereed

schap. De diepte van de grondvorm wordt verdeeld in een aantal ge

lijke sneden, zodanig dat de snedediepte kleiner is dan de maximum

snedediepte van het gereedschap. De breedte van de grondvorm wordt

~ de sleuffreesbewerking in een aantal gelijke sneden verdeeld.

Bij de berekening van de snedeverdeling in radiale richting moet

rekening gehouden worden met de gekozen bewerkingsmethode (1 respek

tievelijk 2 sleuffreesbewerkingen).
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2.2.1. Procedure DEPTH

Doe I:

Het berekenen van de snedeverdeling in axiale richting bij gegeven

diepte grondvorm en lengte snijkant frees.

Methode:

Verdelen van de diepte in een gelijk aantal delen zodanig dat het

aantal zo klein mogelijk en de grootte van elk dee1 k1einer is dan J
de snijkantslengte van de frees. Tevens wordt gekontroleerd of de

berekende snedediepte niet kleiner is dan de minimum snedediepte.

2.2.2. Procedure WIDTH---------------
Doe I:

Het berekenen van de snedeverdeling in radiale richting bij gegeven

breedte grondvorm en maximum snedebreedte moge1ijk met de frees. Ook

wordt er rekening gehouden met gekozen bewerkingsmethode.

Methode:

Het verdelen van het overblijvende deel na de sleuffreesbewerking in

een gelijk aantal delen zodanig dat de grootte kleiner is dan de

maximum snedebreedte. Tevens wordt gekontroleerd of er na de sleuf

freesbewerking een breedte materiaal overblijft dat groter is dan

2 * de minimum snedebreedte.

2.3. Kontrole invoergegevens

Om te voorkomen dat het programma begint te rekenen met gegevens die

niet reeel zijn, worden de gekozen bewerkingsmethode en freesdiameter

gekontro1eerd. Niet elke bewerkingsmethode kan op een willekeuriqe

qrondvorm toegepast wordeR. Wanneer er een freesdiameter qekozen is

die qroter is dan tweemaal de afronding van de grondvorm treedt er

ondersnijding op, een tussenbewerking is dan noodzakelijk.
~ vtvH4wVrL·' "

2.3.1. ~r9£~~~r~_~Q~~!~~f~ vVVf

I'"

Doe I :

Het kontroleren of gekozen bewerkingsmethode in overeenstemming is met

de grondvorm, het bepalen van het aantal sleuffreesbewerkingen.

Methode:

Het kontroleren, voorlopig van de grondvormen 1 tim 8, op de mogelijk-

heid de gekozen baan toe te passen. Daarna voIgt het bepalen van het aantal

sleuffreesbewerkingen. Foutmelding wanneer gekozen baan niet in over

eenstemming is met de grondvarm.
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2.3.2. Procedure RAD

Doe 1:

Kontrole of er ondersnijding optreedt, wanneer dit het geval is wordt

de grootte van de afronding van de grondvorm aangepast aan de frees

diameter.

Methode:

Wanneer de freesdiameter kleiner is dan tweemaal de afrondingsstraal

min 1 mm (= vei 1 igheidsmarge) voIgt er een foutmelding en wordt de

afrondingsstraal van de grondvorm gelijk aan de halve freesdiameter

min 1 mm.

2.4. Lengte snede

Voor het bepalen van de bewerkingstijd, de bewerkingskosten en het

slijtage aandeel van de freesbewerking is het nodig dat de totale

lengte van de snede bekend is. De lengte wordt berekend met behulp

van de gegevens berekend in de procedures WIDTH en POSSTRACK.

2.4.1. Procedure LENTRACK------------------
Doe 1:

Berekening van de snedelengte van de sleuffreesbewerking en de kontour

bewerking (grondvorm 1).

Methode:

Aan de hand van de gekozen baan, geometrie, grondvorm en berekende

snedebreedte wordt de theoretische baanlengte van het middelpunt van

de frees berekend. Foutmelding wanneer opgegeven grondvorm ongelijk

aan 1 is of wannte~pgegeven baan ongel ijk is aan 11, 12, 13, 21,

22 of 23.

- WIVJty h~ !MN ~i

~~ ~Lt1t (;~
~l-, rr~ WM"let I

\
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3. BEREKENING OPTIMALE VERSPANINGSKONDITIES

3.1. Gebruiksduurrelatie voor het frezen

Bij het bepalen van een gebruiksduurrelatie voor het frezen moeten

we ons real iseren dat het freesproces veel complexer is dan het

draaiproces. Het aantal variabelen die we bij een gebruiksduurre

latie voor het frezen moeten betrekken is veel groter. De volgende

parameters beinvloeden de levensduur van het gereedschap bij het

draaien resp. frezen:

Draaien

Werkstukmateriaal

Gereedschapmateriaal

Gereedschapgeometrie

Snijsnelheid

Aanzet

Snedediepte

Extra voor het frezen

Snedeb reed te------

Ingrijptijd freestand

Spaanloze tijd freestand

Freesdiameter

Intreekondities

Uittreekondities

Voor het draaien zlJn verschillende gebruiksduurrelaties afgeleid.

In het afstudeerrapport van Hendriks van de Weem [lJ staan de ver

schillende relaties vermeld. Het computerprogramma B.I .D. (Bereke

ning Instelgrootheden voor het Draaien) dat in de vakgroep Produk

tietechnologie aan de T.H. is ontwikkeld, rekent met de gegenera-

I iseerde parameter He. Deze parameter is een funktie van de aanzet,

snedediepte en geometrie beitelpunt.

Parameter He heeft een fysische betekenis, zie voor meer informatie

hi erover [1], [2J.
Het oppervlak van de spaan is, naast de snijsnelheid, een maat voor

de hoeveelheid warmte die ontwikkeld wordt. De effektieve kontakt

lengte Be (= equivalente spaanbreedte) is een maat voorde hoeveel

heid warmte die afgevoerd wordt in het werkstuk, de spaan en het

J

gereedschap. Bij het frezen varieren de waarden van He en Be tijdens

een omwentel ing sterk.

Samengevat zijn de volgende punten van belang wanneer we een gebruiks

duurrelatie voor het frezen willen afleiden:

kv1 ku fA "'~ P LLU, (~Lt, ~ ~ k h'-ty f~l, tflli\A;f t-. t ~ kt
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- de kontinu varierende spaandikte tijdens het verspanen;

- het intermitterend karakter van het freesproces tijdens

een omwente ling.

Het eerste probleem is gemakkel ijk op te lossen door het afleiden

van een equivalente aanzet, een waarde die direkt vergeleken

kan worden met de konstante aanzet van het draaiproces in de

levensduurrelatie. Moeilijker is het om de invloed van het inter

mitterend gedrag van de frees op de levensduur vast te stellen.

0.1)v •

Het is mogelijk op grond van de geometrie van het freesproces een

parameter af te leiden die de invloed van de niet-konstante spaan

dikte op de levensduurrelatie beschrijft.

Uitgegaan wordt van de algemene Taylorrelatie waarbij ook de

maximum 51 ijtagebreedte op het vrijloopvlak (VBO) in beschouwing

wordt genomen (zie relatie van Maris [2J):
mC . VB OTn = _

sP . aq

Bij het freesproces moet rekening gehouden worden met het feit

dat de freestand niet steeds in ingrijping is. De standtijd voor

de frees is namel ijk:

TF = tc + th
th . T 0.2)

waar in: th de ingrijptijd en (heating time)

tc de spaanloze t i jd is (coo ling time) .

Onder de voorwaarde dat ~ dicht bij 1 1 i9 t kunnen we de equivalentem
aanzet definieren als: vi !n

1
Seq = ---

¢uit + <Pin

¢uit

f
¢in

Voor afleiding en toelichting zie bijlage I en figuur 3.1 tim 3.3.
De levensduurrelatie voor het freesproces wordt nu (rekening

houdend met 3.2):
I

-n
(T tC+th)

v. f' th
c . VB~

=----
SeqP . aq (3.4)
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Onderzoekingen hebben aangetoond dat de temperatuurwisselingen in de

freestand tengevolge van de discontinue verspaning, een grote in

vloed hebben op de levensduur van de frees; zie rapport van Yellowley

en Barrow [4J, Okushima en Hoshi [5].
In figuur 3.4 zijn enige resultaten van deze onderzoekingen uitgezet.

Opmerkel ijk is het grote verschil tussen het sleuffrezen en het niet

sleuffrezen, de levensduur bij een sleuffreesbewerking is soms vier

maal zo groot als de niet-sleuffreesbewerking, dit terwijl de andere

procesgrootheden konstant gehouden worden. Om te kontroleren of dit

niet een gevolg is van slechte in- of uittree kondities zijn de

proeven herhaald met een gespleten werkstuk (zie [4]), de resultaten

zijn identiek. Okushima en Hoshi [5J hebben slijtageproeven verricht

met behulp van hardmetalen frezen.

Om een inzicht te krijgen in het temperatuurverloop in de freestand

tijdens een omwenteling, hebben zij temperatuurmetingen verricht.

In figuur 3.5 is af te lezen dat de temperatuurvariatie in de frees

tand sterk afhankelijk is van de snedebreedte. Bij een kleinere snede

breedte is de gemiddelde temperatuur lager (llwarmte input" is kleiner),

terwijl de temperatuur aan het spaanvlak tijdens het verspanen vrijwel

onafhankelijk is van de snedebreedte (flitstemperatuur). Hetgeen een

grotere temperatuursprong bij de intrede van de freestand tot gevolg

heeft wanneer we frezen met een kleinere snedebreedte.

Deze temperatuursprong wordt in bepaalde omstandigheden nog groter

als koel ing van de frees wordt toegepast (zie figuur 3.6) ..--------- \

Dit temperatuurverschil kan invloed hebben op de levensduur van de frees,

deze invloed zal groter worden naarmate het materiaal minder elastisch

is (hardmetaal).

Schematisch kan het temperatuurverloop van een freestand voorgesteld

worden volgens figuur 3.7. Kort samengevat komen de onderzoekingen van

Yellowley en Barrow [4J op het volgende neer:

Als gevolg van de temperatuursprong bij de intrede van de freestand

worden er spanningen in het materiaal geintroduceerd. Er is een

faktor gedefinieerd (Er = thermische spanningsfaktor) die de grootte

van de thermische spanning karakteriseerd. Er is een funktie van de

ingrijptijd (th) en de spaanloze tijd (tc).
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Door temperatuuranalyse bleek de volgende relatie een goede bena

dering vaor Er (simulatie d.m.v. analoog computerprogramma):

Er 39 log tc - 23 log th + 37.5 (geldig voor snelstaal en

hardmetaal)

Na het nemen van een groot aantal levensduurproeven met frezen,

is een tweede parameter gedefinieerd namelijk de zgn. thermische

vermoei ingsfaktor X.

\

x
1

Er . (N • tx) ~ waarin: N = toerental frees

tx = tc + th
th

Uit deze levensduurproeven is gebleken dat de levensduur onder gelijkblij-

vende kondities een logarithmische funktie is van de thermische

vermoeiingsfaktor X.

Uiteindelijk wordt door Yellowley en Barrow de invloed van de thermal

cycling op de volgende wijze in de levensduurrelatie verwerkt:

c + VB~
v • Tn = ---__...::....-__

(X) r . SeqP

In de figuren 3.8 en 3.9 is een en ander nader toegelicht.

Het is mogelijk om een dimensie-analyse op bovenstaand probleem toe

te passen. De uitkomsten hiervan kunnen dan als basis dienen voor

levensduurproeven.

De parameters die een rol spelen bij het ontstaan

spr:_~~'\~J bij de intrede van de freestand zijn:

van de temperatuur-

[T]
eTl
[LT- 1J
[-L-'

1\1
[ML-1 T- 2J
[eJ
[MLT-3 e-lJ
[ML -1 T- 2 e-lJ
[L 2 T- 1J

temperatuurstijging

warmtegeleidingscoefficient

ingrijptijd (llheating time ll
)

spaanloze tijd ("cool ing time")

= snijsnelheid

= volumetrische soortelijke warmte

=~ = temperatuurvereffeningscoefficient
PC

pc

th

a = snedediepte

ST = aanzet (maximum aanzet per tand)

specifieke verspaningsenergie

1/
iL-. .. . I tc

< MAlA~ lilA,,\ '
¥V!~YI, 'I' v
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Met 9 variabelen en 4 grootheden houden we 5 vrijheidsgraden over.

Met behulp van bijvoorbeeld de volgende 5 dimensieloze getallen

kunnen we het proces beschrijven:

A1 =

A2 = M
p • c

Esp

A3 tc . V (3.6)
5T

A4 a (spaanslankheid)=-
5T

A5
tc

=th"

Evenals bij het draaien is het bij het frezen te verwachten dat de

invloed van A4 (spaanslankheid) op de temperatuurdaling te verwaar

lozen is. A2 is de verhouding tussen de werkelijke temperatuur en de

temperatuur die bereikt zou zijn wanneer er geen warmteverliezen op

treden. In A1 is de invloed van de warmtegeleiding verdiskonteerd, be

langrijk in verband met de temperatuurdal ing tijdens de koelcyclus.

Gezocht moet worden naar een relatie tussen deze kengetallen. Er zijn

echter meer faktoren die de slijtage van de frees beinvloeden.

Deze 51 ijtage is van een ander karakter als dat van het draaiproces

en kenmerkt zich door het ontstaan van microscheurtjes in het opper

vlak van de freestand. Deze scheurtjes zijn oorzaak van het uit

brokkelen van de freestand.

Wanneer er gefreesd wordt met een snedebreedte kleiner dan de diameter

van de frees (het zogenaamde niet-sleuffrezen) is het mogelijk onder

scheid te maken tussen tegenlopend en meelopend frezen. Dit betekent

dat de freestand tijdens de ingrijping over een groter gedeelte een

snelheidskomponent heeft die een tegengestelde richting c.q. de-

zelfde richting heeft als de aanzetrichting van de frees. Uit tal van

onderzoeken is gebleken dat meelopend frezen een gunstige invloed heeft

op de levensduur van de frees. Zie figuur 3.10. Bij het meelopend

frezen zijn vrijwel aIleen de intreekondities belangrijk.

)
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Om de invloed van deze kondities na te gaan heeft Kronenberg [6] de

parameter T5 gedefinl!erd, dit is de tijd die verloopt tussen het

al lereerste kontakt van het spaanvlak met het werkstuk en de intrede

van de punt van de freestand in het materlaal. Het I ijkt redelijk

te veronderstellen dat voor gunstige intreekondities de plaats van

het allereerste kontakt zo ver mogelijk van de punt moet I iggen.

lie figuur 3.11.

Bij het tegenloopfrezen is de uittreekonditie van de freestand van

invloed op de levensduur van de frees.

Hier zijn twee theorie!n van toepassing die, in bepaalde omstandig

heden, door proeven bevestigd worden.

Yellowley en Barrow [~ hebben aangetoond dat er bij de uittrede van

de freestand een spaan aan de freestand blijft kleven. Deze spaan

veroorzaakt bij de intrede een ongunstige spanningsverdeling op de

freestand, tengevolge daarvan kan er beschadiging van de freestand

optreden.

Uit een onderzoek dat op het ogenblik wordt verricht aan de T.H. Delft,

bl ijkt dat door een ongunstige spanningsverdeling bij het uittreden

van de freestand ook beschadiging kan optreden (fig. 3.12).

Ongunstige uittreekondities blijken de grootste invloed te hebben

op de levensduur, duidel ijk is dat meelopend frezen in dit verband

de voorkeur verdient. Interessant is de uitslag van een aantal

levensduurproeven, waar het verschil wordt aangetoond tussen de

lntrede van de frees in een rechte hoek van een werkstuk en een

voorgefreesd gedeelte van een werkstuk, zie figuur 3.13.

Tot nu toe is het nlet mogel ijk gebleken de invloed van de intree- en

uittreekondities in een algemeen geldende levensduurrelatie voor de

frees onder te brengen. Voorlopig moeten we ervan uitgaan dat er

freeskondities gekozen worden, waarbij de invloed van de intree- en

uittreekondities op de levensduur van de frees te verwaarlozen is.

Kort samengevat betekent dit:

- zoveel mogel ijk sleuffrezen;

- bij niet-sleuffrezen: meelopend frezen,

snedebreedte niet te groot kiezen

(zie fig. 3.11).
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3.2. Optimale snijsnelheid, aanzet en snedediepte

Met behulp van de levensduurrelatie kunnen we een vergelijking af

leiden voor de bewerkingstijd en de kosten die betrekking hebben op

het frezen van een snede met lengte 1 een snedebreedte d en een snede

diepte a.

Bewerkingstijd:

t = 11".0.1
v.st.Te

(3.8)

m -1 )-l/nJC.VBO·tx
r p q

(X) • Seq . a • v

Bewerkingskosten:

K· X - r ";0T _j1 + (Tw + Y) .['.s . e x

Waarin: Te = aantal tanden frees

Tw = wi sse 1t i j d

h d · If' 'd/' ., "d th+tctx = ver ou Ing tota e reestlj Ingrljptlj th

y = wisselkosten frees

x = man-machine-uurtarief.

Op dezelfde wijze waarap dit voar het draaiproces is afgeleid [1], [7]
en [8J, kunnen we de optimale instelgrootheden bepalen door de partiele

differentialen:

at
dV

dt
da

en at
dSeq

op nul te stellen.

Evenals bij het draaien bl ijken de optimale aanzet en snedediepte buiten

het mogelijke toepassingsgebied van het gereedschap te liggen. Zie

aanhangsel I I. Omdat er geen numerieke waarde bekend zijn van r, de

exponent van de thermische vermoeiingsfaktor, wordt deze term voor

lopig buiten beschouwing gelaten.

Wanneer de maximale produktiesnelheid gevraagd wordt, is de volgende

vergel ijking voor de optimale snijsnelheid van toepassing:

m
va = {__n_ • _l_}n. C. VBO

1-n Tw S p q
eq • a

Wanneer de minimale produktiekosten gevraagd worden, moet Tw vervangen

worden door Tw + Y.
x
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Doe 1:

Het berekenen van de optimale snijsnelheid bij eis van maximale

produktiesnelheid of minimale produktiekosten.

Methode:

Het toepassen van formule (3.9). Er wordt geen rekening gehouden met

thermal eyel ing (wanneer in de toekomst meer gegevens hierover bekend

zijn kan de procedure gemakkelijk aangepast worden). Naast de optimale

snijsnelheid berekent deze procedure ook de standtijd en de equiva

lente aanzet. Voor het berekenen van de equivalente aanzet wordt

gebruik gemaakt van de standaardprocedure I'SIMPSOM", deze procedure

berekent de integraal van een willekeurige funktie over een gegeven

i nterva 1.
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Geometrie van het freesproces,

tekenafspraak voor hoek •.

S(.) is de momentane aanzet

(= spaanbreedte) van de frees

tand bij een hoek •.

Er wordt meelopend gefreesd

m.b.v. een vingerfrees.

Fig. 3.1.

VB

t

v

Verloop van de slijtage bij

het draaiproces bij verschil

lende aanzet.

t·
tijd -+-

Fig. 3.2.

VI

t

gemiddelde
51 i j tage

Verloop van de 51 ijtage bij het

freesproces (sleuffrezen). AIleen

de ingrijptijd is aangegeven (th),

er wordt aangenomen dat tijdens

de spaanloze tijd (tc) geen 51 ijtag

optreedt.

tljd ......
eerste tweede

omwente11ng omwenteling enz.
F1g. 3.3.
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Half Slotting
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schi J in Jevensduur bij
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sleuffrezen, onder
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kondities, ref. [4J.
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Geschematiseerd verloop van

de temperatuur in het spaan'

vlak tijdens het verspanen.

th = ingrijptijd

(heat ing time)

tc = spaanloze tijd

(cool ing time)

~tljd
tete

.~ ~ '"
1-----

1

.... .... ~ c ... .. .. ~

Fig. 3.7.

=rek

«::Ipllnlnl

D

AIleen elastisch

gedrag.

Tijdens de eerste om

wenteling plastische

deformatie tijdens de

ingrijping, daarna

tijdens de volgende

omwentel ingen aIleen

elastisch gedrag.

Tijdens de ingrijptijd

~ tijdens de spaan

loze tijd plastische

deformatie.

Fig. 3.8.
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;\1;; END MILLS CUTTING 2
EN 28 (U.T.S. 57 ton/in)

Width of
Cutter Feed/ cut Thermal Tooth Primary
Diameter Tooth (Immersion) Range Life Test Test
(Inch) (inch) (Inch) Strain (mins.) Variable No.

0.500 0.002 0.250 75 2.5 1

0.500 0.004 0.250 75 2.25 Feedrate 2

0.500 0.006 0.250 75 2.0 3

0.500 0.0075 0.250 75 2.0 4

1.000 0.004 0.500 80 2.8 Diameter 5

2.000 0.004 1. 000 St.-,s 5.0 6

1.000 0.004 1.000 66 7.0 Thermal 7

1. 000 0.004 0.750 74.5 4.0 Strain 8

1. 000 0.005 0.250. 85 2.0 Range 9

1.000. O. 007 0.150 89 1.9 + 10

0.500 0.004 0.500 62.5 5.0 Diameter 11

7

8

x

o

1
x '2' diameter
o 1" diameter
o 2" diameter

Work material EN 28

Tool material M2
Peripheral speed 132 ft / min
Depth of cut 0 ·100 inch

5

3

2

6

De levensduur van

de frees als funktie

van de thermische

vermoeingsfaktor X

futtlng Conditions Emploved

Cutting Speed - 132 ft/milt.

Depth of Cut - 0.100 inch

Mode of l\Iilling - Upcut

Fluid - dry

(=Er./(N.t )
x

ref. [4J.

,,000L---------2..Loo-:-O:------::-30~O::-::O:----:/,,-=OO::-O::-----:5~OO':':O::--~6000

Thermal fatigue parameter [ER,fR.X)}]

Fig. 3.9.
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..D.:d.z
11---.
mlll'p.nd

Invloed van de intree

en uittreekonditie op

de levensduur van de

frees, ref. [4J.

Situatie vlak voor het intreden van een freestand. De tijd die ver

loopt tussen het eerste kontakt freestand - vlak STUV en het

indringen van de freespunt in het materiaal is de indringtijd TS,

ref. [6J.
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35

+

5 10 15 20 25 30
Cutting time (t) min.

I

/1, I
I Entry into sharp :lV corner

Entry into sharp~O +_+ +~
corner O-::::-+~ I

./ T I" I

Z · I Entry into CUSP I Entry into sharp
I I corner
I I
I I

Entry into CUSP I I

....

.!:
"-.... ·010
~
'2
~..
a
~

-005

Wo'* moterial - SSJ 2
Tool material - Carbide 525 M
"'ripheral cutting speed - 116 It/min
Feed per tooth - '003 inch.

Width of cut - 0'525 inch
Depth of cut - 0'100 inch
Cutter diameter - 1-25 inch

o
CJ

Entry into sharp corner. Entry into CUSP.

Th~ Inf(u~nc~ of Entry into a Sharp Corner on
Milling Cutt~r Lif~

Bij het niet-voorgefreesd werkstuk wordt een groat deel

van de 51 ijtage van de frees door het inlopen veroor

zaakt. Het is de vraag of dit al1een veroorzaakt wordt

door het verschil in intree- of uittreekondities

(temperatuursprong), ref. [4].

Fig. 3.13.
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4.1.

4. BEWERKINGSKOSTEN EN BEWERKINGSTIJD

In het vorige hoofdstuk zlJn er vergel ijkingen afgeleid voor de

bewerkingstijd en de bewerkingskosten van een snede. Om een ver

gel ijking mogelijk te maken tussen de verschillende bewerkings

methoden en keuze van het gereedschap berekent het programma

bovenstaande grootheden. Er moet rekening mee worden gehouden dat

deze kosten en tijd alleen betrekking hebben op de bewerking en

niet op de insteltijd van het gereedschap, inspantijd, rusttijd

e.d. Ook wordt de axiale bewerking (de invoegbeweging) van de If
frees niet in rekening gebracht.

4.1. Procedure TICO

Doe 1:

Het berekenen van de bewerkingstijd en kosten van een snede met

lengte L en gegeven instelgrootheden.

Methode:

Het toepassen van de formules 3.7 en 3.8. Aangenomen wordt dat de op

gegeven standtijd de totale standtijd is van de frees.

TlCD-S1'AR1

1'1;:: Lf *PlltPD
U1ooo.Sitfi

*(1+~1)
co := L.I'! _'-1 If 00

V.1oooltS1

-till tt(1-t1'"".~,
h 1'£1'

S10.P



5.1.

5. SNIJKRACHTEN

5. 1. Toe I j ch tin9

Om een uitspraak te kunnen doen over het benodigde koppel en ver

mogen, berekent het programma de snijkrachten op de frees bij

gegeven instelgrootheden en freesgeometrie. Voor de nabewerking

is het belangrijk te weten hoe groot de maximum en minimum resul

terende kracht in de twee hoofdrichtingen (axiaal en radiaal) op

de frees zijn. Uitgangsvergelijkingen zijn de exponentiele formules

vol gens Kienzle [3] gebaseerd op de snedebreedte b en de snede

diepte h volgens:

Fs = KS 1 . 1 b h(l-z) hoofdsn i j krach t (5.1)

Fv = KV1 .1 b h(l-x) aanzetkracht (5.2)

Fr = KR 1. 1 b h(l-y) terugdrukkracht (5.3)

KSl .1, KV1.1 en KR1. 1 zijn de snijkrachtkomponenten in de betreffende

drie richtingen wanneer b = 1 mm en h = 1 mm. x, y en z zijn konstanten

die, evenals de snijkrachtkomponenten, gelden voor een bepaalde kombi

natie gereedschapmateriaal/werkstukmateriaal, gereedschapgeometrie en

snijsnelheid.

Konig en ~ssel [13J hebben een groot aantal gegevens beschikbaar gesteld,

waarbij onder meer de snijkrachtgegevens voor snelstaal in kombinatie

met verschillende werkstukmaterialen. In bijlage I I I staat vermeld

welke invloed de verschillende procesgrootheden op de snijkrachten

hebben en onder welke kondities bovenstaande gegevens geldig zijn.

Bij het freesproces is de berekening van de snijkrachten gecompliceerder

dan bij het draaiproces, omdat:

- de snijkrachten zijn tengevolge van de roterende snijkant niet

konstant in de tijd.

- er zijn steeds een of meer snijkanten van de frees in ingrijping,

afhankelijk van het aantal tanden, de snedebreedte, de snedediepte,

de hellingshoek en de stand van de frees.



In figuur 5.1 tim 5.3 is een en ander toegel icht.

5.2.

de hoofdsnijkant is tangentieel gericht, de aanzetkracht is radiaal

ge r i cht.

door toepassing van een hellingshoek zlJn de snijkrachten, bij een

gefixeerde stand van de frees, over de lengte van de snijkant niet

konstant van grootte.

een snijkant kan soms meerdere malen in ingrijping zijn bij een

gefixeerde stand van de frees.

.~

De aanzet van een freestand is een funktie van de hOe~VOlgens:

s(~) = st . cos $ waarin st de aanzet per tand is.

kfrtNi ~ (5.4)

Over een gedeelte van de freestand is de hoofdsnijlta"t:

dFs = KS1.1 . (st. cos ~) (l-z) . da

da DO
A d$ (5.6)= 2 tan

dus: dFs K$l .1 (5T) (l-z) (1- z) DO
. d<l>= cos <I> . 2 . tan A

(5. ])

Totale kracht op de freestand bij een bepaalde stand van de frees:

Fs =
K511 • ST ( 1- z)

2 • tan A
(1-z)

cos <I> d¢ (5.8)

<1>2 is de hoek die de freespunt maakt met aanzetrichting, ~3 is de

hoek waarbij de freestand (bij deze gefixeerde stand) uittreedt.

Zie figuur 5.1 tim 5.3. Wanneer de snijkant meer keren in ingrijping

is wordt vergelijking (5.8) steeds toegepast met verschillende waar

den voor <1>2 en <1>3' Voor de aanzetkracht en terugdrukkracht geldt

dezelfde vergel ijking alleen moet K511 en z vervangen worden door

K\l11 en x respektievelijk KRll en y.

Voor de resulterende kracht loodrecht op de aanzetrichting geldt:

cos

sin



5.3.

De grootte van deze kracht is een maat voor de uitbuiging bij het

kontourfrezen. Bij het nabewerken van de bodem is de totale axiale kracht

belangrijk, deze wordt berekend met behulp van vergelijking 5.8.
<""'-~

Om nu het maximum en het minimum van de verschillende resulterende snij-

krachten te vinden, maakt het programma gebruik van een iteratieproces.

Met dit proces worden de standen van de frees bepaald waarbij het

maximum c.q. het minimum van de betreffende kracht optreedt.

5.2. Procedure FTEALPH

Doel:

Het berekenen van de totale snijkracht per tand of de som van de snij

krachten van een frees bij een gegeven stand van de frees.

Methode:

Het toepassen van vergel ijking 5.8, waarbij de konstanten KS11 en z

bij de aanroep gewijzigd kunnen worden.

5.3. Procedure ALPHMAXMIN

Doe 1:

Het berekenen van de maximale of de minimale resulterende snijkracht van

de frees (hoofdsnijkracht of terugdrukkracht).

Methode:

Er wordt gebruik gemaakt van de procedure FTEALPH en van de standaard

procedure EXTREME. Met behulp van een iteratieproces wordt die stand

van de frees bepaald waarbij de maximum c.q. minimum kracht optreedt.

5.4. Procedure ALPHFL

Doe 1:

Het berekenen van de resulterende kracht loodrecht op de aanzetrichting

van de frees, bij een gegeven stand van de frees.

Methode:

Het toepassen van vergelijking 5.9.



5.4.

5.5. Procedure ALPHFLMAX

Doe! :

Het berekenen van de maximale resulterende kracht loodrecht op de

aanzetrichting van de frees.

Methode:

Er wordt gebruik gemaakt van procedure ALPHFL en

EXTREME. De minimum kracht (fl . ) en de maximummin
berekend, ALPHFLMAX wordt nu het maximum van de

gekozen uit: fl . ,fl en (fl. - fl ).min max min max

de standaardprocedure

kracht (fl ) wordenmax
absolute waarde



5.5.

A

1(HoofdsnlJka.tJ

I

De snijkrachten tijdens het verspanen, aangegeven over

een gedeelte (dA) van snijkant 1.

Fig. 5.1.
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1I.IIII'ng
're'lllnd 1

Fig. 5.2.
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Fig. 5.3.
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6.1.

6. INSTELGROOTHEDEN NABEWERKING

6.1. Ruwheid grondvorm

Bij de nabewerking moet een andere werkwijze gevolgd worden voor

het bepalen van de aanzet, snedebreedte en snedediepte. Bij deze

bewerking worden er namel ijk eisen gesteld aan het oppervlak. De

ruwheid wordt grotendeels bepaald door de grootte van de aanzet.

De relatie tussen de Ra-waarde en de aanzet per tand kan op grond

van de geometrie van de frees afgeleid worden. Zie voor deze aflei

ding van zowel de bodembewerking als voor de kontourbewerking bijlage

IV.

Uiteindelijke relaties:

Kontour:
RA = 2 • (R-A)

ST

A

waari n

Bodem:

waar i n

R
2 ST2 R

T-1b"+1

(ST2 _BN 2 )2
RA = 3

4 . ST . A

A = 1 + 1
tan ·de tan Xl

(6.1)

(6.2)

6.1.1. Procedure STBO

Doe 1:

Berekening van de aanzet i .v.m. de ruwheid van de bodem.

Methode:

Het toepassen van relatie 6.2. Met behulp van een iteratieproces

wordt de aanzet berekend waarbij (theoretisch) de geeiste ruwheid

verkregen wordt. Er wordt gebruik gemaakt van de standaard procedure

ZERO IN AB.

6.1.2. Procedure STSI

Doe 1:

Berekening van de aanzet i .v.m. de ruwheid van de kontour.

Methode:

Het toepassen van relatie 6.1. Ook hier wordt gebruik gemaakt van

de standaard procedure ZERO IN AB.



6.2.

6.2. Tolerantie grondvorm

Voor de grondvorm kunnen er verschillende toleranties opgegeven worden,

namel ijk: plaatstolerantie, vormtolerantie en maattolerantie. De grootte

van deze toleranties zijn voornamelijk afhankelijk van de machinenauw

keurigheid, slijtage van de frees en de uitbuiging van de frees tijdens

de bewerking. In verband met de uitbuiging, de verplaatsing van de

frees tengevolge van de snijkrachten, berekent het programma een boven

grens voor de snedediepte (bodembewerking) en een bovengrens voor de

snedebreedte (kontourbewerking). Voor berekening van deze grootheden

moet de stijfheid van de freesbank, gemeten in drie richtingen

(stijfheid axiaal, radiaal en roterend) , bekend zijn. Bij het berekenen

van de snedebreedte wordt de stijfheid van de frees ook in rekening

gebracht. Voor afleiding van de radiale stijfheid, gemeten op de plaats

waar de snijkrachten aangrijpen, zie bijlage V.

Uiteindelijke relatie (zie figuur 6.3):

L2 3 (L 1+L2) 2 1
+ 3EI2 + 50 + SR

waarin: 50 = rotatiestijfheid inspanning frees,

5R = radiale stijfheid inspanning frees.

Voor berekening van de snedediepte en snedebreedte wordt als kriterium

gebruikt dat de verplaatsing van de frees ten opzichte van de ruststand

of de ampl itude van deze verplaatsing niet groter mag zijn dan de

opgegeven tolerantie en niet groter mag zijn dan 2 x de RA-waarde.

Doe I:

Het berekenen van de stijfheid in de radiale richting gemeten op de

plaats waar de snijkrachten aangrijpen.

Methode:

Het toepassen van relatie 6.3.

6.2.2. Procedure LA5TA---------------
Doe I:

Het berekenen van de snedediepte naar de nabewerking onder de voorwaarde

dat de verplaatsing van de frees in axiale richting kleiner is dan de

tolerantie en kleiner dan 2 x de RA-waarde.



6.3.

Methode:----
Met behulp van een iteratieproces wordt, uitgaande van de axiale

stijfheid freesmachine, die snedediepte gekozen zodat de ver

plaatsing binnen gestelde eis blijft. Gebruik wordt gemaakt van

procedure FTEALPH en procedure ALPHMAXMIN.

Doel:

Het berekenen van de snedebreedte voor de nabewerking onder de voor-

waarde dat de verplaatsing van de frees in radiale richting kleiner J
is dan de tolerantie en kleiner dan 2 x de RA-waarde.

-~

Methode:

Met behulp van een iteratieproces wordt, uitgaande van de stijf

heid berekent met procedure SSl, die snedebreedte gekozen zodat

de verplaatsing binnen gestelde eis bl ijft. Gebruik wordt gemaakt

van procedure ALPHFL en procedure ALPHFLMAX.
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Fig. 6.1.

Fig. 6.2.
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7. KONTROLE OP GEREEDSCHAP- EN MACHINEBEGRENZINGEN

7.1. Uitgangsgrootheden

In hoofdstuk 3 is afgeleid dat de optimale verspaningskondities

voor wat betreft de snedediepte en aanzet buiten het toepassings

gebied van het gereedschap liggen. De aanzet wordt daarom gel ijk

gekozen aan de maximaal mogelijke aanzet van het gereedschap (STMAX).

De snedediepte wordt bepaald door een gelijke opdeling van de diepte

van de grondvorm, zodanig dat het aantal sneden zo klein mogelijk is

(A < AMAX). Op soortgel ijke manier wordt de snedebreedte bepaald,

aIleen moet hier rekening gehouden worden met de bewerkingsmethode

(hoofdstuk 2).

De uitgangsgrootheden voor de nabewerking worden vastgesteld aan de

harrd van eisen voor oppervlakteruwheid en tolerantie (hoofdstuk 6).

Resumerend zijn bij de verschillende bewerkingen de volgende waarden

berekend voor de aanzet, snedediepte en snedebreedte:

r--"

Voorbewerkinq

sleuffrezen niet-sleuffrezen
f---"

aanzet STMAX STMAX

snedediepte ve rde ling sneden (DEPTH) verde ling sneden (DEPTI'i)

snedebreedte diameter frees verde ling sneden (W IDTH)

Nabewerkinq

bodem kontour

aanzet f(RA) (STBO) f(RA) (STS I)

snedediepte f (TOL) (LASTA) verde ling sneden (DEPTH)

snedebreedte diameter frees f(TOL) (LASTD)

----
In de procedure OPT wordt de optimale snijsnelheid berekend met behulp

van procedure VOPT (hoofdstuk 3).
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7.2. Terugregel ing

Na de berekening van de optimale snijsnelheid wordt er gekontroleerd

of deze snijsnelheid binnen het toepassingsgebied I igt van het ge

reedschap, zo niet dan wordt de snijsnelheid teruggeregeld. Op dit

moment zijn aIle procesgrootheden voor deze bewerking berekend en

is in principe de bewerking uit te voeren me~gegeven frees. Er is

echter nog niet gekeken naar de grenzen die opgelegd worden door de

freesmachine. De volgende machinegrootheden worden gekontroleerd:

- toerental (NMAX, NMIN) (ZO)
- aanzet (SMAX, SMIN) (zl)

- koppel (MMAX) (Z4)
- vermogen (PMAX) (Z3)

De grenzen die opgelegd worden door het gereedschap:

- snijsnelheid (VMAX, VMIN)

- aanzet per tand(STMIN)

- snedediepte (AMIN)

- snedebreedte (DMIN)

(Z2)

De oorzaak van de terugregeling wordt gemarkeerd door de variabelen

ZO tim Z4, wanneer de betreffende variabele gelijk is aan 2 is een

maximum overschreden, een waarde 1 betekent dat de betreffende varia

bele kleiner is dan het minimum.

Bij het terugregelen wordt rekening gehouden met de grenzen die

opgelegd worden door het gereedschap.

Doe I:

Kontrole en eventueel terugregel ing op gereedschap en machinebe

grenzingen. Het berekenen van de optimale snijsnelheid.

Methode:

Gebruik wordt gemaakt van de procedures VOPT, TieD en ALPHMAXMIN,

hiermee worden respektievel ijk de optimale snijsnelheid, de bewer

kingskosten en bewerkingstijd (aIleen van toepassing wanneer men

tussenresultaten wenst) en het benodigd koppel berekend. Wanneer de

procedure aangeroepen wordt bij de voorbewerking, worden de instel

grootheden van zowel de sleuffreesbewerking als de niet-sleuffrees

bewerking berekend. Aan het eind van de procedure worden de instel

grootheden opgeslagen in een array.
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Toel ichting flow-chart procedure OPT:

Bij de voorbewerking wordt de snedebreedte eerste gelijk aan

de diameter frees (sleuffrezen).

2 Na verandering van de instelgrootheden in verband met de over

schrijding van het maximum koppel, wordt opnieuw de optimale

snijsnelheid uitgerekend wanneer deze nog niet gelijk is aan

VMAX (zie punt 15). Het aantal malen dat dit gebeurt wordt aan

gegeven met I.

Steeds wanneer er een terugregel ing plaatsvindt wordt procedure

TICO aangeroepen.

3 Kontrole en eventueel terugregel ing snijsnelheid.

4 Bepal ing van de toerentalgrenzen NGMAX en NGMIN, deze worden

berekend aan de hand van de maximum en minimum snijsnelheid

van het gereedschap ~ het maximum en het minimum toerental

van de freesmachine.

Opslag van de machine onafhankelijke instelgrootheden.

5 Kontrole en eventueel terugregeling toerental i .v.m. machine

begrenzing.

6 Berekening aanzet en snijsnelheid indien nodig.

7 Kontrole op begrenzingen NGMAX en NGMIN.

Wanneer het toerental groter is dan NGMAX of kleiner is dan

NGMIN is het niet mogelijk met deze frees en deze machine het

produkt uit te frezen. Wanneer de maximum aanzet wordt over

schreden kan er teruggeregeld worden op:

- aanzet per tand van de frees (5T)

- snijsnelheid (VO)

Volgens de vergelijkingen voor de bewerkingstijd en bewerkings

kosten is terugregel ing van de snijsnelheid de meest ekonomische.

8 Wanneer door deze terugregeling NO kleiner is dan NGMIN wordt

NO gel ijk aan NGMIN en wordt verder teruggeregeld op de aanzet.

Wanneer de aanzet kleiner is dan de minimum aanzet kan aileen

teruggeregeld worden op de snijsnelheid, de aanzet per tand is

immers al maximaal gekozen.

9 Berekening benodigd koppel en vermogen. Aanroep van de procedure

ALPHMAXMIN. Sommige freesmachines hebben twee toerentalgebieden

waarvoor een verschillend maximum koppel geldt (MMAXI en MMAX2).
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Kontrole op overschrijding van het maximum moment machine.

Teruggeregeld kan worden op de volgende instelgrootheden:

- aanzet per tand (ST)

- snedediepte (A)

- snedebreedte (D)

Volgens de vergel ijkingen voor de bewerkingstijd en de bewer

kingskosten is de terugregel ing van de snedediepte het meest

ekonomisch. Behalve bij het nabewerken van de bodem betekent

dit een andere snedeverdeling met meer sneden (de bewerkings

tijd en bewerkingskosten worden hierdoor ongunstig beinvloed

door een aantal externe faktoren zoals positioneertijd, invoeg

tijd e.d.). Gekozen wordt daarom, in eerste instantie, voor het

terugregelen van de aanzet bij de voorbewerking en het terug

regelen van de snedebreedte bij de nabewerking van de kontour.

Bij het nabewerken van de bodem wordt teruggeregeld op de snede

diepte. Wanneer bij de voorbewerking door de terugregel ing STMIN

bereikt wordt, is het aIleen mogelijk om de snedediepte terug

te regelen door een nieuwe snedeverdel ing toe te passen. De

snedediepte wordt verkleind totdat het benodigd moment, bij een

aanzet gelijk aan de minimum aanzet, kleiner is dan het maximum

moment. Daarna wordt teruggesprongen naar het begin van de

procedure (toel ichting figuur 7.1).

Wanneer bij de nabewerking door terugregel ing van A of D de

minimum waarde bereikt wordt (AMIN of DMIN), wordt er verder

teruggeregeld op de aanzet.

Door terugregel ing van de instelgrootheden is het opnieuw uit

rekenen van de optimale snijsnelheid noodzakelijk.

Kontrole op overschrijding van het maximum vermogen. Terug

regeling van de snijsnelheid is het meest ekonomisch. Wanneer

N kleiner is dan NGMIN is het nog mogelijk het moment te

verlagen.

Aan het eind worden aIle instelgrootheden opgeslagen in een

array. Bij de voorbewerking wordt de gehele procedure nog

maals doorlopen voor de niet-sleuffreesbewerking.
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8. PROGRAMMABESCHRIJVING

8. 1. Al gemeen

In de voorgaande hoofdstukken zlJn de belangrijkste onderwerpen

van h~t programma behandeld, de desbetreffende procedures zijn beschre

ven o.a. met behulp van een flow-chart. Een aantal procedures wordt

niet behandeld, deze dienen onder meer voor het lezen van gegevens op

diskpack, het uitvoeren van gegevens e.d.

Het programma gedeelte dat de instelgrootheden voor de nabewerking

berekent, is in zijn geheel ondergebracht in de procedure FINE. Het

zelfde geldt voor de berekening van de instelgrootheden voor de

voorbewerking, dit gebeurt in de procedure BEFO.

In het programma zijn een groot aantal IIBOOLEAN 1 SII gedeclareerd (dit

zijn variabelen die de waarden IITRUE 11 of "FALSE II kunnen hebben).

Bijvoorbeeld:

FINI = nabewerking (wanneer IITRUE II )

SLOT = sleuffrezen (wanneer IITRUE II ), enz.

Met behulp van deze variabelen kunnen procedures aangeroepen worden

voor verschillende doeleinden, dit is be1angrijk in verband met de

uitbreiding van het programma, wanneer de instelgrootheden van meer

grondvormen berekend moeten worden.

8.2. BIFCANDE/l

Na het invoergedeelte (het vragen en in1ezen van gegevens via de

terminal, daarna het 1ezen van gegevens vanaf de drie databestanden)

wordt de procedure FINE aangeroepen, dit gebeurt wanneer er ruwheids

of tolerantie-eisen aan het opperv1ak geste1d worden. Wanneer dit

niet het geva1 is wordt aIleen de procedure BEFO aangeroepen

(punt 6, zie flow-chart BIF).

8.2.1. Procedure FINE--------------
De procedure bestaat uit twee gedee1ten:

- Het berekenen van de inste1grootheden voor de nabewerking van de

bodem (v1ak loodrecht hart1ijn frees).
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- Het berekenen van de instelgrootheden voor de nabewerking van

de kontour (vlak evenwijdig hartl ijn frees). Dit gedeelte wordt

in sommige gevallen nog opgespl itst in twee delen, dit gebeurt

wanneer:

• het nabewerken van de kontour in meer sneden (axiaal) gebeurt en

• de berekende aanzet bodem (i .v.m. ruwheid) kleiner is dan de

berekende aanzet kontour.

Wanneer aan beide voorwaarden is voldaan, wordt de snede waarbij

kontour en bodem bewerkt worden apart berekend met een aanzet gelijk

aan de berekende aanzet bodem.

Berekening instelgrootheden voor de nabewerking van de bodem (zie

flow-chart BIF):

• Kontrole baan, berekening aantal sleuffreesbewerkingen.

• Kontrole freesdiameter i .v.m. afronding grondvorm.

• Kontrole op maximum insteeklengte resp. uitsteeklengte frees.

Snedeverdeling in radiale richting.

• Berekening van de baanlengte (sleuffreesbewerking en niet-sleuffrees

bewerking worden als een bewerking beschouwd).

• Berekening van de aanzet i .v.m. ruwheidseis.

• Berekening van de snedediepte i .v.m. uitbuiging frees in axiale

richting en tolerantie bodem.

Terugregel ing (eventueel) en berekening van de overige instelgroot

heden (snedebreedte wordt gelijk aan de diameter gekozen).

• Indien gewenst, uitvoer van de procesgrootheden door het aanroepen

van procedure INF (zie voorbeeld berekening).

Berekening instelgrootheden voor de nabewerking van de kontour:

• Berekening aanzet i .v.m. ruwheidseis.

Berekening snedebreedte i .v.m. uitbuiging frees in radiale richting

en tolerantie-eis.

• Wanneer de berekende aanzet kontour groter is dan de aanzet bodem,

worden de resterende instelgrootheden berekend en eventueel terug

geregeld met als gegeven de berekende aanzet van de bodem.

• Indien gewenst, uitvoer procesgrootheden.

• Wanneer berekende aanzet kontour kleiner is dan aanzet bodem en

aantal sneden (axiaal) groter is dan 1, dan worden de instelgroot

heden berekend en eventueel teruggeregeld met als gegeven de bere

kende aanzet kontour.
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Indien gewenst, uitvoer procesgrootheden.

De afmetingen van de grondvorm worden uitgerekend i .v.m. de

berekende toegift (snedediepte bodem en snedebreedte kontour).

8.2.2. Procedure BEFO:

Berekening instelgrootheden voor de voorbewerking (zie flow-chart

BIF vanaf punt 6):

• Kontrole baan, berekening aantal sleuffreesbewerkingen.

· Kontrole freesdiameter i .v.m. afronding grondvorm.

· Kontrole op maximum insteeklengte resp. uitsteeklengte gereedschap,

berekening aantal sneden in axiale richting i .v.m. maximum snede

diepte gereedschap.

Berekening aantal sneden in radiale richting i .v.m. de maximum

snedebreedte gereedschap (is voorlopig vastgesteld op 2/3 diameter

frees) .

• Berekening baanlengte van de sleuffrees- en niet-sleuffreesbewerking.

• Terugregeling (eventueel) en berekening van de instelgrootheden van

zowel de sleuffreesbewerking als de niet-sleuffreesbewerking.

• Indien gewenst, uitvoer procesgrootheden van sleuffrees- en niet

sleuffreesbewerking.

Aan het eind worden al Ie belangrijke grootheden, van de voor- en na

bewerking, uitgevoerd in een overzichtelijke tabel.

Wanneer daarna nog een keer gerekend moet worden (andere frees, baan,

enz.), vraagt het programma welke groep invoergegevens gewijzigd moeten

worden (zie hoofdstuk 9.1).

8.3. Databestand

Zoals eerder is vermeld, bestaat het databestand uit drie delen:

- gereedschappenbestand,

- materialenbestand,

- machinebestand.

Op het gereedschappenbestand (TOOLDATA) staan (in deze volgorde)

de volgende gegevens:
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NR nummer frees

DO = diameter (mm)

TE aantal tanden

LI = insteeklengte (mm)

LU = uitsteeklengte (mm)

OS = schachtdiameter (mm)

BN = lengte hulpsnijkant (mm)

y = spaanhoek (9 raden)

a = vrijloophoek (graden)

A = hellingshoek (graden)
)f snijkantshoek (g raden)
}fl = hulpsnijkantshoek (9 raden)

V maximum snijsnelheid (m/min)max
St maximum aanzet/tand (mm)max
Stmin = minimum aanzet/tand (mm)

VB
O

= maximum vrijloopvlakslijtage (mm)

yy = 51 ijpkosten frees (hf 1)

Op het ogenbl ik staan de gegevens van 24 frezen op het datagebied

vermeld:

12 tweesnijders (6 korte en 6 lange uitvoering)

12 meersnijders (6 korte en 6 lange uitvoering)

(diametergebied 2 tim 25 mm).

Materialenbestand (MATEDATA):

NR

C

n

m

p

q

KS 11

z

KV11

x

KR11

Y

=

=

=

=

=

=

materiaalnummer

konstante levensduurrelatie

exponent standtijd

exponent vrijloopvlaksl ijtage

exponent aanzet

exponent snedediepte

faktor hoofdsnijkracht

exponent hoofdsnijkracht

faktor aanzetkracht

exponent aanzetkracht

faktor terugdrukkracht

exponent terugdrukkracht
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Op dit moment staan de gegevens van 6 materialen op het datagebied

(materiaalparing met snelstalen frees).

Ongelegeerd staal, trekvastheid (N/mm2):

NR a

440

2 530

3 610

4 700

5 790
6 870

Machinebestand (MACHDATA):

Hier staan de volgende gegevens:

NR, NMIN, NGRENS, NMAX, SMIN, SMAX, SIJL (= ijlgang), NMAX1, NMAX2,

PMAX, SR, SA, SO (13 .).

Op het ogenbl ik staan hier aIleen de gegevens van de Cincinnati 10H

numeriek bestuurde freesmachine.
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9. HET WERKEN MET BIFCANDE/l

9.1. Invoer

Het invoergedeelte is opgesplitst in een aantal groepen:

a. Hier worden vragen gesteld over de gewenste uitvoer, mogelijk is

de gehe1e (behalve het overzicht) of gedeeltelijke uitvoer te

onderdrukken (= 0), uit te VOeren op de terminal (= 1) of uit te

voeren via de regeldrukker op het rekencentrum (= 2).

b. Algemene informatie:

optkost = optimal isatie op kosten (= 1)

optimal isatie op tijd (= 0)

e isopp geen oppervlakte-eisen (= 0)

weI oppervlakte-eisen (= 1)

machnr = machinenummer

matnr = materi aa Inummer

baannr = nummer baan (bewerkingsmethode)

Twiss = wisseltijd gereedschap (min)

uurt = man-machine uurtarief (hf I)

c. Produktgegevens:

grondvorm= nummer grondvorm

d. Oppervlakte-eisen (indien nodig):

Rabo = ruwheid bodem

Tobo = tolerantie bodem

Rasi = ruwheid kontour

lengte =
breedte =

afronding=

diepte =

Tosi

lengte grondvorm

breedte grondvorm

afronding grondvorm

diepte grondvorm

tolerantie kontour

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(llm)

(mm)

(~m)

(mm)

e. Gereedschapnummer nabewerking; wanneer hier een 0 opgegeven wordt,

vraagt het programma aIle gegevens van de frees via de terminal

volgens volgorde gereedschappenbestand.

f. Idem gereedschap voorbewerking.

lie voor een voorbeeld bijlage VI.
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BIJLAGE I. AFLEIDING EQUIVALENTE AANZET

Levensduurrelatie draaiproces

(bij een konstante aanzet)

We kunnen hieruit twee be lang r i j ke relaties afleiden:

C . VBm
Tn Cl

S-p waari n Cl
0 ( 1.1)= =

v aq
VB

C2 t
n/m waari n C2 tv

sP . aq rim 0
VB = C = Tn/m

( , .2)
De laatste relatie beschrijft het verband tussen de vrijloopvlakslijtage

(VB) en de verspaningstijd wanneer we de andere parameters konstant

denken.

Differentiatie van 1.2:

dVB C2
n t n/m- l VB O-- = - = t n/mdt m

substitutie van 1 • 1 :

Cl
11m VB

O
T

n/m = dVB
----.. -- =

Sp/m dt Cl
11m

n • t n/m- l (1.2)
m

n. t n/m- l . Sp/m (1.3)
m

De gemiddelde 51 ijtage van een freestand tijdens de eerste omwentel ing

is:
th dVB

VB( ) = J --- dt1 0 dt

n • VBO

C
11m

m. 1

thJ t (n/m-l) . Sp/m dt

o

waarin th de ingrijptijd is.

Het is duidel ijk dat met bovenstaande relatie geen parameter is af

te leiden die de invloed van de variabele aanzet beschrijft en bij

elke omwentel ing een gelijke waarde blijft behouden. Dit is aIleen

mogel ijk wanneer we het quotient ~ gelijk aan 1 stellen. Wanneer
m

n- = 1 kan relatie 1.1 op de volgende manier geschreven worden:
fTl

VB = C2 . t ( 1 .4)
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Dit betekent dat de sl ijtage per tijdseenheid onafhankelijk is van de

grootte van de (momentane) vrijloopvlaksl ijtagel

Deze aanname wordt zeker niet bevestigd door slijtage-onderzoeken

(zie resultaten Maris, Erens [3J, resp. [1J). Deze slijtage-onderzoeken

zijn gebaseerd op het draaiproces, het is mogelijk dat relatie 1.4

door de veel kleinere aanzet bij het freesproces en eventueel andere

faktoren (keuze maximum vrijloopvlakslijtage) weI in overeenstemming

is met de werkel ijkheid.

De verhouding n/m ligt bij bovenstaande slijtage-onderzoeken tussen

de 0.3 en 0.5.

Volgens Yellowley en Barrow [4J ligt deze verhouding tussen de 0.7 en 1.

Om deze reden wordt voor de verdere berekeningen de waarde 1 aange

houden. Wanneer we dit niet doen is het niet mogelijk een equivalente

aanzet af te leidenl

Aanbevolen wordt deze n/m verhouding voor het frezen nader te onder

zoeken (volgens ref. [4J: 0.7 < n/m < 1, bij het frezen).

Onder voorwaarde dat relatie 1.4 betrouwbaar is geldt:

VB
O

C 11m
1

th
f . Sp/m dt
o

( I .5)

de gemiddelde slijtage tijdens de eerste omwenteling wordt nu:

[ddVtBj =
VB

O
th

. Sp/m dt
C 11m J

gem
1

. th 0

of VB
O

¢uit

I sp/m d<p
C l/m

(¢uit - <Pin) <Pin1

(I. 6)

( I .7)

waarin <Pin en ¢uit respektievelijk de intree-en uittree hoeken zijn

van de freestand.

Wanneer we nu een equivalente aanzet (Seq) definieren als die aanzet

waarbij dezelfde slijtage optreedt en onder de voorwaarde dat deze

konstant is~de volgende relatie af te leiden:

sp/m d4>

m/p

( I .8)
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BIJLAGE I I. BEREKENING OPTIMALE VERSPANINGSKONDITIES

1T. D. I
t =---v.st.Te

(11.1)

( I I .2)

Differentieren naar v (snijsnelheid):

3t 1T. O. 1 -1 T ( C.VB~ . tx -1 )-1 In j 1T • O. 1
3V = st.Te V2 1. w 0 (X)r S p q + v.st.Te

. eq . a . v

+ \TW .(_C_.V_B~_._tx_-_l )-l/n . (X)r/n. *)l/n-l))
SeqP.aq

l/n a(X)r/n
+ v .

av

wordt nader uitgewerkt:

x = Er . I(N.tx) N = -n-v-O="

Er = 39 . log tc - 23 log th + 37.5

th D.30 arcsin «D-d.2)/D)=--
v

tc D.30 {2 - arcsin «O-d.2)/D)}= --- . nv

Na enig rekenwerk vinden we:

a(X)r/n r Xr/n - 1 (- 7 ItX + Er I ( I I .3)= -av n Iv.n.D 2 ItX

waarin X en Er afhankel ijk zijn van v. Het is niet mogelijk in deze

relatie v expliciet te schrijven, oplossen van bovenstaande relatie

is dan ook aIleen mogelijk met behulp van een numerieke procedure.

Omdat waarden voor r, de exponent van de thermische vermoeiingsfaktor,

niet bekend zijn, wordt verder gerekend met re1atie 1'.2 zonder de

faktor (X)r.

W at l· o k I II . l' 112 l' .anneer we av ge IJ aan nu ste en en In re atle . v exp IClet

schrijven krijgen we:

n 1) n C. VB~
v0= (1 - n • Tw . P q

Seq . a
(I I .4)
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Het is eenvoudig in te zien dat, wanneer we als eis de minimale

produktiekosten stellen, de relatie geldig is wanneer we TW ver

vangen door TW + Y waarin: y = wisselkosten van de frees,x
x = man-machine uurtarief.

Differentiatie van I I . 1 naar st geeft: (Seq St)

m
at Tf. D. 1 -1

TW . ( :.VBOfIn p/n-2
aSt = --+ . stv.Te St2 a .v. tx

nul stellen en St expliciet schrijven:

( I I .5)

Wanneer we bovenstaande relatie uitrekenen met numerieke waarden,

vinden we een aanzet die buiten het toepassingsgebied ligt van de

frees.

Waarden voor snelstaal uit ref. [9]:

C VBm
= 100

0
P .42 Tw = .5 min

A . 14 a = 10 mm

N = .15 v 40 m/min

Sto wordt dan 5 mm/tand, maximum mogelijke aanzet is ongeveer .25 mm/tand.

Voor berekening van de optimale snedediepte wordt een soortgelijke

konklusie gevonden (de invloed van de snedediepte op de levensduur

is kleiner dan de invloed van de aanzet op de levensduur).

De optimale aanzet en snedediepte worden dus bepaald door het gereed

schap en worden zo groat mogelijk gekozen.
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BIJLAGE I I I. TOELICHTING GEGEVENS KONIG EN KESSEL (SNELSTAAL)

Snijkrachten: Fs = KS 11 b h(l-z)

Fv KVll b h(l-x)

Fr = KRll b h(l-y)

waarin b = a/sin de

h = s . sin(/.

Invloed gereedschapgeometrie op snijkrachten:

Fs

Fv

Fr

vr i j loophoek a.

afrondingsstraal r:

snijsnelheid v

y A VB

% per graad % per graad % per . 1 mm

- 1.5 - 1.5 10

- 5 - 1.5 25

- 4 - 10 30

invloed o 0geen wanneer 3~a.~12

geen invloed wanneer 2. r ~ a

voor snelstaal ligt v altijd in de buurt van de

25 m/min zodat de invloed van de snijsnelheid

te verwaarlozen is.

Beproevingsomstandigheden bij konstruktiestalen:

beitelmateriaal

geometrie

snijsnelheid

aanzetbereik

snedediepte

snelstaal s10-4-3-10

S18-1-2-5

draaibeitel volgens DIN 4951

E: r

90 0 .8 mm

v = 25 m/min

s = 0.125 tot 1.0 mm/omw.

a = 3 mm.

In procedure KONIGSNEL worden de snijkrachtkomponenten gekorrigeerd

voor de gebruikte frees volgens bovenstaande gegevens.
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BIJLAGE IV. AFLEIDING VAN DE RELATIE ST = f(RA)

Kontourbewerking:

Bij het frezen van een kontour ontstaat er (theoretisch) een opper

vlakteprofiel zoals getekend in figuur 6.1, DO = diameter frees,

ST = aanzet per tand.

Als maat voor de ruwheid wordt hier de gemiddelde ruwheid gebruikt

(Ra-waarde). Door het ruwheidsprofiel wordt een middellijn getrokken,

waarvan moet gelden:

L
f y dx = 0
o

De gemiddelde ruwheid is nu gedefinieerd volgens:

L
Ra =I-lrl =~ f Iyl dx

n L 0

(I V.1)

(I V. 2)

Door het toepassen van bovenstaande vergelijkingen op het theoretisch

ruwheidsprofiel (figuur 6.1) wordt de relatie ST = f(RA) afgeleid.

Omdat het ruwheidsprofiel na een afstand gelijk aan de aanzet (ST)

zich steeds herhaalt en het profiel om de hartlijn van de frees

gespiegeld kan worden is het toegestaan de afstand L in vergelijking

IV.l en IV.2 gel ijk aan ST/2 te stellen.

Onder de voorwaarde dat 0 < x < ST/2 wordt het ruwheidsprofiel be

schreven volgens:

2- x

(R = straal frees)

Deze benadering is gerechtvaardigd omdat ST« DD (plaats x en v-as

en tekenafspraken volgens figuur 6.1). A = afstand middelpunt frees

tot de x-as (= middellijn ruwheidsprofiel).

Toepassing vergelijking IV.l en IV.3 geeft:

ST/2 ST/2
f y dx = f (A - VR

2 2- x ) dx =
0 0

. VR
2 R2 ST/2

A x 2
(~)x - "2 - x - - arcsin

2
0

(x « R)
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hie ru it va 19 t :

A • VR2

2
- SIT: + ~ VR

2
- st

Toepassing van de vergel ijkingen IV.2 en IV.3 geeft:

dit is geJijk aan:

VR2
-A

2

RA = --4 J \/ 2 2(A - \/R -x ) dx
5T 0

(I V. 4)

(I V. 5)

(IV.6)

dus:

RA
2 . (R-A) VR2-A

2

5T (I V. 7)

waarin R = diameter frees/2 en

A volgens vergelijking (IV.4).

Bodembewerking:

Bij het frezen van de bodem ontstaat er een (theoretisch) oppervlakte

profiel zoals getekend in figuur 6.2.

Toepassing van vergelijking IV.' geeft:

oon = E • BN + E2

2

• { ta~ df + tan' at' 1

Oppervlakte boven de middell ijn:

(Iv.8)

5T - BN
-'.,.-----...,.-1- - E
-- + ------,,..,...tan ~ tan Jfl

. I 5T - BN - E • ( , + ' ) }1 tan Jf tan;l.l

(IV.9)

Gel ijkstellen van Don = abo geeft E.

Daarna toepassing van IV.2 geeft:

RA
° + °bon a

5T = (IV.10)

waarinA=-_l_+ 1
tan al tan atl



V. 1 .

BIJLAGE V. AFLEIDING STIJFHEID FREES IN RADIALE RICHTING

Voor de berekening van de snedediepte en snedebreedte bij de na

bewerking verwacht het programma de stijfheid van de freesbank

gemeten bij de inspanning van de frees. De frees zelf heeft ook

invloed op de uitbuiging in de radiale richting.

Uitbuiging frees tengevolge van een belasting loodrecht op de

hartl ijn (zie figuur 6.3):

ft F . 11 3 F L22 . L1 F . L23 F . (L1+L2)2 F= + + + + SR3E 11 Ell 3EI2 SO

(V.1 )

waarin: I 1 1T DS4 Ll LU - LI=6'4 =

12 1T DC4
L2 LI A

=6'4 = - 2"

voor de diameter DC is een benadering toegepast (= het gedeelte waar

de freestanden zich bevinden):

TE -
DC = DO. TE

Stijfheid wordt nu:

waarin TE = aantal tanden

DD = diameter frees.

L1 3 L22 . Ll L2 3 (Ll+L2)2 1
SS1 = 3ffT + Ell + --:';3E~I;-;;2:-- + --:..---."S,.."O--'--- + SR

(V.2)
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BIJLAGE VI. VOORBEELD BEREKENING INSTELGROOTHEDEN

*****
* ******
* ******

***
******

*****
****
**

DIT PROGRAMMA BEREKENT DE INSTELGROOTHEDEN VOOR HET
FREZEN, GEOPTIMALISEERD NAAR KEUZE OP KOSTEN OF OP TIJD
DE RESULTATEN WORDEN AAN HET EIND VAN DE BEREKENINGEN
ALTIJD UITGEVOERD VIA DE TERMINAL.
HET PROGRAMMA BIEDT U DE
MOGELIJKHEID TUSSENRESULTATEN EN PROCESGROOTHEDEN
UIT TE LATEN VOEREN VIA DE TERMINAL OF VIA DE
REGELDRUKKER OP HET REKENCENTRUM.

OP WELKE WIJZE WENST U UITVOER
(O=GEEN UITVOER, 1=UITVOER OP TERMINAL, 2=UITVOER OP
DE REGELDRUKKER REKENCENTRUM) VAN :
MACHINE-, MATERIAAL-RESP. GEREEDSCHAPGEGEVENS :

TUSSENRESULTATEN: NABEWERKING, OPTIMALISATIE, PROCESGROOTHEDEN
1,1,1,

GEEF INFORMATIE OVER FREESPROCES :
OPTKOST, EISOPP, MACHNR, MATNR, BAANNR, TWISS, UURT,(7)
1,1,1,2,21,.5,70,

GEEF GEGEVENS OVER HET PRODUKT :
GRONDVORM, LENGTE, BREEDTE, AFRONDING, DIEPTE,(5)
1,200,100,13,40,

GEEF RA-WAARDE (UM) EN TOLERANTIE (MM) VAN BODEM EN KONTOUR :
RABO, TOBO, RASI, TOS1,(4)
5,.01,5,.01,

GEEF FREESNR NABEWERKING :
23,

GEEF FREESNR VOORBEWERKING :
12,
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99
0.15
0.00
0.42
0.14

(C)
(N)
(M)
(P)
(Q)

***********************************************MATERIAAL NR. 2
***********************************************SLIJTAGERELATIE TAYLOR :

KONSTANTE
EXPONENT STANDTIJD
EXPONENT VRIJLOOPVLAKKR.
EXPONENT AANZET (EQUIVALENT)
EXPONENT SNEDEDIEPTE

BEREKENING KRACHTEN VICTOR :
VERSPANINGSKRACHT KONSTANTE (KV11) 734
STIJGFAKTOR (X) 0.49
AANZETKRACHT KONSTANTE (KS11) 1724
STIJGFAKTOR (Z) 0.37
TERUGDRUKKRACHT KONSTANTE (KR11) 577
STIJGFAKTOR (V) 0.29

***********************************************

********************************************************
MACHINE NR. 1

********************************************************MAXIMAAL TOERENTAL (NMAX) 4000 OMW/MIN
MINIMAAL TOE RENTAL (NMIN) 25 OMW/MIN
GRENSTOERENTAL (NGRENS) 1000 OMW/MIN
MAXIMALE AANZET (SMAX) 9999 MM/SEC
MINIMALE AANZET (SMIN) 1 MM/SEC

.MAXIMAAL KOPPEL L.R. (NMAX1) 120.00 NM
MINIMAAL KOPPEL H.R. (NMAX2) 36.00 NM
MAXIMALE VERMOGEN (PMAX) 7.32 KW
STIJFHEID RADIAAL (SR) 1.00@+07 N/M
STIJFHEID AXIAAL (SA) 1.00@+07 N/M
STIJFHEID ROTATIE (SO) 1.00@+07 NM
WISSELTIJD (TW) 0.50 MIN
MAN MACHINE UURTARIEF (XX) 70.00 HFL

********************************************************
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•••••••••••••••••••••
N-A-B-E-W-E-R-K-I-N-G
•••••••••••••••••••••

*********************************************
RUWHEID BODEM (RABO) 5.00 UM
RUWHEID KONTOUR (RASI) 5.00 UM
TOLERANT IE BODEM (TOBO) 0.01 MM
TOLERANT IE KONTOUR (TOSI) 0.01 MM

*********************************************

MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
GRAD
GRAD
GRAD
GRAD
GRAD

20.00 MM
4

0.01
75.24

0.0010
13.33
82.00
76.00
16.00

0.0010
15.00
8.00

90.00
5.00

30.00

(DD)
(TE)
(AMIN)
(AMAX)
(DMIN)
(DMAX)
(LU)
(LI)
(DS)
(BN)
(GAMMA)
(ALPHA)
(KAPPA)
(KAPPC)
(LAMBDA)

***********************************************GEREEDSCHAP NR. 23

***********************************************GEOMETRIE FREES :
DIAME:TEF~ FREES
AANTAL TANDEN
MINIMALE SNEDEDIEPTE
MAXIMALE SNEDEDIEPTE
MINIMALE SNEDEBREEDTE
,MAX I MALE SNEDEBREEDTE
UITSTEEKLENGTE FREES
LENGrE SNIJKANT
SCHACHTDIAMETER
LENGlE HULPSNIJKANT
SPAANHOEK
VRIJLOOPHOEK
SNIJKANTSHOEK
HULPSNIJKANTSHOEK
HELLINGSHOEK
PROCESKONDITIES :
MINIMUM SNIJSNELHEID (VMIN) 4.00 M/MIN
MAXIMUM SNIJSNELHEID (VMAX) 40.00 M/MIN
MINIMUM AANZET (STMIN) 0.0500 MM
MAXIMUM AANZET (STMAX) 0.2500 MM
MAX.VRIJLOOPVLAKSLIJTAGE (VBO) 0.30 MM
WISSELKOSTEN (YY) 14.00 HFL

***********************************************

*****************************************GRONDVORM 1

*****************************************
LENGTE (LL) 200.00 MM
BREEDTE (WW) 100.00 MM
DIEPTE (AA) 40.00 MM
AFRONDING (RR) 13.00 MM
BEWERKINGSMETHODE :
BAAN NR. (TRACK) 21

*****************************************
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...........
B-0-- D-E: '-M
•••• :8:.....

OEDRUIKELIJKE WAARDE VOOR DIAMETER FREES DD= 25.00 MM

BEREKENDE WAARDE AANZET I.V.M. RUWHEID BODEM STBO= 0.2291 MH/TAND

************************************
BEREKENING TOEGIFT BODEH (=lASTA)
SA= 1.0000@+07 N/M UHAX= 0.010 MM

ST= 0.229 MH D= 12.00 MM
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

A F U
EMH] ENJ EMHJ

************************************
10.000000

0.204562

0.169600

4888.493

120.614

99.912

0.488849

0.012061

0.009991

************************************

***************************************************************UITGANGSGEGEVENS OPTIMAlISATIE VOOR NABEWERKING BODEM

***************************************************************AANTAL BEWERKINGEN IN AXIAlE RICHTING (NUHA) - 1
AANTAl SLEUFBEWERKINGEN (NSlOT) = 2
AANTAl NIET-SLEUFBEWERKINGEN (NUMD) - 5
SNEDEBREEDTE SlEUFBEWERKING (DD) = 20.00 MM
5NEDEBREEDTE NIET-5LEUFBEWERKING (D) = 12.00 HM
SNEDEDIEPTE (A) = 0.17 MH
AANZET PER TAND (5T) = 0.2291 MM/TAND
LENGTE 5LEUFBEWERKING (LESlOT) = 514.85 MM
LENGTE NIET-5LEUFBEWERKING CLENOTS) = 864.00 MM
LENGTE KONTOURBEWERKING <LE5IDE) = 514.85 MM

***************************************************************
NABEWERKING D=20.00000 MM LE=100.00 MM :

***************************************************************
5T VO A NUMA S NO Tl CO ZOZ1Z2Z3Z4

EMHJ EM/MIN] EMM] [-J(MM/HINJ E1/MINJESECJECENTJ .N.S.V.P.M

***************************************************************
1 2718.229 *****

.229 40.00

0.17

0.17 1 583

2966

637

2

11

7

33

00000

o 0 200

***************************************************************
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-<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
GEGEVENS FREESBEWERKING NABEWERKING VAN DE BODEM
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>(><><><><><><>
ALGEMEEN:
• • • • • • • • •
SNEDEBREEIHE
SNEDEDIEPTE
AANZET PER TAND
SNI JSNELHEIII
TOERENTAL
AANZET FREES
STANDTIJD
AANDEEL SLIJTAGE
TIJD PER 100 MM SNIJLENGTE
KOSTEN PER 100 MM SNIJLENGTE

(D)
(A)

(ST)
(VO)
(NO)
(S)
(TST)
(TIT)
(TI)
(CO)

12.000
0.170

0.2291
40.00

637
583

*******0.00000
11
33

MM
MM
MM

M/MIN
1/MIN
MM/MIN
MIN

SEC
CENT

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
$$$ VERGELIJKING DRAAIPROCES $f$
EQUIVALENTE AANZET (SEQ)
MAXIMUM SLANKHEID

0.13869 MM
1. 35110

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
tt++ THERMAL CYCLING f$$

11 HZ
$$$ IN-EN UITTREEKONDITIES
FREKWENTIE PER TAND
AANTAL IN-EN UITTREDINGEN
. PER 100 MM SNIJLENGTE
TOTAAL BIJ DEZE SNEDE
INTREEHOEK
UITTREEHOEK
OPWARMTIJD
AFKOELTIJD
VERHOUDING
KONSTANTE VAN YELLOWLEY EN

(IN)
(OUT)
(TH)
(TC)
(TH/TC)

BARROW (ER)

112
1542

-11.54
90.00
26.58
67.67

0.39
76~ 12

DEG
DEG

MSEC
HSEC

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .' • • • • • • • • • * • • • • • ~ • • • • • • • • • •
$S$ BELASTING FREES $SS
FREKWENTIE

S$$$
VERSPANINGSKRACHT PER TAND
AANZETKRACHT PER TAND
TERUGDRUKKRACHT
KRACHT LOODRECHT AANZET
KOPPEL
VERMOGEN
UITBUIGING AXIAAL
UITBUIGING LOODRECHT AANZET

MAXIMUM
58.49

116.09
43.26

124.65
1.916

127.70
0.0043
0.0300

42 HZ
MINIMUM

0.00
0.00

11.22
34.20
0.430
28.64

0.0011
0.0082

f$ff
N
N
N
N
NM
WATT
MM
MM

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
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t ••••••••••••
K-O-'N-T-O-lJ-R
••••••••:t•••:):

BEREKENDE WAARDE AANZET I.V.H. RUWHEID KONTOUR STS1= 1.0271 MM/TAND

NABEWERKEN KONTOUR WORDT IN 1 SNEDE lJITGEVOERD

**************************************************************
BEREKENING SNEDEBREEDTE NABEWERKING (=LASTD)
Sl= 4.1577@+06 N/M UMAX= 0.010 MM ST= 0.229 MM A= 40.00 MH
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

II [tFL FLHAX FLHIN U
EMH] CN] CN] [NJ [MHJ

**************************************************************
13.333333 17225.225 17225.225 15505.822 4.142945

0.032183 117.518 117.518 58.759 0.028265

0.011386 52.078 52.078 26.039 0.012526

0.009090 43.734 43.734 21.867 0.010519

0.008642 42.055 42.055 21.027 0.010115

0.008544 41.685 41.685 20.842 0.010026

**************************************************************

***************************************************************
UITGANGSGEGEVENS OPTIHALISATIE VOOR NABEWERKING KONTOUR

***************************************************************SNEDEBREEIITE NIET-SLEUFBEWERKING (D) =0.00854 MH
SNEDEDIEPTE (A) = 40.00 MH
AANZET PER TAND (ST) = 0.2291 MH/TAND
LENGlE KONTOURBEWERKING (LESI[tE) = 514.85 MM

***************************************************************
NABEWERKING D= 0.00854 MM LE=100.00 MM :

***************************************************************S1 VO A NUMA S NO TI CO ZOZ1Z2Z3Z4
[MMJ [M/MIN] EMM] [-]CMM/MINJ [I/HINJCSECJ[CENTJ .N.S.V.P.M

***************************************************************
0.229 ***** 40.00 1 9861 **** 1 33 o 0 0 0 0

0.229 40.00 40.00 1 583 637 21 556 00200

***************************************************************
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<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
GEGEVENS FREESBEWERKING NABEWERKING VAN DE KONTOUR
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
ALGEMEEN:
• • • • • • + • •

SNE[lEBREEIITE
SNEIIEDIEPTE
AANZET PER TAND
SNIJSNELHEID
TOEF~ENTAL

AANZET FREES
STANItTIJD
AANDEEL SLIJTAGE
TIJD PER 100 MM SNIJLENGTE
KOSTEN PER 100 MM SNIJLENGTE

(D)
(A)

(ST)
(VO)
(NO)
(S)
(TST)
(TIT)
(TI)
(CO)

0.009
40.000
0.2291

40.00
637
583

*******0.00000
21

556

MM
MM
MM

M/MIN
I/MIN
MM/MIN
MIN

SEC
CENT

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
$$$ VERGELIJKING DRAAIPROCES $$$
EQUIVALENTE AANZET (SEQ)
MAXIMUM SLANKHEID

0.00400 MM
0.00573

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
++++ THERMAL CYCLING $f$

11 HZ
$$$ IN-EN UITTREEKONDITIES
FREKWENTIE PER TAND
AANTAL IN-EN UITTREDINGEN

PER 100 MM SNIJLENGTE
TOTAAL BIJ DEZE SNEDE
INTREEHOEK
UITTREEHOEK
OPWARMTIJD
AFKOEl.TIJII
VERHOLJDING
KONSTANTE VAN YELLOWLEY EN

(IN)
<OUT)
(TH)
(TC)
(TH/TC)

BARROW (ER)

226
1164

87.63
90.00

0.62
93.64
0.01

119.16

DEG
ItEG

MSEC
MSEC

• • • • • • • • • • • t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

$$$ BELASTING FREES $$$
FREKWENTIE

f$$$
VERSPANINGSKRACHT PER TAND
AANZETKRACHT PER TANIt
TERUGDRUKKRACHT
KRACHT LOODRECHT AANZET
KOPPEL.
VERMOGEN
UITBUIGING AXIAAL
UITBUIGING LOODRECHT AANZET

MAXIMUM
31.78
40.81
17. ·76
65.64
1.037
69.11

0.0018
0.0158

42 HZ
MINIMUM

0.00
0.00
8.88

32.82
0.408
27.20

0.0009
0.0079

f$$$
N
N
N
N
NM
WATT
MM
MM

.(><><><><><><><><><>.(><><><><><><><><><><><><><><><><>
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I ••••••••••••••••••••••••
V-O-O-R-B-E-W-E-R-K-I-N-G

•••••••••••••••••••••••••

MM
MM
MM
MM
MM
11M
tiM
tiM
GRAIl
GRAD
GRAD
GRAD
GRAD

25.00 MM
2

0.01
43.56

0.0010
16.67

107.00
44.00
25~OO

0.0010
15.00
6~00

90~OO

5.00
30.00

([ID)

(TE)
(AMIN)
(AMAX)
([IMIN)
(DMAX)
(LU)

(lI)
(OS)
(BN)
(GAMMA)
(ALPHA)
(KAPPA)
(KAPPC)
(lAMBDA)

***********************************************GEREEDSCHAP NR. 12
***********************************************GEOMETRIE FREES :
n I AME TE~;: FREES
AANTAL TANDEN
MINIMALE SNEDEDIEPTE
MAXIMALE SNEDEDIEPTE
MINIMALE SNEDEBREEDTE
MAXIMALE SNEDEBREEDTE
UITSTEEKLENGTE FREES
LENGTE SNIJKANT
SCHACHTDIAMETER
LENGTE HULPSNIJKANT
SPAANHOEK
VR I ,JLOOPHOEK
SNIJKANTSHOEK
HULPSNI~KANTSHOEK

HELlINGSHOEK
PROCESKONDITIES :
~INIMUM SNIJSNELHEID (VMIN) 4.00 M/MIN
MAXIMUM SNIJSNElHEID (VMAX) 40.00 M/MIN
MINIMUM AANZET (STMIN) 0.0500 MM
MAXIMUM AANZET (STMAX) 0.3000 tiM
MAX.VRIJlOOPVLAKSLIJTAGE (VBO) O~30 MM
WISSElKOSTEN (VY) 14.00 HFl
***********************************************

*****************************************GEOMETRIE GRONDVORM
*****************************************GRONDVORM 1
lENGTE (ll) 199.98 MM
BREEDTE (WW) 99.98 MM
DIEF'TE (AA) 39.83 MM
AFRONDING (RR) 12.99 MM
BEWERKINGSMETHODE :
BAAN NR. (TRACK) 21
*****************************************
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***************************************************************UITGANGSGEGEVENS OPTIMALISATIE VOORBEWERKING

***************************************************************AANTAL BEWERKINGEN IN AXIALE RICHTING (NUMA) = 1
AANTAL SLEUFBEWERKINGEN (NSLOT) = 2
AANTAL NIET-SLEUFBEWERKINGEN (NUMD) = 3
SNEDEBREEDTE SLEUFBEWERKING <DD) = 25.00 MM
SNEDEBREEDTE NIET-SLEUFBEWERKING <D) ::: 16.66 MM
SNEDEDIEPTE (A) ::: 39.83 MM
AANZET PER TAND CST) = 0.3000 MM/TAND
LENGTE SLEUFBEWERKING (LESLOT) = 499.09 MM
LENGTE NIET-SLEUFBEWERKING (LENOTS) ::: 483.30 MM
LENGlE KONTOURBEWERKING (LESIDE) ::: 499.09 MM

***************************************************************
SLEUFFREZEN D=25.00000 MM LE=100.00 MM :

***************************************************************
ST VO A NUMA S NO 11 CO ZOZ1Z2Z3Z4

[MMJ [M/MIN] [MMJ [-JEMM/MINJ Cl/MINJ[SEC][CENTJ .N.S.V.P.M

***************************************************************
0.300 73.22 39.83 1 559 932 11 28 0 0 0 0 0

0.300 40.00 39.83 1 306 509 20 52 0 0 2 0 0

0.093 40.00 :1.9.92 2 94 509 64 167 0 0 2 0 2

***************************************************************
NIET-SLEUFFREZEN D=16.66097 MM LE=100.00 MM ••

***************************************************************ST VO A NUMA S NO TI CO ZOZ1Z2Z3Z4
£:MMJ [M/MIN] EMMJ [-JEMM/MINJ [1/MINJESECJ[CENTJ .N.S.V.F'.M

***************************************************************
0.300 75.49 39.83 1 577 961 11 32 0 0 0 0 0

0.300 40.00 39.83 :I. 306 509 20 60 0 0 2 0 0

0.094 40.00 19.92 2 95 509 64 193 0 0 2 0 2

***************************************************************
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GEGEVENS FREESBEWERKING VOORBEWERKING SLEUFFREZEN
<:>~~:><:><><:>~~><:><><><>~~><><).<><).<><><><><><><><><><><><>

Al.GEMEEN:
• • • • + • • • t

SNEltEBREEDTE
SNEDEDIEPTE
AANZET PER TAND
SNIJSNELHEID
TOE RENTAL
AANZET FREES
STANDTIJD
AANDEEL SLIJTAGE
TIJD PER 100 MM SNIJLENGTE
KOSTEN PER 100 MM SNIJLENGTE

(n)

(A)

(ST)
(VO)
(NO)
(S)
(TST)
(TIT)
(TI)
(CO)

25.000
19.915
0.0927

40.00
509

94
1995.35
0.01075

64
167

MM
MM
MM

M/MIN
1/MIN
MM/MIN
MIN

SEC
CENT

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • + • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

$$$ VERGEl.IJKING DRAAIPROCES $$$
EQUIVALENTE AANZET (SEQ)
MAXIMUM SLANKHEID

0.16938 MM
0.00465

• • • • • • • • • • • + • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

++++ THERMAL CYCLING $$$
8 HZ

$$$ IN-EN UITTREEKONDITIES
FREKWENTIE PER TANn
AANTAl IN-EN UITTREDINGEN
. PER 100 MM SNIJLENGTE
TOTAAl. BIJ DEZE SNEDE
INTREEHOEK
UITTREEHOEK
OPWARMTIJD
AFKOElTIJD
VERHOUDING
KONSTANTE VAN YElLOWlEY EN

<IN)
(OUT)
(TH)
(TC)
(TH/TC)

BARROW (ER)

547
10920

-90.00
90.00
58.91
58.91

1.00
65.82

DEG
£lEG

MSEC
MSEC

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • + • • • • • • • • • • • • t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

$$$ BElASTING FREES $$$
FREKWENTIE

$$$$
VERSPANINGSKRACHT PER TAND
AANZETKRACHT PER TAND
TERUGDRUKKRACHT
KRACHT LOODRECHT AANZET
KOPPEl.
VERMOGEN
UITBUIGING AXIAAL
UITBUIGING LOODRECHT AANZET

MAXIMUM
4240.28
7557.94
2079.79
7939.18
119.998
6399.27

0.2080
1.5245

17 HZ
MINIMUM

0.00
0.00

1123.07
4447.17

54.084
2884.21
0.1123
0.8540

$$$$
N
N
N
N
NM
WATT
MM
HM

<><><>.(><><:><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
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~~><:><><>~~).<~~<><><><><><><><><><><><><>.(><><><><><><><>

GEGEVENS FREESBEWERKING VOORBEWERKING NIET-SLEUFFREZEN
~~>.(:><~~.;~>~~><><~~<:><><:~<><><><><><><><><><><><><><><><><>

AI... GEMEEN:
• • • + • • • • •

SNEDEBREEDTE
SNEDEDIEPTE
AANZET PER TAND
SNLJSNELHEID
TOERENTAL.
AANZET FREES
STANDTIJD
AANDEEL SLIJTAGE
TIJD PER 100 MM SNIJLENGTE
KOSTEN PER 100 MM SNIJLENGTE

([I)

(A)

(ST)
(VO)
(NO)
(S)
(TST)
(TIT)
(TI)
(CO)

16.661
19.915
0.0937

40.00
509

95
1486.66
0.01395

64
193

MM
MM
MM

M/MIN
l/MIN
MM/MIN
MIN

SEC
CENT

• • • • • • • • • + • • • • t • • • • + • • • • • • • • • • • • • • • • • • + + • • • • • • • • • • • • • •

$SS VERGELIJKING DRAAIPROCES SSS
EQUIVALENTE AANZET (SEQ)
MAXIMUM SLANKHEID

0.18815 MM
0.00470

• + • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • + • • • • • • • • • • • • • t • •

++++ THERMAL CYCLING SS$
8 HZ

SS$ IN-EN UITTREEKONDITIES
FREKWENTIE PER TAND
AANTAL IN-EN UITTREDINGEN

PER 100 MM SNIJL.ENGTE
TOTAAL BIJ DEZE SNEDE
INTREEHOEK
IJITTREEHOEK
OPWARMTIJD
AFKOELTIJD
VERHOUDING
KONSTANTE VAN YELLOWLEY EN

(IN)
(OUT)
(TH)
(TC)
(TH/TC)

BARROW (ER)

546
10559

-19.44
90.00
35.82
82.00

0.44
76.39

DEG
DEG

MSEC
MSEC

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • + • • • • • • • • • • • • •

SS$ BELASTING FREES $$$
FREKWENTIE

$$$$
VERSPANINGSKRACHT PER TAND
AANZETKRACHT PER TAND
TERLJGDRUKKRACHT
KRACHT LOODRECHT AANZET
KOPPEl.
VERMOGEN
LJITBLJIGING AXIAAL
UITBUIGING LOODRECHT AANZET

MAXIMUM
4240.12
7558.01
2079.91
7990.31
120.000
6399.34
0.2080
1.5343

17 HZ
MINIMUM

0.00
0.00
0.00
0.00

0.000
0.00

0.0000
0.0000

$$$$
N
N
N
N
NM
WATT
MM
MM

<~~<).<~~<>.(><:><><><><><><><).<><><><><><><><><><><><><><>
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***************************************************************
GRONDVORM : DICHTE KAMER AFGEROND
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

5.00 UM
5.00 UM
0.01 MM
0.01 MM

RUWHEIII BODEM
RlJWHEID KONTOlJR
TOLERANT IE BOIlEM
TOLERANT IE KONTOUR

LENGTE 200.00 MM
BREEDTE 100.00 MM
DIEPTE 40.00 MM
AFRONDING 13.00 MM
MATERIAAL. NR.: 2
MACHINE NR. 1
BEWERKINGSMETHODE : BAANNR. 21
OPTIMALISATIE OP KOSTEN
***************************************************************
VOORBEWERIG NG :
GEREEDSCHAPNR. 12 DIAMETER FREES : 25.00 MM
AANTAL TANDEN FREES: 2 LENGTE SNIJKANT: 44.00 MM
***************************************************************
NABEWERKING :
GEREEDSCHAPNR. : 23 DIAMETER FREES 20.00 MM
AANTAL TANDEN FREES: 4 LENGTE SNIJKANT: 76.00 MM
***************************************************************

**********************************************************************
*INST.GR.HEDEN VOORBEW: SLEUF-FREZEN : NIET-SLEUF-FREZEN: EENHEID *
*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::;::::::::: :*
*AANTAL SNEDEN AXIAAL : 2: 2: *
*SNEDEDIEPTE : 19.92: 19.92 : MM *
*AANTAL SNEIIEN RADIAAL: 2: 3: *
*SNEDEBREEDTE : 25.00: 16.66 : MM *
*rOERENTAL : 509: 509 : OMW/MIN *
*AANZET : 94: 95: MM/MIN *
*SNIJSNELHEIII : 40.00: 40.00 : M/MIN *
.*AANZET/TAND : 0.0927 : 0.0937 : MM/TAND *
**********************************************************************
*INST.GR.HEIIEN NABEW : BODEM : KONTOUR I KONT/BOD. I EENHEID *
~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~
*AANTAL. SNEDEN AXIAAL. : 1: 1: ****** : *
*SNEDEDIEPTE 0.17: 40.00: ****** ~ MM *
*AANTAL SNEDEN RADIAAL: 7 : 2: ****** : *
*SNEDEBREEDTE : 12.00: 0.01 ******: MM *
*TOERENTAL. : 637: 637: ****** : OMW/MIN *
*AANZET : 583: 583: ****** : MM/MIN *
*SNIJSNELHEID : 40.00: 40.00 I ****** : M/MIN *
*AANZET/TAND : 0.2291 : 0.2291 ~ ****** ~ MM/TAND *
**********************************************************************

VOORBEWERKING :
TIJD : 20 MIN 43 SEC
MOGELIJK MET DEZE FREES
TIJD : 10 MIN 21 SEC

KOSTEN

KOSTEN

24.33 HFL

12.15 HFL

NABEWERKING
TIJD 3 MIN 15 SEC
MOGELIJK MET DEZE FREES
TI~JD : 3 MIN 15 SEC

KOSTEN

KOSTEN

•• 3.79 HFL.

3.79 HFL

GEHELE BEWERKING :
TIJD 23 MIN 57 SEC
MOGELIJK MET DEZE FREES :
TIJD 13 MIN 36 SEC

KOSTEN

KOSTEN

••
••

28.12 HFl
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WILT U NOG EEN KEER REKENEN ?
JA

WELKE INVOERGEGEVENS WILT U WIJZIGEN (JA=I,NEE=O) ?
UITVOER, ALGEMEEN, PRODUKT, OPP.KWAL, FREESNABEW, FREESVOORBEW,(6) :
1,0,0,0,1,0,

OP WELKE WIJZE WENST U UITVOER
(O=GEEN UITVOER, I=UITVOER OP TERMINAL, 2=UITVOER OP
DE REGELDRUKKER REKENCENTRUM) VAN :
MACHINE-, MATERIAAL-RESP. GEREEDSCHAPGEGEVENS :

TUSSENRESULTATEN: NABEWERKING, OPTIMALISATIE, PROCESGROOTHEDEN
0,0,0,

GEEF FREESNR NABEWERKING :
24,

***************************************************************
GRONDVORM : DICHTE KAMER AFGEROND
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • + • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5.00 UM
5.00 UM
0.01 MM
0.01 MM

RUWHEID BODEM
RUWHEID KONTOUR
TOLERANT IE BODEM
TOLERANT IE KONTOUR

LE:NGTE 200.00 MM
BREEDTE 100.00 MM
DIEPTE 40.00 MM
AFRONDING 13.00 MM
MATERIAAL NR.: 2
MACHINE NR. 1
BEWERKINGSMETHODE : BAANNR. 21
OPTIMALISATIE OP KOSTEN
***************************************************************
VOORBEWERKING :
9EREEDSCHAPNR. : 12 DIAMETER FREES : 25.00 MM
AANTAL TANDEN FREES: 2 LENGTE SNIJKANT: 44.00 MM
***************************************************************
NABEWERKING :
OEREEDSCHAPNR. : 24 DIAMETER FREES : 25.00 MM
AANTAL TANDEN FREES: 6 LENGTE SNIJKANT : 100.00 MM
***************************************************************

**********************************************************************
*INST.GR.HEDEN VOORBEW: SLEUF-FREZEN : NIET-SLEUF-FREZEN: EENHEID *
*:::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::: :*
*AANTAL SNEDEN AXIAAL : 2: 2: *
*SNEDEDIEPTE 19.94: 19.94 : MM *
*AANTAL SNEDEN RADIAAL: 2: 3: *
*SNEDEBREEDTE : 25.00: 16.66 : MM *
*TOERENTAL : 509: 509 : OMW/MIN *
*AANZET : 94: 95: MM/MIN *
*SNIJSNELHEID : 40.00: 40.00 : M/MIN *
*AANZET/TAND : 0.0925 : 0.0935 : MM/TAND *
**********************************************************************
*INST.GR.HEDEN NABEW BODEM: KONTOUR : KONT/BOD. : EENHEID *
*::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :*
*AANTAL SNEDEN AXIAAL : 1: 1: ****** : *
*SNEDEDIEPTE : 0.12: 40.00: ******: MM *
*AANTAL SNEDEN RADIAAL: 5 : 2 : ****** : *
*SNEDEBREEDTE : 16.67: 0.01: ******: MM *
*TOERENTAL : 509: 509: ****** : OMW/MIN *
*AANZET : 700: 700 r. ****** # HH/MIN *
*SNIJSNELHEID : 40.00 40000 i ****** : M/MIN *
*AANIET/TAND : Oo22g~ O-?2Q· ~Rft~ftW. M~/~A~D n
*******~*********************x*~*~~*~**~~*~~~******~***~X,*****~~~~~~*~
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VOORBEWERKING ••
TLJII • 20 MIN 45 SEC KOSTEN • 24.38 HFL• •
MOGELIJK MET DEZE FREES ••
TI.JD 10 MIN 22 SEC KOSTEN 12.17 HFL

NADEWERKING
TIJD • 2 MIN 7 SEC KOSTEN 2.47 HFL•
HOGELIJK MET DEZE FREES
TIJD • 2 MIN 7 SEC KOSTEN • 2.47 HFL• •

GEHELE BEWERKING ••
rLJD • 22 MIN 52 SEC KOSTEN 26.85 HFL•
MOGEL I ,JK MET DEZE FREES
TIJD • 12 MIN 29 SEC KOSTEN • 14.64 HFL• •

WILT U NOG EEN KEER REKENEN ? :
.NEE

+++++++++++++++++++++++++ EINDE PROGRAMMA +++++++++++++++++++++++++

t£T=22:12.6 PT=20.1 10=8.1



De invloed van een aantal

parameters op de bewerkings

kosten, berekend m.b.v. het

rekenprogramma BI~CANDEl1.

Vi.S. Huysman

s eptemb er 1 977

bijlage bij PT rapport nr.0415
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Inhoud

1 Inleiding 2

2 De invlo~d van de keuze van de frees

voor de voorbewerking 8

3 1)e invlo~d van de keuze van de frees

voor de nabewerking 13

4 De invloed van de keuze van de

bewerkingsmethode 16

5 De invloed van de kwaliteitseisen 19

6 De invloed van het maximum moment

van de free>smachine 21

7 Prognose 25

De lezer wordt bekend verondersteld

met de inhoud van :

- BIF, een rekenprogramma ter bepaling van

de instelgrootheden bij het frezen.

W.S. Huysman, PT rapport nr. 0415,

Technische qogeschool Eindhoven

september 1 977.
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1. Inl~i<!ina

Met behulp van het rekenprogramma BIFCANDBI1

is een onderzoek verricht naar de ekonomische

konsekwenties van een freesb~werking b1j verschil

lende keuze van :

- gereedschap voorbewerking

- gereedschap nabewerking

- bewerkingsmethode

- machine

Ook is de invloed nagegaan van de aan het produkt

gestelde kwaliteitseisen ( ruwheid en toleranti~ ).

Er zijn twee produkten onderzocht ( produkt A en

B zie figuur I ). Omdat op het datagebied de gege

vens van een beperkt aantal frezen staan vermeld,

zijn er produkten gekozen die door een relatlef

groat aantal frezen bewerkt kunnen worden. De

gegevens van de frezen zijn ontleent uit een cata

logus ( Clarkson ). Voor de voorbewerking zijn resp.

4 tweesnijders gekozen met een diameter van 10 -

15 - 20 - 25 mm. (zie figuur I ). De nabewerking

wordt verricht door resp. 5 mee~snijders met een

diameter van 5 - 10 - 15 - 20 - 25 mm. ( zie figuur

I ).
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.. 11 .. 6 ,,@-3 ,It> .. 8 .. 30 ,,90 .. 5 .. 40 1 05 3 ,8 ..

.. 15 .. 6 ,,@-3 .. 15 .. 8 .. 30 ,,90 .. 5 ,,40 15 05 3 ,9 ,

.. 22 ,10 .. 8-3 .. 15 .. 8 ,30 ,90 .. 5 ,,40 ,.2 ,.05 3 ,10,
,,33 .. 16 .. 8-3 ,,15 ,,8 .. 30 .. 90 ,,5 ,40 ...25 05 3 .. 11 ..
... 38 ,,16 ,@-3 ,,15 ,6 .. 30 ,90 ,,5 ,40 ".3 05 ,.3 ,12,
,43 .. 25 ,@-3 ,15 ,6 ,30 ,90 .. 5 ,40 ,.35,.05 ,.3 ,13,
,14,6 ,@-3 ,15 ,8 .. 30 ,90 .. 5 ,40 ,,.07,,.05 ,.3 ,,9 ,

.. 32,6 .. @-3 ,,15 .. 6 .. 30 ,90 ,5 .. 40 ,.12,.05 ,.3 .. 10,
,45 ,10 ,@-3 ,15 ,,8 ,30 ,90 ,5 ,40 ... 17,.05 ".3 ,11 ..
... 69 616 .. 8-3 ,,15 ,6 ,,30 ,90 .. 5 ,40 ,.22... 05 ".3 .. 12..
,82 ,,16 ,@-3 .. 15 ,8 ,,30 .. 90 ,5 ,,40 ,.27,.05 ,.3 ,13"
,107 .. 25 .. 8-3 ,IS ,6 ,30 ,90 ,5 ,40 ,.3 ...05 ".3 "14,,
.. 14 .. 6 .. 8-3 ,15 .. 8 .. 30 .. 90 ,S .. 40 ...07 ,.05 ,.3 ,9 ..
,23 .. 6 .. @-3 ,15 .. 8 .. 30 ,90 .. 5 ,,40 ".12,.05 ...3 .. 10,
,,28 .. 10 .. 8-3 ,15 .. 8 ,30 .. 9Q ,,5 ,40 ... 17,.05 ".3 ,11,
,,38 ,,16 ,,@-3 ,,15 ,,8 ,,30 ,,90 .. 5 ,,40 ".22".05 ".3 ,12,
,,44 ,16 ,,8-3 ,,15 ,,8 ,,30 .. 90 ,5 ,40 ,.27,.05 ,.3 ... 13,
,50 ,,25 ,@-3 ,IS ,,6 ,30 ,90 ,,5 .. 40 ,.3 ".05 ".3 ,14..
,26,,6 ,@~3 ,15 ,8 ,30 ,,90 ,,5 ,,40 ".05,.05 ,.3 ,,10..
,38,6 ,,8-3 ,15 ,8 ,30 .. 90 ,5 .. 40 ,.1 ,.05 ,.3 ,11,
.. 44 ,1O',@-3 .. 15,8 .. 30,90,5,,40 ".15"..05 3 ,,121
,,70 ,16 ,,@-3 ,15 ,8 ,30 ,90 ,5 .. 40 ,.2 ".05 3 ,13,
,,82 ,16 ,8-3 ,15 .. 8 ~30 ,90 ,,5 ,,40 ,.25".05 ,.3 ,14,
,105 ,25 ,@-3 ,15 ,6 a30 .. 90 ,5 ,40 ".3 ...05 ,.3 "15,,

,2 .. 2.t>
,2 .. 9.5
,2 ~ 14
.. 2 ,22
,,2 ,25
,2 .. 27
,2 ,4

,,2 .. 13
,2 .. 22
.. 2 ,32
,2 ,,38
.. 2 ,44
,,4 ,,6.5
.. 4 ,16
,4 ,22
,4 ,,28
,,4 ,,39
,,6 ,,44
.. 4 ,19
,4 ,,32
,,4 ,38
.. 4 .. 63
... 4 ,76
.. 6 .. 100

L 100LLAIA 0N USEkI
#f ILl:. <U3668S225 >l00LDAl'A 0N USEhl
100 Nk "DD "TE,Ll ,LU ,DS ,BN ,GAM..AL,LAM.. KAP.. KC,vt-'A,STA,STM.. \lB0,VY,
200 2ib

300 1 ,1 .~

.iOO ~ ,,5
500 3 .. 10
600 4 .. 15
700 5 ,20
600 6 ,2t>
900 7 ,,2
1000 8 ,,5
1100 9 ,10
1200 10 .. 15
1300 11 .. 20

'1400 12 ,,25
1500 13 ,,2.5
1600 14 .. 5
1700 15 .. 10
1800 16 ,15
1900 17 ,,20
2000 16 ,,25
2100 19 ,3
2200 20 ,5
2300 21 ,10
2400 22 ·.. 15
2500 23 .. 20
2600 24 .. 25
#

l. MACHDATA
100
200
300
400
500
600'
700
800
900
.1000
1100
:L200
1300
:J:

12,
1,25,1000,4000,1,9999,9999,120,36,7.32,@7,@7,@7,
2,25,1000,4000, :1. ,999</, <)999, 1~j6,A7,7.32, [:17, @7, @7,
3,25,1000,4000,1,9999,9999,203;6197+32,@7,@7r@7,
4, 2~5, :L 000,4000,1 ,9999, ?999, 2..64,79,7.32,110 v f!i7, @7,
5,25,1000,4000,1,9999,9999,343,103,7.32,f!i7,@7,@7,
6,25,1000,4000,1,9999,9999,92,2S,7.32,@7,@7,@j,
7,25,1000,4000,1,9999,9999,71,21,7+32,@7,@7,@7,
8,25,1000,4000,1,9999,9999,55,16,7.32,@7,@7,@7,

9,25,1000,4000,1,9999,9999,42,13,7.32,@7,@7,@7,
10,25,1000,4000,1,9999,9999,32,10,7.32,@7,~7,@7,

li,25,1000,4000,1,9999,9999,264,79,10,@7,@7,@7,
12,25,1000,4000,1,9999,9999,343,103,10,@7,@7,@7,

gegevens -gereedschappen en
-machines

FIG. II!
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*********************************************** ***************************************~******
GEREEDSCHAP NR. 23 GEF(fTDSCHAP NR. 12

*********************************************** ***********************************************I;EOMETRIE FREES · UEOMETRIE FREES .· .
lllAMETER FREES (DD) 20.00 MM DIAMETER FREES (DD) 25.00 MH
AANTAL TANDEN <TE) 4 AANTAI TANDEN <TE) 2
MINIMALE SNEDEDIEPTE (AMIN) 0.01 MM MINIMALE SNEDEDIEPTE (AMIN) 0.01 MH
MAXIMALE SNEDEDIEPTE (AMAX) 75.24 MM MAXIMALE SNEDEDIEPTE (AMAX) 43.56 HM
MINIMALE SNEDEBREEDTE; <DMIN) 0.0010 MM MINIMAL.E SNEDEBREEDTE (DMIN) 0.0010 MH
I1AXIMALE SNEDEElREEDTE (DMAX) 13.33 MM MAXIMAL.E SNEDEBREElITE (DMAX) 16.67 MH
UITSTEEKLENGTE FREES (LU) 82.00 MM UITSTEEKLENGTE FREES (LU) 107.00 MM
LENGTE SNIJKANT (LI ) 76.00 MM LENGTE SNIJKANT (LI ) 44.00 HM
SCHACHT DIAMETER ([IS) 16.00 MM SCHACHTDIAMETER (DS) 25.00 HH
LENGTE HULF'SN I JKANT (£iN) 0.0010 11M LENGTE HULPSNIJKANT (BN) 0.0010 1'111
SPAANHOEK (GAMMA) 15.00 GRAD SPAANHOEK (GAMMA) 15.00 GRAD
VRIJLOOPHOEK ( ALPHA> B.OO GRAD VRIJLOOPHOEK (ALPHA) 6.00 GRAD
SNIJKANTSHOEK ( KAPPA> 90.00 ,GRAD SNIJKANTSHOEK (KAPPA) 90.00 GRAD
HULPSNIJKANTSHOEK (KAPPC) 5.00 GRAD HULPSNIJKANTSHOEK (KAPPC) 5.00 GRAD
HELLINGSHOEK (LAMBDA) 30.00 GRAD HELLINGSHOEK (LAMBDA) 30.00 GRAD
PROCESKONDITIES · PROCESKONDITIES :·MINIMUM SNIJSNEL.HEID (VMIN) 4.00 M/MIN MINIMUM SNLJSNELHEID <VMIN) 4.00 M/MIN
MAXIMUM SNLlSNELHEID <VMAX) 40.00 M/MIN MAXIMUM 5NLJSNELHEID (VMAX) 40.00 M/MIN
MINIMUM AANZET (STMIN) 0.0500 MM MINIMUM AANZET (STMIN) 0.0500 11M
MAX I MUM AANZET <STMAX) 0.2500 MM MAXIMUM AANZET (STMAX) 0.3000 11M
MAX.VRIJLOOPVLAKSLIJTAGE <VElO) 0.30 MM MAX.VRIJLOOPVLAKSLIJTAGE (VBO) 0.30 MI1
WISSELKOSTEN (yy) 14.00 HFL WISSEL KOSTEN <yy) 14.00 HF~

*********************************************** ***********************************************
.~--~~-

99
0.15
0.00
0.42
'0.14

(C)
(N)
(M)
(P)

(Q)

***********************************************
MATERIAAL HR. 1
***********************************************
SLIJTAGERELATIE TAYLOR :

KONSTANTE
EXPONENT STANDTIJD
EXPONENT VRIJLOOPVLAKKR.
EXPONENT AANZET (EQUIVALENT)
EXPONENT SNEDEDIEPTE

BEREKENING KRACHTEN VICTOR :
VERSPANINGSKRACHT KONSTANTE (KV11) 734
STIJGFAKTOR (X) 0.49
AANZETKRACHT KONSTANTE (KS11) 1724
STIJGFAKTOR <Z) 0.37
TERUGDRUKKRACHT KONSTANTE (KR11) 577
STIJGFAKTOR (Y) 0.29

***********************************************

********************************************************
MACHINE NR. 1

********************************************************
HAXIMAAL TOERENTAL (NMAX) 4000 OMW/MIN
MINIMAAL TOERENTAL (NMIN) 25 OMW/MIN
GRENSTOERENTAL (NGRENS) 1000 OI1W/MIN
MAXIMALE AANZET (SMAX) 9999 MI1/SEC
MINIHALE AANZET (SHIN) 1 MM/SEC
MAXIMAAL KOPPEL L.R. (NI1AX1) 120.00 NM
MINIMAAL KOPPEL H.R. (NI1AX2) 36.00 NI1
MAXIMALE VERMOGEN (PMAX) 7.32 KW
STIJFHEID RADIAAL (SR) 1.009+07 N/M
STIJFHEID AXIAAL (SA) 1.009+07 N/M
STIJFHEID ROTATIE (SO) 1.001;+0t" NI'1 /(.'.t<;~.

WISSELTIJD (TW) O.SO MIN
MAN MACHINE UURTARIEF (XX) 70.00 HFL

********************************************************

FIG. IV
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Om de invloed van de bewerkingsmethode op de kos

ten te bepalen, zijn de 6 verschillende mogelijk

heden gevarieerd ( zie figuur II ).

Infiguur III zijn de twee datagebieden weergege-

yen waarop de gereedschap en machine gegevens staan

verme Id ( 'IDOLDATA en MAOHDATA ).

Uitgegaan wordt van de volgende "standaard" invoer-

gegevens :

- optimalisatie op kosten

- machinenummer

materiaalnummer

baannummer

= 1

= 1

::: 21

( gegevens figuur IV).

( gegevens figuur IV).

.0:::: 440 N/mm
2

v 2
• Hbr ::: 1250 N/mm

( figuur II ).

- wisseltijd gereeds.= 0.5 min.

- man-machine uurtarief = 70 Hfl.

Produkt • (mm) A B.
- lengte = 200 100

- breed te ::: 100 60

- afronding = 1 3 13

diepte = 20 20

ruwheid bodem = 5 pm Ra-waarde

- tolerantie bodem = 0.01 mm

- ruwheid kontour ::: 5 ~m

- tolerantie kontour ::: 0.01 mm

- freesnummer voorbewerking ::: 12

freesnummer nabewerking = 23

( figuur I ).

gegevens figuur IV

gegevens figuur IV
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2 TIe invloed van de keuze van de frees voor de
voorbewerking.

In figuur 1 en 2 staan de resultaten vermeld

van het rekenprogramma wanneer er verschillende

frezen gekozen worden voor de voorbewerking van

produkt A resp. B.

In het linkergedeelte van de figuur zijn de kosten

uitgezet als functie van de frees. De kosten zijn

voornamelijk afhankelijk van de lengte van de baan

die de frees moet afleggen, de aanzet ( totaal )

van de frees en het aantal sneden in axiale rich

tinge Bij bovenstaande freesbewerkingen is het

aantal sneden in axiale richting steeds gelijk aan

1 •

De lengte van de sleuffreesbewerking is bij de ver

schillende frezen vrijwel gelijk.( Het verschtl treedt

op wanneer de frees langs de afronding van de grond

vorm gaat, bij freesdiameter van 10 mm is deze lengte

langs de afronding 50 mm, terwijl bij een freesdia

meter van 25 mm deze lengte vrijwel 0 is. TIe totale

lengte van de sleuffreesbewerking is hier ongeveer

500 mm. ).

De lengte van de niet-sleuffreesbewerking wordt voor

namelijk bepaald door de snedeverdeling in radiale

richting, deze is weer afhankelijk van de diameter

van de frees en de gevolgde baan.
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In het middelste gedeelte van de figuur is het aantal

niet-sleuffreesbewerkingen aangegeven afhankelijk van

de gekozen frees.

TIe totale aanzet van de frees is afhankelijk van de

aanzet per tand en de snijsnelheid. Bij bovenstaande

freesbewerkingen ligt de optimale snijsnelheid steeds

buiten het toepassingsgebied van het gereedschap, de

snijsnelheid is daarom steeds gelijk aRn de opgegeven

maximum snijsnelheid van het gereedschap ( 40 ~min ).

De aanzet per tand wordt echter begrensd door het

maximum moment van de machine. De berekende aanzet

bij de verschillende frezen is aangegeven in het

rechtergedeelte van figuur 1.

Opvallend is dat de freesbewerking steeds goedkoper

wordt wanneer we een kleinere freesdiameter kiezen

( 25 - 20 - 15 mm. ). Bij keuze van een frees met

een diameter van 10 mm wordt de freesbewerking een

stuk duurder. Dit is te verklaren wanneer we bedenken

dat de freesmachine waarmee we hier werken twee toe-

rental gebieden heeft, waar een verschillend maximum

moment geldt.Bij een freesdiameter van 10 mm wordt in

het hoge toerentalgebied gefreesd waar een maximum

moment geldt van 36 Nm, in het lage toerentalgebied is

het maximum moment 120 Nm.
\rlY~ t~ ill.

TIe\kostenfunctiesvan de beide produkten ontlopen

elkaar niet veel ( procentueel ).
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Resumerend kunnen we stellen dat een kleinere frees

diameter de voorkeur verdient, wanneer er getreesd

wordt met een aanzet per tand die ver onder de maxi

mum aanzet van het gereedschap ligt.

In de buurt van het grenstoerental is de kostenfunc

tie diskontinu ( grenstoerental is de overgang lage

toerental gebied naar het hoge toerental gebied ).

De keuze van het gereedschap voor de voorbewerking

is nader onderzocht ( zie figuur 1 0 ).

Als onafhankelijk variabele is de breedte van het

produkt genomen ( zie figuur I ). In figuur 10 is

af te lezen dat onder deze omstandigheden bij een

breedte grondvorrn van 88 tot 100 mm een freesdia

meter van 25 mm de voorkeur verdient, ·tussen 83 en

88 mm is een frees met een diameter van 22 mm het

goedkoopst o
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3 De invloed van de keuze van de frees voor de

nabewerking.

In figuur 3 en 4 staan de resultaten vermeld,

wanneer verschiQlende frezen gekozen worden voor de

nabewerking van produkt A resp. B. In het middelste

gedeelte van de figuur is de aanzet per tand van de

nabewerking aangegeven. Bij de keuze van een frees

met een grotere diameter worden de kosten steeds

lager. Dit is te verklaren omdat de aanzet per tand

bij de keuze van een grotere freesdiameter steeds

groter wordt. De voorbewerking wordt daarintegen

iets duurder. Dit komt omdat de toegift ( opgelegd

door de tolerantie-eis ) steeds groter wordt bij

de bodembewerking en de toegift van de kontour

bewerking steeds kleiner wordt, de invloed van

de toegift van de bodem is het grootst.

Resumerend kunnen we stellen d5t de freesdiameter voor

de nabewerking zo groot mogelijk moet zijn, de boven

grens hiervan wordt opgelegd door de geometrie van

het produkt.
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4 De invloed van de keuze van de bewerkingsmethode.

In de figuren 5 en 6 staan de re~ultaten ver

meld wanneer we op de produkten A en Been andere

bewerkingsmethode toepassen. De kostenfuncties van

A en B ontlopen elkaar niet veel ( procentueel ).

Het grootste versch11 in bewerkingskosten van pro

dukt A is f 2,- (! 14~ ), bij produkt B 1s dtt ff 1,20

(! 28% ).

Er moet rekening gehouden worden met het feit dat

de zig-zag banen ( baan 12-13-22-23 ) met een bepaald

bedrag verhoogd moeten worden evenredig met het aantal

niet-sleuffreesbewerkingen ( dit tengevolge van de

teruglooptijd eind vorige snede - begin nieuwe snede ).
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5 TIe invloed van de kwaliteitseisen.

In figuur 7 staan de bewerkingskosten en be

werkingstijd aangegeven wanneer we de ruwheid- en

tolerantieeis varieeren. flier zijn twee verschljn

selen die in bovenstaande functies tot uitdrukklng

komen, namelljk :

- Het duurder worden van de nabewerklng wanneer de

ruwheld onder een bepaaide waarde komt. Boven deze

,I waarde Ilgt de bovengrens van de aanzet i. v. m.

de ruwheldeeis bultenhet toepassingsgebied van het

gereedschap, ais aanzet wordt dan ook de maximum aan

zet van het gereedschap gekozen. Do invloed van de

toegift op de kosten- resp. tijdkurve van de na

bewerking is te verwaarlozen.

- Het goedkoper worden van de voorbewerking wanneer

de tolerantie boven een bepaalde waarde komt. De

toegift bij de nabewerking wordt namelijk steeds

grater bij het vergroten van de tolerantie, blj

een bepaalde waarde is dit merkbaar bij de voorbe

werking ( minder materiaal weg te frezen ).
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6 1>e lnvloed van het maximum moment van de frees

machine.

In flguur 8 staan de resultaten vermeld wanneer

we het maximum moment van de freesmachine varieeren.

Als extra parameter is de freesdiameter van de voor

bewerking genomen. De bewerkingen zijn uitgevoerd

met freesnummer 12 ( aangegven met. ) en met frees

nummer 9 ( aangegeven met « ).
Bij een groot maximum moment wordt er gefreesd met

de maximum aanzet van het gereedschap. Bij het ver

kleinen van het maximum moment machine is bij een

bepaald moment terugregeling van de aanzet noodzake

lijk. Dit gebeurt totdat de aanzet gelijk is aan

de minimum aanzet van het gereedschap, daarna wordt

een nieuwe snedeverdeling toegepast ( aantal sneden

axiaal aangegeven in flguur 8 ).

In de figuur is af te lezen datcbij verdeling in

~le~ sneden ( gereedschap 12 ) de bewerking goed

koper is als bij een snede. De baanlengte is 2x zo

groot, de aanzet is meer als twee maal zo groot bij

deze veraeling. Er moet hier ook woer rekening ge

houden worden met het feit dat de bewerkingskosten

bij een bewerking in twee sneden, verhoogd moeten

worden met een bepaald bedrag tengevolge van posi

tioneertijd en invoegbeweging ( axiale bewerking ),

bij de overgang van de eerate snede naar de tweede

anede.
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De snedeverdeling wordt herhaaldelijk veranderd

wanneer we het maximum moment machine verlagen

bij frees 9. In dit gedeelte van de grafiek is

een streep-stippellijn getrokken om aan te geven

oat deze functie in dit gebied steeds d1skonti

nulteiten vertoont bij de overgang naar een nieuwe

snedeverdeling. Hier geldt ook weer dat de kosten

functie met een bepaald bedrag verhoogd moet worden

evenredig aan het aantal sneden axiaal.

De invloed van de keuze van de minimum aanzet is

hier duidelijk waarneembaar, bij een grotere mini

mum aanzet wordt eerder tot een snedeverdeling met

een grater aantal sneden overgegaan.

nit laatste is nader onderzocht ( zie figuur 9 )

voor verschillende waarden van de minimum aanzet.
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7 Prognose

Voor verschillende gereedschappen en bewe

methoden is het rekenprogramrna BIFCANDE/1 voar

twee produkten getest. De kostenfunctie is bepaald

wanneer we het maximum moment van de machine als

onafhankelijk variabele nemen. Verder is de invloed

nagegaan op de kosten, wanneer we de kwaliteits

eisen van het produkt varieeren.

In dit verslag is een kleine greep uit een groat

aantal variabelen genomen, mogelijk is het om, a1

of nlet zlnvol, dit te doen vaor een grater aantal

parameters. TIit verslag geeft in ieder geval een

indruk wat de mogelijkheden zijn van het reken

programma.

nuidelijk is het oat het rekenprogramma uitgebreid

moet worden. Zoals het rekening houden met positio

neertijden, invoegtijd etc. Ook moet een en anaer

aan de praktijk getoetst worden. De datagebieden

moeten uitgebreid worden, zodat meer gereedschappen

gebruikt kunnen worden.
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