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VOORWOORD 

Dit verslag is een weergave van mijn afstudeerwerk voor werktuigbouw

kundig ingenieur aan de T.H.-Eindhoven, vakgroep Produktietechnologie, 

sectie Verspaning, uitgevoerd bij het F.D.O., onderdeel van het V.M.F.

Stork concern, te Amsterdam. 

Mijn opdracht betrof het onderzoeken van bestaande hulpmiddelen die de 

werkvoorbereider tot zijn beschikking heeft om instelgrootheden te be

palen voor verspanende bewerking, in het bijzonder draaien, en tevens 

om vast te stellen hoe een informatiesysteem dat instelgrootheden ge

nereert er uit zou moeten zien. 

Hierbij wil ik bedanken de heren Ir. J.L.J.M. Janssen en Ir. W.S. Huys

man van het F.D.O. en de heren Prof. Dr. Ir. A.C.H. van der Wolf, 

Ir. R. Gerritzen en Dr. Ir. J.H. Dautzenberg van de vakgroep W.P.T., 

afdeling Werktuigbouwkunde aan de T.H.-Eindhoven, voor hun begelei

ding en hun geduld. De steun die ik verder kreeg vanuit de groep 

Produktie-Techniek van het F.D.O. was zeer welkom. 

Tenslotte bedank ik Ingrid Meester voor het uitstekende typewerk. 
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HOOFDSTUK I: INLEIDING 

De afgelopen jaren is door de invoering van numeriek bestuurde (N.C.) 

gereedschapmachines in de industrie, de kwaliteit van de werkvoorbe

reiding steeds belangrijker geworden. Deze machines moeten om renda

bel te zijn een hoge effectieve bezettingsgraad hebben. Dit stelt 

niet aIleen eisen aan lay-out van de werkplek, gereedschapbeheer en 

dergelijke, maar ook aan de werkvoorbereiding. Bij conventionele ver

spaning, dat is verspaning anders dan op N.C.-machines en automaten, 

wordt in de praktijk vaak volstaan met het geven van taaktijden per 

produktieserie per bewerking. De machine-operateur heeft dan de vrij

heid de voorgeschreven bewerking naar eigen inzicht uit te voeren bin

nen de taaktijd. In geval van N.C.~verspaning moet de werkvoorberei

ding niet alleen de werkinstructies aanpassen, de verspaningsgrootheden 

moe ten nu precies worden voorgeschreven en hebben een grotere invloed 

op de produktiekosten. 

De fabricagekosten voor een produkt zijn opgebouwd uit drie delen: 

1. materiaalkQsten 

2. vervaardigingskosten 

3. "over-head" kosten 

De vervaardigingskosten zijn de kosten waarop de werkvoorbereider di

rekt invloed heeft. Deze vervaardigingskosten kunnen worden opgebouwd 

uit: 

1. Vaste kosten ontstaan door onderhoud, schoonmaken en instel

len van de machine. 

2. Gereedschapkosten door beitelslijtage en benodigde gereedschap

wisselingen. 

3. Verspaningskosten, de kosten van de machine gedurende de tijd 

dat er verspaand wordt. 

Ze worden als volgt bepaald: 



1. Vaste kosten 

Kl vaste kosten 

X man-machineuurtarief 

-3-

(Hfl) 

(Hfl/uur) 

to tijd waarin niet verspaand (min) 

wordt maar wei aan produkt toegerekend 

2. Gereedschapkosten zijn de kosten per snijkant en dekosten van het 

wisselen van de snijkant 

t 
X 

t 
K2 = Y 

v 
t v 

. T + 60 w T 

K2 gereedschapkosten (Hfl) 

Y kosten per snijkant (Hfl) 

t tijd waarin verspaand wordt (min) v 

T standtijd (min) 

t snijkant wisseltijd (min) w 

t 
v T aantal gereedschapwisselingen per produkt 

3. Verspaningskosten 

K3 verspaningskosten (Hfl) 

(1.1 ) 

( 1.2) 

(1. 3) 

Het man-machineuurtarief bestaat uit loonkosten, afschrijving met rente, 

energiekosten en oppervlaktekosten. 

De vervaardigingskosten per produkt worden dan: 

= L { to + tv (60Y + t ) + t } 
60 T X w v 

( 1.4) 

V~~r langsdraaien geldt bijvoorbeeld voor de verspaningstijd: 
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'ff d 1 
t == ( 1.5) 

v s . v 

d produktdiameter (m) 

1 lengte van de snede (m) 

s aanzet per omwenteling (m) 

v snijsnelheid em/min) 

Ingevuld in kostenvergelijking (1.4): 

K
tot 

- ~ {t + 'ffdl (1 + ~ (60Y + t » } 
- 60 0 sv T X w 

( 1.6) 

Als de vervaardigingskosten per produkt worden uitgezet tegen de snijsnel

heid volgens vergelijking (1.6), ontstaat figuur 1.1, rekening houdend met 

de afhankelijkheid van standtijd en snijsnelheid. 

K2 

[mAnil] V )Il1o 

Figuur 1.1: kwaZitatieve weergave van vervaardigingskosten per produkt 

met de afzonderZijke aandeZen daarin, ajhankeZijk van de 

snijsneZheid 

Vergelijking van de vervaardigingskosten K van conventionele verspa-
tot 

ning met N.C.-verspaning laat zien dat voor identieke bewerkingssituaties 

de kostengrafiek voor N.C.-verspaning steiler verloopt. Een maat voor 

deze steilheid is 3Ktot . 
dV 

De afhankelijkheid van standtijd en snijsnelheid stellen we voor door de 

Taylorrelatie: 



T = C 
v 

k 
v 

T standtijd 
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(min) 

C constante, afhankelijk van materiaalparing 
v 

k afhankelijk van materiaalparing en slijtagecriterium 

v snijsnelheid (m/min) 

Ingevuld in (1.6) geeft dit: 

X 1fdl 1 (60Y + } K =-{ to +-- (1 + t » tot 60 sv 
C v

k X w 
v 

3K
tot X 1fdl -2 X 1fdl 

t -2-k w = - _. v + (-1-k)- . v dV 60 s 60 s C 
v 

(-1-k) 
1fdl Y -2-k 

+ v s C v 

+ 

Voor een identiek verspaningsgeval op een conventionele en een N.C.

machine is aileen het man-machineuurtarief X verschillend. Dan is 

3K 3K 
( tot) > (tot) omdat X > X 

dV nc 3v cony nc cony 

(1. 7) 

(1. 8) 

(1.9) 

In hoofdstuk 3 is de invloed van de snijsnelheid op de kosten weergegeven 

in paragraaf 3.5. 

In de gevallen waar N.C.-verspaning goedkoper is, is in het algemeen de 

snijsnelheid bij minimale produktiekosten (v t) hoger. N.C.-verspaning 
op , 

kan in de regel goedkoper zijn door winst in tijden to en two Door verge-

lijking (1.9) gelijk aan nul te stellen wordt v gevonden: 
opt 

= 0 

,k / 60Y t 

v = \I -(k+l) -X- + w 
opt C 

v 
(1.10) 

Uit (1.10) blijkt dat v t hoger is bij een hoger man-machineuurtarief en 
op 

gelijk blijvende overige parameters en k < O. V~~r hardmetaal is 

-2.5 < k < -8. 
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Door (1.0) te substitueren in (l.S) worden de minimale kosten per produkt 

bepaald. 

(1.11) 

Als overgegaan wordt van conventionele verspaning naar N.C.-verspaning 

stijgt het man-machineuurtarief. Door deze overgang zouden de kosten per 

produkt bij de optima Ie snijsnelheid moeten dalen. Er zou moeten gelden: 

oK . 
ml.n < 0 

oX 

oK i m n 
ax 

to 'ITdl 
=-+--

60 60s 
1 60Y 1 (60Y) + t )l-k } 

+ Xk X w 

Voorbeeld 

Verspaning op een conventionele machine met een machineuurtarief 

X = 60 Hfl/uur. 

(1. 12) 

Kosten per snijkant: Y = 4 Hfl, beitelwisseltijd per produkt tw = 1 min. 

De exponenten van de standtijdvergelijking (1.7): C = 5 • 1010 , k = -5. 
v 

Dan voigt voor v 
opt = \I -(-5+1) 

60 . 4 
60 + 1 = 75 m/min. 

5 . 1010 

oK . 
OVergang naar verspaning op een duurdere machine is zinvol als :;n < O. 

Uitgaande van bovenstaande gegevens moet dan gelden: 

-t < o 
1fdl 

S v t op 

. v 

. { 1 + 60Y 
X 

opt 

1 
k 

-to < tv 75 . 1. 3 

to < 1.21 . 104 • tv 

1 

(_ k+l)- k (60Y + 
C X 

v 

t ) l-k } 
w 

10 -2 . (-12500) 

t ) 
w 

1 
- k 
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Bij bovenstaande verhouding voor verspaningstijd tv en rusttijd to is 

overgang naar een duurdere machine zinvol omdat de kosten per produkt 

niet zullen stijgen. 

Door het steilere verloop van de N.C.-kostenkromme in afhankelijkheid 

van de snijsnelheid is het nauwkeurig bepalen van v t erg belangrijk. op 
Een kleine afwijking van v t geeft een relatief forsere stijging van 

op 
de kosten per produkt. 

~1 
Kmin( 

Kminnc 

Voptnc 

(on v 

v [mlmin1 
:> 

Figuur 1.2: vergelijking van de vervaardigingskosten voor oonventio

nele en N.C.-verspaning 

De in de praktijk behaalde nauwkeurigheid in de bepaling van verspa

ningsgrootheden blijkt tegen te vallen. Dit is niet alleen geconsta

teerd uit kostencalculaties, andere indicaties zijn onder andere ver

schillen in uitkomst bij verschillende werkvoorbereiders en hetzelfde 

produkt. 

Binnen de werkgroep Verspaning van VMF-Stork is dit probleem in de werk

voorbereiding door verschillende werkmaatschappijen naar voren gebracht. 

Het ingenieursbureau van VMF-Stork, FDQ, kreeg de opdracht een onderzoek 

te starten. 
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Die opdracht is als volgt te definieren: ontwerp een systeem waarmee de 

werkvoorbereider in staat is betrouwbaar verspaningsgrootheden vast te 

stellen met optimalisatie naar kosten per produkt of produktiviteit. Be

langrijke randvoorwaarden hierbij zijn: 

Toepasbaarin aIle VMF-Stork bedrijven, speciaal voor kleine series die 

hier veel voorkomen. 

- Onderdeel van totale werkvoorbereidingsorganisatie. 

- Beginnen voor draaiwerkzaamheden. 

- Benodigde inspanning en tijd van werkvoorbereider koppelen aan serie-

grootte en belang van verspanende bewerking ten opzichte van de overige 

bewerkingen en handelingen. 

Aanpak van dit probleem: 

1. Aan de hand van probleemstelling een eisenpakket voor een werkvoorberei

dingssysteem opstellen. 

2. Relaties tussen procesgrootheden beschrijven waarna economische optima-

lisatie. 

3. Bestaande systemen in de werkvoorbereiding bekijken. 

4. Ontwerp van een systeem aan de hand van het eisenpakket. 

5. Beoordeling van elders ontwikkelde systemen die in het ontwerp passen. 

6. Aanbevelingen. 
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Eindstudie-opdracht Mark van Rooy 

Adres 

Afstudeerperiode 

Studerende aan 

Opdracht uit te voeren bij 

Opdrachtbegeleider TH 
FDO 

Omschrijving 

Badelochdtraat 53 
5625 BA EINDHOVEN 

1 mei 1981 tim 31 december 1981 

Technische Hogeschool Eindhoven 
Afdeling der Werktuigbouwkunde 
Vakgroep Produktietechnologie 

FDO Technische Adviseurs B.V. 
Oostenburgermiddenstraat 62 
Postbus 379 1000 AJ 
Amsterdam 
Tel.: 020 - 262011 

Prof.Dr.Ir. A.C.H. van der Wolf 
Ir. W. S. Huysman 

Binnen verschillende Vmf-Stork werkmaatschappijen bestaat behoefte aan een 
informatie-systeem voor de werkvoorbereider. Dit informatie-systeem zou in
stelgrootheden (aanzet, snedediepte, toerental etc.) moeten generen aan de 
hand van de gekozen gereedschappen, methoden, machines etc. 
Een mogelijkheid om ook een van deze laatste zaken met behulp van dit infor
matie-systeem te kiezen wordt niet uitgesloten. 
Het uiteindl~lijke syste~m zou het gehele gebied 
van de verspaning kunnen dekken (draaien, frezen, boren, kotteren, slijpen 
etc.), echter worden een aantal bewerkingstechnieken niet of nauwelijks 
toegepast. 

Gedacht wordt voor deze opdracht aan een eerste opzet voor het draaien. On
danks dit uitgangspunt moet deze eerste opzet wel op de direkte toepassing 
in een machinefabriek gericht zijn. 
Bij de uitvoering moet er rekening gehouden worden met het feit. dat er 
binnen Vmf-Stork kleine series voorkomen en een grote verscheidenheid aan 
produkten (verschillende materialen, vormen, afmetingen, nauwkeurigheden) 
gefabriceerd wordt. In dit kader is het wellicht niet altijd lonend om 
steeds naar de meest 'optimale' verspaningscondities te streven. 
Dit is vaak ook niet altijd mogelijk omdat er vaak een aantal uitgangsgroot
heden ontbreken. In dit verband is het zinvol om vanuit dit systeem eisen 
te formuleren voor een gereedschappenbestand. D.w.z. welke gegevens en met 
welke nauwkeurigheid moetml van de verschiJlenCle gereedschappen bekend zijn 
am als invoer te dienen voor dit informatie-systeem. 

De uiteindelijke uitvoeringsvorm van dit systeem zou in de vorm van tabellen 
grafieken of een computerprogramma kunnen zijn. Met dit computerprogramma 
zouden tabellen en/of grafieken gegenereerd kunnen worden. 
Voor de praktische toepassing van het systeem wordt ook gedacht aan een pro
grammeerbare pockc-tcalculator (bijv. HP-41c). 

Het uitgangspunt van dit systeem zal een inventarisatie zijn van de bestaande 
systemen en behoeften bij een aantal werkmaatschappijen van Vmf-Stork. 

W.S. Huysman 
27.4.1~81 

I.' 
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HOOFDSTUK II: EISENPAKKET VOOR EEN WERKVOORBEREIDINGSSYSTEEM 

VOOR VMF-STORK 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een eisenpakket opgesteld voor een werkvoorberei

dingssysteem voor VMF-Stork. Om dit eisenpakket op te stellen is eerst 

een beschrijving van de taken van de werkvoorbereiding in de produktie 

nodig. Speciale aandacht gaat uit naar de bepaling van instelgrootheden 

in de werkvoorbereiding. Elk werkvoorbereidingssysteem moet, onafhanke

lijk van het soort systeem, een aantal functies vervullen. Deze functies 

zijn als volgt te omschrijven: 

1. Verzamelen van gegevens die in de werkvoorbereiding nodig 

zijn. 

2. Verwerking van gegevens tot een geheel volgens de taak

stelling van de werkvoorbereiding. 

3. Communicatie van de gebruiker met het systeem om de punten 

1 en 2 te besturen. 

Werkvoorbereidingssystemen zijn te verdelen in drie soorten, te weten: 

1. archiveringssysteem 

2. variantensysteem 

3. generatief systeem. 

Ieder van deze systeemsoorten heeft zijn eigen kenmerken en voor- en na

delen; zij vervullen ieder de bovenstaande systeemfuncties. 

Na bestudering van de voor- en nadelen kan een systeem worden gekozen en 

kan beschreven worden welke elementen dit systeem dient te bevatten. 

2.2 Beschrijving van de werkvoorbereiding 

De werkvoorbereider vertaalt de ontwerpgegevens van een produkt naar ge

gevens die nodig zijn ter produktie. Deze gegevens worden gebruikt bij: 
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1. Het vaststellen van een bewerkingsmethode, de kern van de 

werkvoorbereiding. 

2. De produktiebesturing. 

De bewerkingsmethode wordt per produkt opgesteld, de produktiebesturing 

zorgt ervoor dat de bewerkingsmethode gerealiseerd wordt. 

~d 1. AIle gegevens worden door de werkvoorbereiding ingevuld op de opdracht

begeleidingskaart en de afzonderlijke werkinstructies. Op de opdracht

begeleidingskaart staan allereerst de gegevens voor de planningsafdeling 

voor materiaal, inkoop, gereedschap en machines. 

~d 2. De routing die wordt aangegeven van machine naar machine verwijst per 

machine naar de werkinstructies. Deze werkinstructies bevatten de in

formatie die de machinebediener nodig heeft om het stuk materiaal te be

werken. De opgestelde bewerkingsmethode is verder een hulpmiddel voor de 

nacalculatie, bepaling van machinebezettingen en dergelijke. 

Bij het opstellen van een bewerkingsmethode zijn het, voor wat de ver

spanende bewerkingen betreft, de volgende zaken waarin de werkvoorberei

der een beslissing moet nemen: 

- machine 

- bewerkingsvolgorde per machine en van 

machine naar machine 

- instelgrootheden per bewerking I taaktijden 

opstellen 

- gereedschappen 

Het bovenstaande lijstje is in volgorde van afnemende moeilijkheidsgraad, 

zoals werkvoorbereiders dat ervaren3• 

In figuur 2.1 is aangegeven hoe een bewerkingsmethode voor een nieuw 

produkt wordt opgesteld in de werkvoorbereiding (voor figuur 2.1 zie 

volgende bladzijde) . 
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verzamelen algemene gegevens 

vaststellen van bewerkingsgroepen 

vaststellen van bewerkingsvolgorde; 

routing, machinekeuze 

, 

opspanningen per machine 

keuze van benodigde gereedschappen 

bepaling instelgrootheden voor de af-

zonderlijke bewerkineen 

opstellen meetinstructies. bewerkings-

instructies en opdrachtbegeleidings-

kaart 

Figuur 2.1: schema voor het opsteZZen van een bewerkingsmethode 

Eventuele terugkoppelingen zijn in dit schema niet aangegeven. Bij opti

malisatie zijn die weI aanwezig omdat bijvoorbeeid op grond van een be

rekende instelgrootheid het onmogelijk is een bepaaide machine te gebrui-
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ken. Het schema wordt dan opnieuw doorlopen vanaf de keuze van een ande

re machine. 

Het ontwikkelen van een werkvoorbereidingssysteem voor gebruik in klei

ne serie of enkel-fabricage, zoals de meeste VMF-Stork werkmaatschap

pijen die kennen, wordt belangrijk gezien de ontwikkelingen van flexibe

Ie geautomatiseerde produktie. 

Volgens gegevens uit onderzoekingen1 , weergegeven in figuur 2.2, be

slaat op dit moment de verspaningstijd in kleine seriefabricage slechts 

6% van de theoretisch beschikbare tijd. Deze theoretisch beschikbare 

tijd wordt gezien als 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. 

THEORETICAL CAPACITY 100 

Incomplete Use Of 
2nd &. 3rd Shift!'. 

~====2=%=-_ 'dl. T,,,.. 

12% Sef-Up, loading, 
Goging. et.:. 

2% 
~======~ClJttln9 Conditions 

Productive Froction 

lOW-VOlUME MANUFACTURING 

8% 
Productive 

Cutting 

Planf Shutdown '" 

Incomplete Second & 
Third Shiffs 

"'::::==~I-Equ~pmenl Failure 

""::::==:::;:3-Set-Up & Gaging 

""::::===:=3-Tool ChQflge 

toad/Unload Non-Cutting 

MID-VOLUME MANUFACTURING 

22% 
ProdUdt'le" 

Cutting 

Plont Shutdown" 

Workdondord Allowances (Excluding 
___ ...J leal Chonge) and Mi$C, losse$ 

....::::=~;;;.t- Equipment Failure 

~====J-lnodequote Storoge 

~===~ Teal Change 

'2 Week Shutdown, Sundoy~, 13 Holidays 
(This time olso may be used for 
mgintenonce and tool change.) 

HIGH-VOLUME MANUFACTURING 

Figuur 2.2: vepdeZing van theopetisch beschikbape tijd in kZeine 

sepiefabricage~ middeZgpote sepies en massafabpicage 1 

Door automatisering van de produktie zal de niet-produktieve tijd bij 

kleine series verminderd worden door het onbemand produceren in de 

tweede of zelfs de derde ploeg. In figuur 2.2 wordt voor de kleine 

series noq uitgeqaan van een enkele ploegendienst. Flexibele fabricage

cellen verminderen de tijd die nu nog nodig is voor instellen, laden en 

lossen en meten. Verwacht wordt dat over enige jaren het plaatje van de 

kleine seriefabricage zal lijken op het huidige plaatje voor massafabri-
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cage: een verspaningstijd van 22% van de theoretisch beschikbare tijd. 

Dit betekent dat in dezelfde beschikbare tijd meer produkten gefabri

ceerd gaan worden; de produktiviteit neemt dus toe. De werkvoorberei

der moet meer werk verrichten. Een goed werkvoorbereidinqssysteem is 

dan erg belangrijk. 

2.3 Bepaling van de instelgrootheden in de werkvoorbereiding 

In de praktijk blijken er ter bepaling van de instelgrootheden of taak

tijden drie methoden te bestaan: 

1. Op basis van zijn ervaring schat de werkvoorbereider de groot

heden. 

2. Opzoeken in tabellen of grafieken; deze kunnen in eigen beheer 

worden opgesteld, maar meestal zijn ze verstrekt door gereed

schapfabrikanten. 

3. Gebruik maken van technologische modellen en optimaliserings

strategieen. 

In de enkel- en kleine seriefabricage worden methode 1 en 2 het meest 

gebruikt terwi.jl in de massafabricage methode 3 meer voorkomt: bij

voorbeeld optimalisering van de grootheden door eerst een proefserie te 

bewerken. Bij een toenemend percentage N.C.-machines treedt er in de kIei

ne seriefabricage een verschuivinq op van 1 naar 2. Dit is te verklaren 

doordat bij N.C.-produktie een gedeelte van de informatie in een ponsband 

aan de machinebediener wordt gegeven. In deze ponsband zijn de instel

grootheden precies geqeven zodat nauwkeuriger bepaling vooraf nodig is. 

In Hoofdstuk 1 is de relatie tussen de sniisnelheid en de produktiekos

ten al aangeduid. Bij conventionele verspaning kan het opgeven van een 

taaktijd voidoende zijn om een ervaren machinebediener zelf instelgroot

heden te laten bepalen. 

Problemen bij de vaststelling van instelgrootheden en toepassing ervan 

in de produktie zijn: 

1. Geen eenduidiqheid: er kunnen nogal wat verschiIIen optreden tussen werk

methoden voar hetzelfde produkt als die zijn opgesteld door verschillende 
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werkvoorbereiders. Dit geldt niet aIleen voor de instelgrootheden, maar 

voor de totale werkmethode. 

2. In het bijhouden en aanpassen van de tabellen en grafieken is meestal 

niet voorzien. Dit gebeurt pas als er te grote afwijkingen tussen voor

geschreven en gerealiseerde grootheden geconstateerd worden. Deze sig

nalen komen dan vanuit de produktie of de nacalculatie. 

3. Behalve de werkvoorbereider heeft de machinebediener ook invloed op de 

toegepaste instelling. Deze invloed is onvoorspelbaar, maar is bij con

ventionele verspaning groter dan bij N.C.-verspaning. Goede werkinstruc

ties, die de machinebediener minder vrijheid laten, verhelpen de proble

men weI iets. 

4. Vaak zijn de met tabellen en grafieken bepaalde instellingen niet 

diegenen die op de machine te realiseren zijn door bijvoorbeeld een af

wijkende toerentalreeks. 

M. Maris 2 heeft grafieken en tabellen die in de praktijk gebruikt worden 

met elkaar vergeleken op de uitkomsten voor de instelgrootheden voor een

zelfde verspaningsgeval. De grafieken en tabellen in dit onderzoek waren 

verstrekt door gereedschapfabrikanten en onafhankelijke instanties. Be

drijfsafhankelijke hulpmiddelen werden niet gebruikt. De werkstukmate

rialen werden ingedeeld zoals de afzonderlijke bronnen voorschreven. Een 

voorbeeld van de vergelijking voor een verspaningsgeval is geqeven in fi

guur 2.3. Uit dit onderzoek bleek dat er verschillen van een factor 2 kun

nen optreden tussen de met de verschillende bronnen bepaalde snijsnelheden. 

De in figuur 2.3 gebruikte levensduurvergelijking 

m 1 
C1 · VBo }n 

T = { (3.7) 

wordt in het volgende hoofdstuk besproken. 

Maris geeft waarden voor de coefficienten die hij aanbeveelt als goede 

oplossing, in figuur 2.3 is dat de getrokken lijn. 

Voorbeeld in figuur 2.3: bij s=0.4 mm/omw geeft TGL een snijsnelheid van 

100 m/min en geeft Burmest een snijsnelheid van 200 m/min, beiden voor 

een standtijd van 60 min. 
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PLAATJE P/o 
VB : o.8mm 
a :6 mm 
II : 90" 

AANBEVOLEN 

S11I'J-St90 
C1VBlO : 324 
n : a's 
p : 0.29 .--m :QJ 
q :0.1 

"' 0.8 1. mmh#!v 

C'l'VlI90 n I> . q 

350 0 •• 0 0.26S 0.23 0 •• 

261 0.21 0.29 0.21 O.IS 

580 (0 •• 5) 0.32 0.32 0.14 

US (0.45) 0.34 0.17 0 

280 0.45 0.26 0.27 0 •• 

- - - (0.25) -
- - - (0.25) -

- (0.45) 0.31 0.24 -
- (0.45) - 0 •• 5 -
- - 0.11 0.27 -
- (0 •• 5) 0.14 0.223 -

Figuur 2.3: aanbevoZen insteZgrootheden door verschiZZende bronnen2 

2.4 Functies van werkvoorbereidingssystemen ter hantering van data

bestanden 

Om een bewerkingsmethode op te stellen volgens het schema van figuur 2.1 

moet de werkvoorbereider de benodigde gegevens ergens vandaan kunnen ha

len. Los van de manier waarop door middel van een werkvoorbereidingssys

teem een bewerkingsmethode wordt samengesteld, moet het een aantal func

ties voor de hantering van databestanden vervullen. Deze systeemfuncties 

zijn: 

1. verzamelen en opslaan van data 

2. 'lTerwerking van de opgeslagen en door de werk-
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voorbereider ingevoerde data 

3. communicatie met de gebruiker om de functies 

1 en 2 te besturen. 

id 1. Verzamelen en opslag van data 

Vastgesteld moet worden welke gegevens het systeem nodig heeft en waar 

deze worden gevonden. Data kunnen verzameld worden uit literatuur, la

boratorium en uit de praktijk. Welke bronnen gebruikt worden en in wel-

ke verhouding, hangt af van het werkvoorbereidingssysteem en de gezoch-

te grootheid. Bijvoorbeeld: machinespecificaties kunnen door de fabrikant 

worden opgegeven of door proeven worden bepaald. Niet elk systeem zal de 

dynamische stabiliteit gebruiken om een bewerkingsmethode vast te stellen. 

Om uitwisselbaarheid van data tussen verschillende gebruikers mogelijk te 

maken moet precies gedefinieerd zijn onder welke omstandigheden gegevens 

geldig zijn. Doer deze uitwisselbaarheid is het mogelijk om met een 

groep gebruikers samen te werken bij de opbouw en onderhoud van een data

bestand. Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor een bepaald deel van 

de databank. Controle van de gegevens verzameld door de ene kan bij de an

dere gebruiker met ijkingen plaats vinden v66rdat iets definitief wordt 

opgenomen in het bestand. Reeds eerder opgeslagen data moe ten voortdurend 

getest blijven worden op betrouwbaarheid. Verzamelde data moeten zo opge

slagen zijn dat eenduidige toegang mogelijk is. Vergelijkbare data moeten 

volgens hetzelfde protocol opgeslagen zijn. 

~d 2. Dataverwerking 

De opgeslagen data hebben meestal niet de vorm of grootheid die nodig is 

voor gebruik als parameter in de bewerkingsmethode. In zo'n geval moeten 

de opgeslagen data getransformeerd worden. Hiervoor worden relaties ge

bruikt die de samenhang beschrijven tussen de opgeslagen data x. en de 
~ 

gewenste procesparameters x . Invloedsfactoren i zijn een maat voor de u n 
invloeden van de produkt en produktiemiddelenspecificaties OP de rela-

ties. Deze invloedsfactoren kunnen op twee manieren de datatransformatie 

beinvloeden: 

1. Door de factoren i wordt de plaats bepaald waar de juiste waarde voor 
n 

x. in het geheugen is opgeslagen: 
1 
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(2. 1) 

(3.8) 

Waarden voor C
2

, y, a en S zijn in de databank opgeslagen. Ze zijn onder 

andere afhankelijk van de materiaalcombinatie van werkstuk en gereedschap. 

Een van de invloedsfactoren is dus de materiaalcombinatie. 

2. De factoren i worden rechtstreeks ingevuld in de relaties 
n 

i .... i ) m n 

Voorbeeld 

(2.2) 

In de levensduurrelatie (3.8) is het slijtagecriterium VBO in te voeren 

door de werkvoorbereider. 

V~~r een juiste verwerking moeten de relaties compleet zijn, dat wil zeg

gen dat alle invloedsfactoren in rekening worden gebracht. De benodigde 

waarden voor x. moeten voor aIle gevallen aanwezig zijn. 
1. 

ad 3. Communicatie 

De gebruiker moet in staat zijn het systeem te besturen zodat hij de ge

wenste informatie krijgt door het invoeren van produktspecificaties en 

specificaties van de produktiemiddelen. Het communicatiesysteem is ge

bruikersvriendelijk opgezet. Dit wordt bereikt door de gegevens volgens 

een strak schema in te voeren. De door het systeem verwerkte gegevens wor

den ook volgens eenzelfde patroon uitgevoerd. De invoer en uitvoer zijn in 

voor de gebruiker begrijpelijke grootheden en dimensies gesteld. 

Het verbeteren van de databank en de modellen is alleen mogelijk door 

geautoriseerde personen. Hiervoor is een aparte communicatiemogelijkheid 

met het systeem. Zo wordt voorkomen dat willekeurige gebruikers gaan "op-



-19-

timaliseren". 

Als het een systeem betreft zonder hulp van computers en dergelijke, wer

ken de werkvoorbereiders op basis van instructies en reglementen. Het 

voordeel van het gebruik van computers is dat de gebruiker verplicht is 

de voorgeschreven weg te volgen. Bescherming van databestanden en pro

grammatuur tegen niet geautoriseerde veranderingen is gemakkelijker. Een 

ander voordeel van de computer is de mogelijkheid van een "question and 

answer" techniek. De gebruiker antwoordt op vragen van de computer, wan

neer hij de vraag niet begrijpt geeft de computer uitleg. Door deze 

techniek wordt de werkvoorbereider meer betrokken bij het opstellen van 

de bewerkingsmethode. De interactiviteit van deze techniek zorgt ervoor 

dat de werkvoorbereider van elke beslissing genomen door het systeem op 

de hoogte blijft en in kan grijpen als hij het met zo'n beslissing niet 

eens is. 

2.5 Basiswerkvoorbereidingssystemen 

Werkvoorbereidingssystemen kunnen ingedeeld worden naar de manier waarop 

voor nieuwe produkten een bewerkingsmethode wordt opgesteld en hoe daar

bij de opgesiagen gegevens worden gebruikt. Elk van deze systemen vervult 

op een of andere manier de functies omschreven in paragraaf 2.3. De in

deling is als voIgt: 

1. archiefsysteem 

2. variantensysteem 

3. generatief systeem. 

ad 1. Archiefsysteem 

Dit systeem maakt gebruik van aIle eerder opgestelde bewerkingsmethoden. 

Deze zijn gecodeerd opgeslagen. In feite is dit een systematische opslag 

van de aanwezige kennis en ervaring in de werkvoorbereiding. Door de 

systematiek wordt de toegankelijkheid verhoogd: de code die aan een be

werkingsmethode wordt toegekend moet informatie over produkt, machines 

en bewerkingsvolgorde bevatten. 
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Voordat dit systeem gebruikt kan worden is er veel tijd nodig voor het 

verkrijgen en verwerken van archiefmateriaal. Nadat het archief is op

gezet moet het zorgvuldig onderhouden worden. Nieuw opgestelde bewer

kingsmethoden worden eerst beoordeeld op eventuele fouten die uit de 

produktie naar voren komen voordat ze opgenomen worden in het archief. 

Bij veranderingen in het produktieproces of toepassing van nieuwe tech

nieken duurt het een tijd voordat deze veranderingen in het archief op

geslagen zijn en betrouwbaar gebruikt kunnen worden. Hetzelfde geldt 

voor een ingrijpende wijziging van het produktenpakket. Het zal dan even 

duren voordat de ervaring opgedaan met de produktie daarvan in het ar

chief aanwezig is. 

Bij het opstellen van een bewerkingsmethode voor een nieuw produkt geeft 

de code de werkvoorbereider voor een aantal vergelijkbare produkten de 

bewerkingsmethoden. De werkvoorbereider moet daaruit dan de nieuwe be

werkinqsmethode samenstellen. Herhalincrsopdrachten vergen weinig tijd 

van de werkvoorbereiders. Er hoeft alleen gekeken te worden of er sinds 

de laatst opgestelde methode wijzigingen in de produktietechnieken zijn 

opgetreden en die in rekening te brengen. Natuurlijk wordt dan deze 

laatste methode opgeslagen als nieuwste methode voor dat produkt. 

De informatie kan opgeslagen worden op microfiches of in een electro

nische databank. Beide methoden zijn plaats besparend en kunnen gehan

teerd worden met een microcomputer. Grafische produktinformatie kan met 

een projector of terminal zichtbaar worden gemaakt. Optimaliserings

strategieen zijn in dit systeem niet aanwezig. 

ad 2. Variantensysteem 

Bij dit systeem zijn van een aantal produkten of produktdelen de toe te 

passen bewerkingsmethoden opgeslagen. De produkten en produktdelen zijn 

een representatieve doorsnede van het produktenpakket van de gebruiker. 

Deze doorsnede is gemaakt met behulp van een classificatiesysteem. Pro

dukten waarvoor een bewerkingsmethode bepaald moet worden, worden met 

het classificatiesysteem ontleed in een aantal standaard produktdelen of 

de produkten worden gekoppeld aan een compleet standaard produkt. Bepaal-
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de kentaIIen geven aan hoe de standaard bewerkingsmethoden van produkt

delen of complete produkten aangepast moeten worden. De inwerking van 

die kentallen op de gegevens van de bewerkingsmethoden en de bepaling 

van de kentaIIen uit de verschillen tussen origineel en standaard moe

ten precies omschreven kunnen worden voor aIle mogelijke gevallen. 

De benodigde opslagruimte is kleiner dan bij het archiefsysteem, de ver

werking vraagt gecompliceerder modellen. Nieuwe technieken en verande

ringen zijn sneller beschikbaar omdat minder aangepast behoeft te worden 

in de opgeslagen gegevens. Veranderingen aan de verwerkingsmodellen kun

nen gepaard gaan met veranderingen in opgeslagen gegevens. 

Als de opgeslagen standaard bewerkingsmethoden geoptimaliseerd zijn, wil 

dit niet zeggen dat de daaruit afgeleide bewerkingsmethoden ook optimaal 

zijn. 

ad 3. Generatief systeem 

Er is hier geen sprake van het opslaan van kant en klare oplossingen die 

aangepast worden aan de eisen voor het nieuwe produkt, maar van het 

iedere keer opnieuw genereren van een bewerkingsmethode. Het systeem 

simuleert het beslissingsproces in de werkvoorbereiding en berekent met 

technologische en economische modellen de benodigde optimale grootheden. 

V~~r een goede werking van dit systeem moeten modellen worden opgesteld 

waarbij aIle invloeden op het verspaningsproces in rekening worden ge

bracht. Invloedsfactoren van het draaiproces zijn gegeven in figuur 2.5 7; 

bij een goede modelvorming zijn ze allemaal in rekening gebracht. 

meetnauwkeu
righeid 

vormnauwkeu
righeid 

oppervlakte
gesteldheid 

snijmateriaal 

(J> 

kosten-------I.t: 1:1 
CJ (J> 

produktiesnelheid ~ E 
o CJ 

bezetting-----t 1:1 til g'H 
Q) 

Figuur 2.4: invZoedsfactoren van het draaiproces 7 
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De beslissingen die een werkvoorbereider neemt worden ontleed in een aan

tal stappen. Bij elke stap wordt de samenhang beschreven tussen de pro

duktgrootheden en de conclusie die daaruit getrokken wordt voor de be

werkingsmethode. Op plaatsen waar de samenhang van de verschillende 

grootheden (nog) niet beschreven is, moet de beslissing aan de werkvoor

bereider worden overgelaten. Als er in de modellen veel van dit soort 

"blinde vlekken" voorkomen, verliest het generatieve systeem zijn bruik

baarheid in de praktijk. Bij goede modelvorming is tevens de opbouw van 

de databank vastgelegd: welke gegevens met welk geldigheidsbereik er no

dig zijn. Door de complexiteit van het beslissingsmodel, de technolo

gische en economische modellen, is gebruik van computerapparatuur nood

zakelijk. 

De gegevens die de werkvoorbereider moet invoeren worden gevraagd door 

het beslissingsmodel. Het nieuwe gegeven bepaalt welke beslissing geno

men wordt en welk gegeven vervolgens nodig is om een volgende beslissing 

te kunnen nemen. Met de economische modellen kan de bewerkingsmethode 

geoptimaliseerd worden naar minima Ie kosten of maximale produktiesnel

heid. 

2 .6 Conel usi.es 

Het werkvoorbereidingssysteem dat bij de werkmaatschappijen van VMF-Stork 

gebruikt kan worden moet een grote verscheidenheid aan produkten behande

len. Gezien de stand van zaken in de meeste werkvoorbereidingsafdelingen 

zou het invoeren van een archiefsysteem op korte termijn al veel resulta

ten boeken. Tot op heden is er in weinig bedrijven de ervaring van de 

werkvoorbereiders in tastbare zin opgeslagen. Op langere termijn is het 

generatieve systeem de beste oplossing. De flexibiliteit van dit systeem 

om uiteenlopende produkten te kunnen behandelen, optimalisering van de 

bewerkingsmethoden en de in vergelijking met andere systemen geringe op

slag, zijn voordelen boven de andere systemen. Bovendien kan de nauw

keurigheid van de gegenereerde bewerkingsmethode met goede modellen erg 

hoog zijn. Als het systeem modulair wordt opgebouwd is systeemonderhoud 

relatief simpel en is de aanpassing van dit systeem aan individuele wen

sen van maatschappijen mogelijk. De te onderscheiden modules zijn bijvoor-
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beeld: 

1. Routing-module: bepaling van de verplaatsing van het produkt door de 

fabricage naar bewerkingsstations. 

2. Methode-module: volgorde van de bewerkingen per station. 

3. Instelgrootheden-module: bepaling van de instelgrootheden per 

bewerking. 

De module waarmee de instelgrootheden bepaald worden kent verschillende 

niveaus. Deze niveaus zijn aangepast aan de wens van werkvoorbereiders 

om ook met globale gegevens indicaties te krijgen over instelgrootheden. 

Op het hoogste niveau worden de instelgrootheden geoptimaliseerd. 

De module voor de bepaling van instelgrootheden bij draaien dient de vol

gende elementen te bevatten: 

- Generatieve bepaling van snijsnelheid, aanzet en snedediepte. 

- Verschillende niveaus, aanpassing aan beschikbare invoergegevens of 

benodigde uitvoer. 

- Databank met voldoende betrouwbare gegevens, geschikt om alle techno

logische en economische modellen te voeden voor het hele produkten

pakket van de gebruiker. 

- Onderhoud databank en modellen plaats laten vinden door geselecteerde 

personen of instanties. 

Het systeem moet zowel voor N.C. als voor conventionele verspaning ge

bruikt kunnen worden, dus taaktijden naast discrete instelgegevens. 

Uitvoeringsvorm en bediening zodanig dat gebruik op de werkvloer en in 

het kantoor mogelijk is. 

- Optimalisering van de instelgrootheden naar minimale produktiekosten of 

maximale produktiesnelheid op het hoogste niveau. 

- Interactieve communicatie met de systeemgebruiker. 

- Inpassen in VMF-Stork-structuur, dat wil zeggen centraal systeemonder-

houd met voldoende ruimte voor wensen en eisen van de individuele werk

maatschappij. 

Mogelijkheid van inpassing in CAD/CAM systemen, bijvoorbeeld als on

derdeel van een N.C.-programmeertaal. 
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HOOFDSTUK III: VERSPANINGSTECHNOLOGIE- EN ECONOMISCHE MODELLEN 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden een aantal modellen beschreven waarmee in het 

generatieve systeem procesparameters bepaald kunnen worden. Deze para

meters kunnen met economische modellen geoptimaliseerd worden naar kos

ten of tijd. De besch~even modellen zijn geldig voor draaien. 

Allereerst is aangegeven hoe de equivalente spaangrootheden berekend 

worden. Hierin zijn de invloeden van een aantal beitelgeometriegroot

heden verwerkt. De levensduur van de beitel is door Taylor in 1907 in 

relatie met de snijsnelheid aangegeven. Deze relatie is in de loop der 

jaren verbeterd. Ter berekening van de optredende verspaningskrachten 

zijn twee modellen te geven waarvan de eerste veel wordt toegepast en 

de tweede nauwkeuriger is, maar minder toegepast wordt. 

Verder worden bepaald vermogen, koppel, aanzet (theoretisch verband 

met de ruwheid) en verspaand volume per tijdseenheid. Optimalisatie 

naar minimale kosten of maxima Ie produktiesnelheid van de snijsnelheid 

is aangegeven met de invloed van de snijsnelheid op de kosten per pro

dukt. 

3.2 Equivalente spaandikte en equivalente spaanbreedte 

De equivalente spaandikte h en equivalente spaanbreedte b worden be-
e e 

rekend uit aanzet, snedediepte, beitelneusradius, snijkantshoek en de 

hulpsnijkantshoek. Uit onderzoekingen4 ,5 blijkt dat deze equivalente 

grootheden betere beschrijvingsmogelijkheden geven voor: 

1. Temperatuur op het spaanvlak. 

2. Levensduur van de beitel. 

3. Optredende snijkracht. 

De equivalente spaanbreedte b wordt gedefinieerd als de effectieve con
e 

tactlengte tussen werkstuk en gereedschap. De equivalente spaandikte h 
e 
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is de spaandoorsnede gedeeld door de equivalente spaanbreedte b . 
e 

K 

s 

Figuur 3.1: spaangeometrie 

V~~r een nauwkeurige bepaling van deze grootheden meet er onderscheid 

worden gemaakt tussen geometrisch verschillende verspaningsgevallen, 

zoals weergegeven in figuur 3.2. De verschillende gevallen zijn: 

1. Beitelneus snijdt materiaal gesneden in vorige snede door de beitelneus. 

2. Hulpsnijkant snijdt vorige snede van de beitelneus. 

3. Hulpsnijkant snijdt vorige snede van de hoofdsnijkant. 

2 3 

Figuur 3.2: geometrisch mogerijke verspaningsgevallen voor een recht

hoekige beitel 

, , 
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Dit resulteert in4 ,5: 

1. s < 2 r sinK' 

b 
e 

__ a-r(l-cosK) s 
+ (K + arcsin (2r» sinK 

1Tr 
180 

2. s < r sinK' + r (COSK' - COSK) tanK + r sinK 

b = a-r(~-COSK) + (K + K') 1Tr + r {COSK' - sinK' + 
e S1nK 180 sinK' 

- arcsin 
s-sinK' 

( r ) - 1) } 

3. s < r sinK' + r (COSK' - COSK) cotanK' + r sinK 

b 
a-r(l-COSK) ( 1Tr = . + K + K') -- + 

e S1nK 180 

s·sinK - r { I-sin«1T/2)-K - K' } 
+ --------------------~~~--------~ cos«1T/2)-K - K') 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

In plaats van deze nauwkeurige bepaling kan er ook een benadering gegeven 

worden voor de equivalente grootheden: 

b e 

h 
e 

= a-r(l-cosK) K1Tr s 
sinK + 180 + 2" 

= 
A 

b e 

a's = -- = 
b 

e 
a • s . 

3.3 Levensduurrelaties 

(3.4) 

(3.5) 

De bekendste en meest toegepaste levensduurrelaties zijn gebaseerd op de 

Taylorrelatie. Taylor benaderde in 1907 de levensduur van de beitel als 

functie van de snijsnelheid door: 

T = C 
v 

k 
v (3.6) 

Deze benadering stelt een rechte lijn voor in een dubbel-logaritmische 

grafiek van standtijd en snijsnelheid. 
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1 
beitel K10 

log T 3 
werkstuk GG 10 

(min) I 2 

I a 2mm 

I s 0.25 mm 

I slijtage 0.4 mm 

I 
I 1. benadering met (3.6) 

1 --r- 10 10 , k = -4.92 C = 6.9 
v 

I 2. experimenteel 

80 100 log v (m/min) 
);;II 

Figuur 3.3: benadering van Tay Lor voor de Levensduur6 

Hierbij is keen maat voor de helling van de rechte in de grafiek en C 

is de standtijd waarbij v = 1 m/min. De constante k is afhankelijk van 

de toegelaten beitelslijtage en van de materiaalparing; Cv is afhanke

lijk van de materiaalparing. Wordt de invloed van slijtagecriterium, 

aanzet en snedebreedte op de levensduur ook in rekening gebracht, dan 

ontstaat: 

v 

C
1 

• VB m 1 
T = ( 0 )'0 

v· sp. aq 
(3.7) 

Als slijtagecriterium VBO wordt de breedte van de vrijloopvlaksslijtage 

of de breedte van de kolkslijtage op het spaanvlak genomen. Overschrijdt 

deze breedte een bepaalde maat dan wordt de beitel versleten beschouwd. 

Welke van de twee criteria geldt hangt af van de materiaalparing van 

werkstuk en beitel en van de snijsnelheid. De exponenten n, p, q en m 

zijn geldig voor snijsnelheid-, aanzet- en snededieptebereik. Binnen 

dat bereik worden ze constant genomen. C
1 

is de snijsnelheid voor 

T = 1 min, VB = a = s = 1 mm. o 

De meest geavanceerde levensduurrelatie met de hoogste nauwkeurigheid is 

de relatie met de equivalente spaandikte in plaats van aanzet en snede-



diepte. 

T = 
a. 

v 

VB Y 
o 

h f3 
e 

met a. =1. f3 = ~ en Y = m 
n' n n 
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(3.8) 

Om met deze relatie betrouwbaar in de praktijk levensduurberekeningen te 

maken, moeten voor voldoende gereedschap-werkstukmateriaal-combinaties de 

coefficienten en exponenten bekend zijn. Door gebruik van de equivalente 

spaandikte zijn de coefficienten en exponenten aIleen nog afhankelijk van 

de spaanhoek. 

3.4 Snijkrachtsrelaties 

De resulterende verspaningskracht kan ontbonden worden in drie onderling 

loodrechte componenten, zie figuur 3.4. 

1. F hoofdsnijkracht (N) 
v 

2. F f aanzetkracht (N) 

3. F terugdrukkracht (N) 
p 

I 

I 
I I I 

V • I 
'" -_\ I I '" r ... _ I 

/ -I", F.1 ",' 
-- 1..1' ............ --.1.,.:/ 

Figuur 3.4: snijkrachtcomponenten5 
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Er komen twee modellen in aanmerking om de optredende krachten te bereke

nen. De meest toegepaste relaties zijn die volgens Kienzle. 

F k b l-x = h 
v vll 

(3.9) 

F
f 

= kf11 
. b h 

l-y 
(3.10) 

F k b 
l-z = . h 

P pll 
(3. 11) 

b a snedebreedte (m) = sinK 

h = s . sinK snededikte (m) 

kv1l ' k fll , kpll snijkrachtscomponenten voor b=h=l mm 

l-x, l-y. l-z constanten 

De hierbij benodigde coefficienten en exponenten zijn voor veel gevallen 

bekend en zijn in tabelvorm beschikbaar. De constanten 1-x, 1-y, 1-z gel

den voor een materiaalparing bij een snijsnelheid en voor een beitel

geometrie. 

Door een snijkrachtrelatie te ontwikkelen met de equivalente grootheden 

als variabelen wordt de afhankelijkheid van de beitelgeometrie terug 

gebracht tot aIleen de afhankelijkheid van de spaanhoek. 

F = (X b + 13 b h (3.12) 
v v e v e e 

F
f = (Xf 

. b + Sf . b h (3.13) 
e e e 

F = (X b + S b h (3.14) 
p p e p e e 

De coefficienten gelden voor een materiaalparing en zijn afhankelijk van 

de snijsnelheid volgens 7; 
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a = avO + a vl v + a v 2 
v v2 

B = b
vO 

+ b
Vl 

v + b v2 
v v2 

a
f 

= a
fO 

+ an v + a
f2 

v 2 

Sf = b
fO 

+ b
fl 

v + b
f2 

v2 

a = a
pO + apl v + a

p2 
v 2 

p 

Bp = b
pO + bPI v + b

p2 
v 2 

De coefficienten a
i 

en b
i 

worden bepaald voor een materiaalparing en voor 

een spaanhoek. 

3.5 Overige veel gebruikte verspaningsrelaties en -grootheden 

Vermogensberekening: 

1 
P=F ·v·-

v 60 

P benodigd vermogen voor het verspanen (W) 

v snijsnelheid (m/min) 

F snijkracht (N) 
v 

Koppelberekening: 

M = F 
v 

d 
2 

M benodigd koppel voor het verspanen (Nm) 

d diameter werkstuk op plaats van de snede (m) 

Verspaand volume per tijdseenheid: 

Q a . S • v 

Q verspaand volume per tijdseenheid (m 3/min) 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 
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Theoretische benadering van de relatie tussen aanzet en oppervlakteruw

heid. 

Ais maat voor de ruwheid wordt de ruwheidsdiepte R
t 

genomen, dat is de 

grootste diepte van het ruwheidsprofiel. Uit de geometrie bij de verspa

ning voIgt: 

__ ~~_3~.5~: theoretische ruwheid bij draaien 

s = Vs r (3.18) 

s aanzet per omwenteling (m) 

R
t 

ruwheidsdiepte (m) 

r beitelneusradius (m) 

3.6 Optimalisatie modellen 

De economische modellen geven de tijd en de kosten per bewerking per pro

dukt. Met deze formules kunnen de instelgrootheden geoptimaliseerd worden 

naar tijd en kosten. Met deze optimale instelgrootheden worden dan de 

overige procesparameters berekend, zoals vermogen en dergelijke. 



Bewerkingstijd per produkt: 

t :;:; 
t 

v 
T 
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t bewerkingstijd per produkt 

to rusttijd (min) 

t verspaande 
v 

tijd (min) 

t beitelwisseltijd (min) 
w 

Kostenvergelijking per produkt: 

(3.19) 

(min) 

( 1.4) 

Door in een van deze beide vergelijkingen een levensduurvergelijking te 

substitueren, ontstaan er vergelijkingen voor tijd en kosten met onder 

andere de snijsnelheid als variabele. Substitueer nu (3.6) en (1.5). Door 
dt 

te stellen dV = 0, voIgt een oplossing voor de snijsnelheid waarbij de be-

werkingstijd minimaal is. De produktiesnelheid is dan maximaal: 

vopt t =~(l+k) tw : 
v 

(3.20) 

Op dezelfde wijze voigt uit ~~ = 0, de snijsnelheid met minimale produk

tiekosten: 

v k 
opt 

60Y x+ tw 

C 
v 

(1.10) 

Bij de bepaling van de optimale snijsnelheid kunnen aanzet en snedediepte 

al bepaald zijn. Zij worden gekozen uit een verzameling van mogelijke aan

zet-snedediepte combinaties. De verzameling van combinaties die het oplos

singsgebied vormen, worden gevormd door die combinaties die een goed te 

hanteren spaanvorm opleveren bij verspaning. 
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Zo'n oplossingsgebied wordt bepaald voor een snelheidsbereik, materiaal

paring en beitelgeometrie, zie figuur 3.6 

0.7 

0.6 

0.4 

0.3 

S 

(rom) 

---

lint-
spaan 

2 

warrelspaan 

a (rom) 9 
:> 

schroef
spaan 

Snijsnelheid 100 m/min 

y a A K r 

Figuur 3.6: opZossingsgebied voor aanzet en snedediepte6 

Gekozen is voor de optimalisatie van de snijsnelheid vanwege de invloed 

van de snijsnelheid op standtijd en daarmee op de kosten en bewerkings

tijd. Deze invloed is groter als die van aanzet of snedediepte. Boven

dien kunnen de optimale aanzet of snedediepte vaak niet gerealiseerd 

worden door begrenzingen van de produktgeometrie en de produktiemiddelen 

gesteld aan aanzet en snedediepte. 

De invloed van de snijsnelheid op de levensduurvergelijking is door dif

ferentiatie van de standtijdvergelijking te bepalen. 

(3.7) 

log T 1 m 
log VBO 

1 ~ log s - .9. log = - log C +- - - log v - a 
n 1 n n n n 

dT m d(VBO) 1 dv ~ .ds _ da = - - ---
T n VBo n v n s n a 

(3.21) 
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Gemiddelde waarden voor de exponenten zijn: m=0.5; n=0.25; p=0.25; q=O.l. 

Gesubstitueerd in (3.20): 

T 

d(VBO) dv 
2 - 4 

VBO v 
dT -= ds 

s 
da 0.4 
a 

(3.22) 

Een variatie in de snijsnelheid heeft een viermaal zo grote variatie van 

de standtijd tot gevolg. Bovendien is de invloed van de snijsnelheid gro

ter dan de invloed van een van de variabelen VBa, a en s. 

De invloed van een snijsnelheidsvariatie op de kosten per produkt is als 

voIgt te bepalen: 

X t 
(SOY + K { v =- to +- t ) 60 T X w 

X to t 
dK = 60 dtO + - dX + ~ dY 

60 T 

+ t } 
v 

Y 
+ - dt 

T v 

t Y 
v 

T2 
dT + 

Xt t 
v w 

60T dtw + 

Xt t t Xt t t 
+ 60

w
T dt

v 
+ SVOTW dX - v w dT + ..!.- dt + ~ dX 

SOT2 SO v 60 
(3.23) 

De standtijd T en verspaningstijd t zijn afhankelijk van d~ snijsnelheid; 
v 

variatie van de snijsnelheid heeft aIleen via de termen met dt en dT in
v 

vloed op de kosten. 

t Y 
v (-- + 

T2 
(3.24) 

Vergelijking (3.24) wordt diroensieloos gemaakt. 

SOYt +Xt t + XTt dt 
v w v v v dK -= 

K XtOT + 60t vY + Xtvtw + XtvT tv 

Met (3.22): 

dT -= 
T 

-4 dv 
v 

60t Y + Xt t 
v v w dT 

XtOT + 60tvY + Xtvtw + XtvT T 

(3.25) 
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V~~r de verspaningstijd kan geschreven worden 

t = 
v a·s·v 

Qo te verspanen volume (m3) 

dtv dQO da 
--=---
t Q a 

v 

ds 
s 

dv 
v 

Vergelijking (3.25) wordt dan: 

dK 
240t Y + 4Xt t - 60Yt - Xt t - XTt 

v v w v v w v -- = --------=---~--~----~--------~------
K XtOT + 60tvY + Xtvtw + XtvT 

Voo1'beeld 

X = 90 Hfl/uur 

Y = 3 Hfl 

t = 5 min v 

t = 1 min w 

to = 1 min 

T = 10 min 

dK 450 dv 1 dv -= -----= ---K 6750 v 15 v 

dv 
v 

(3.26) 

(3.27) 

(3.28) 

In dit voorbeeld heeft een snijsnelheidsvariatie heel weinig variatie in 

de kosten tot gevolg. 
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HOOFDSTUK IV: BESTAANDE SYSTEMEN IN DE WERKVOORBEREIDING 

4.1 Inleiding 

De werkvoorbereider kan verschillende bestaande systemen gebruiken om ge

heel of gedeeltelijk de werkffiethode op te stellen. Deze systemen kunnen 

verdeeld worden in: 

1. Systemen die alleen instelgrootheden bepalen. 

2. Werkstukprogrammeersystemen waarin geometrische en soms 

technologische informatie verwerkt wordt en instelgrootheden 

genereren. 

3. Systemen die complete werkmethoden genereren. 

De systemen uit groep 1 hebben in het algemeen de vorm van tabellen of 

grafieken. Ze kunnen zijn vervaardigd door gereedschapfabrikanten in de 

eigen werkvoorbereiding of door onafhankelijke instituten. 

Met N.C.-programmeersystemen worden ponsbanden gegenereerd waarin aile 

benodigde informatie voor de produktie zijn vastgelegd. De technolo

gische modellen gebruiken de ingevoerde produktspecificaties en aanwe

zige databestanden om de instelgrootheden te bepalen. 

Systemen van de derde groep genereren complete werkffiethoden vanaf afza

gen van materiaal in het magazijn tot verzending, inclusief technolo

gische informatie. 

4.2 Bepaling van instelgrootheden 

Nadat de werkvoorbereider een van de instelgrootheden gekozen heeft kan 

hij hulpsystemen gebruiken om de overige grootheden te kiezen. Deze hulp

systemen in grafische of tabellarische vorm worden 

1. verstrekt door gereedschapfabrikanten 

2. ontwikkeld in eigen beheer 

3. betrokken van onafhankelijke instanties. 
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De gereedschapfabrikanten stellen de tabellen en grafieken op voor hun 

eigen produkten en geven meestal wat extra informatie over deze produk

ten en over het bewerken ermee. De systemen die in eigen beheer worden 

ontwikkeld zijn gekoppeld met de in de produktie gebruikte gereedschap

pen, machines en bewerkingsprocessen en zijn een weerslag van de be

drijfservaring. Deze systemen zijn niet zonder meer te gebruiken in an

dere bedrijven. Er zijn onafhankelijke instanties die uit allerlei bron

nen en voor allerlei bewerkingen grafieken en tabellen opstellen en aan

bevelingen doen over toe te passen bewerkingsprocessen. Onafhankelijke 

instanties kunnen ook Iaboratoria zijn die de gegevens uit eigen onder

zoek betrekken en deze aan derden ter beschikking stellen. 

ad 1 Systemen van gereedschapfabrikanten 

a. SANDVIK8 

Sandvik geeft niet aIleen tabellen geldig voor hun snijmaterialen, maar 

geeft oak hulp bij het kiezen van het snijgereedschap. De stappen die 

genomen worden zijn: 

- Keuze van de kleminrichting van het gereedschap. Per kleminrichting is 

aangegeven voor welke bewerkingen hij geschikt is en welk type beitel

pIaatjes er qebruikt kunnen worden (zie figuur 4.1). 

Keuze gereedschaphouder. De bewerkingen zijn ingedeeld in groepen waar

bij per groep van elke Sandvik-houder de toepasbaarheid is aangegeven 

(zie figuur 4.2). 

- Keuze van de vorm van het snijdend gereedschap. Elk type beitelplaatje, 

volgens ISO-code, wordt getoetst aan een aantal criteria. De mate waar

in een type voldoet aan zo'n criterium wordt aangegeven met een cijfer 

van 1 tot en met 5, waarbij 1 ongeschikt en 5 zeer geschikt betekent. 

Bij vergeIijkinq van meerdere typen kan een totaalwaarde berekend worden 

waarop dan de keuze gebaseerd wordt. De criteria zijn: werkstukmateriaal

eigenschappen, spaanbreking afhankelijk van voor- of nadraaien, verspa

ning met onderbroken snede, triliingsgevoeligheid en benodigd vermogen 

(zie figuur 4.3). 

- Keuze van de afmeting van de snijkant. Afhankelijk van de grootste snede

diepte en snijkantshoek wordt de effectieve snijkantslengte gegeven. 

Daaruit voIgt de nominale snijkantslengte voar de verschillende beitel-
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typen. In een tabel kan de neusradius afgelezen worden, afhankelijk van 

oppervlakteruwheid van het werkstuk en de aanzet. 

- Keuze van de instelgrootheden, afhankelijk van werkstukmateriaal en ge

reedschapmaterialen. 

Per werkstukmateriaal of groep van werkstukmaterialen geeft Sandvik bei

telmaterialen aan die het beste gebruikt kunnen worden. De werkvoorbe

reider kiest de aanzet, per aanzet geeft de tabel een snijsnelheid. Af

hankelijk van de dan te kiezen snedediepte kan het benodigd vermogen 

afgelezen worden. Andersom kan ook: de werkvoorbereider weet het maxi

mum vermogen van de gekozen machine en bepaalt daarmee de grootst moge

lijke snedediepte. De tabellen gelden voor een standtijd, meestal 15 mi

nuten. Er zijn aanwi;ziqinqen voor toe te passen correcties als bijvoor

beeld het werkstukmateriaal een andere samenstelling heeft. Deze aanwij

zingen zijn vrij summier. Sandvik geeft aan voor welke hoofdsnijkants

hoek en spaanhoek van de beitel de tabellen zijn opgesteld. De werkvoor

bereider moet uit ervaring de gevolqen schatten van afwijkend beitelma

teriaal, beitelgeometrie en het eventueel kiezen van een andere stand

tijd (zie figuur 4.4). 

De tabellen zijn qemakkeli;k te hanteren, het is qeen flexibel systeem 

doordat eventueel afwijken van de omstandigheden waaronder de tabellen 

zijn opgesteld niet door Sandvik gesteund wordt met aanwijzingen. 
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WAHL DES KLEMMHALTERSYSTEMS 

KLEMM HAL TERSYSTEM 

X =empfohlen 

(x) =elngeschriinkt 
empfohlen 

2 

AuBen-Grobbearbeitung 

AuBen-Feinbearbeitung 

Innen-Grobbearbeitung 

Innen-Feinbearbeitung 

Grobes Kopierdrehen 

Leichtes Koplerdrehen 

Spannsystem 

Wendeplattentyp 

X 

X 

X 

(X) 

X 

X 

einfacheAusfiihrung 
- wenig Ersatzteile 
- plane Oberseite fOr 

ungehinderten SpanfluB 
- Hebelspannung fUr 

grOBtmogliche Stabilitat 
- Spannkeil bewirkt optimale 

Schneidenzuganglichkeit 
- umfassendes I Anwendungsgebiet 

- einseitig 
doppelseitig 
mit oder ohne 
eingesinterten Spanleitstufen 
ein- oder mehrstufig 

X 

(X) 

X 

einfache 
AusfOhrung 

- wenig Ersatzteile 
- kleiner Spann finger 

fOr guten Spanf/uB 
- kleine Schaftab

messungen 
auBen 0808-2525 
mm 
innen 010-50 mm 

- positive Grundform 
- eingesinterte 

Spanleitstufen 
zwei Toleranz
klassen, G- und M
Toleranzen 
plane positive 
Wendeplatten fOr 
diese Haller 
auch geeignel 

(X) 

(X) 

(X) 

- robuste 
Konstruktion 

- verstellbarer '* Spanbrecher 

,- positive oder 
negative 
Grundformen 

- plane 
Wendeplatten 

- zwei Toleranz-* klassen, U- und G
Toleranzen 

T-MAX Kopierdrehen 

(Xl 

X 

(X) 

X 

- stabile, von 
Schnittkraftrich
tung unabhangige 
Klemmung 

- 55" Spitzenwinkel 
- 16 oder 22 mm 

Schneid
kantenlange 

- eingesinterte 
Spanleitstufen in 
verschiedenen 
Breiten 

-It T·MAX Kremmhalter sind in diesem Handbuch nicht aufgefuhrt. weil sie slch in weitem Sinne anwendungsmaflig mit 
den T-MAX P- und T-MAX S-Haltern decken, T-MAX Klemmhalter sind weiterhin im Katalog Ty-8000 enthalten, 

Figuur 4.1: voorbeeld van kleminrichting-keuzen 
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WAHL DES P-HALTERS 
FUR DAS AUBENDREHEN 
GROB- UND FEINBEARBEITUNG 

T -MAX P-Klemmhaltertypen * 

Elnstellwlnkel in Maschine (am Halter) ... 
~--------------------------------------~~ -

Coromant-Kode ~ 176.39 

.. ., ....... nach ISO ~ 

Grundarbeitsgange 

G) Lingsdrehen 

& =] .. d 
a o\7 

Winkel des evtl. Ansatzes 

® Plandrehen, auswirts 

~Y&..-__ I~ +-

i@ Koplerdrehen, auswirts groBter Winkel 

~ a~ • 

x 

MJ -

x 

\ ~ 
- 95° 93°93°(63° 93° 193')(630) 

176.3 171.31 171.35 170.35 171.38 170.38 

PRGN PCLN PDJN lPTJN 

x x x x x x 

- 95 93 93 93 

x x x x x x 

I@ K~j.rdrehen, elnwirts groBter Winkel 

. i· Q ~ 
(W) 
75 ~'-=K~~--~---4----+----r--~r---~ 

60 K 

""'lao 
45 K 
30 X 
25 X 

X 
X 

)( 
X 

x 
X X 

l@ Plandrehen, elnwirts 

~3(V X X X 

Winkel des evtl. Ansatzes (aP) -5 - - - -
RCMX RNMO eNMA DNMG DNMC TNMA TNMA 

CNMC DNMC·71 DNMC-71 TNMC TNMC 

Anwendbare Plattentypen ~ CNMM TNMC -61 TNMC -61 

TNMM TNMM CNMM·71 

TNMM·71 TNMM·71 

TNMX TNMX 

• VolIsli:indige Bestelldaten siehe COROMANT-Katalog Ty-8000 

4 
Figuur 4.2: voorbeeld beitelhouder-keuze 
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BEWERTUNGSTABELLE 
FUR VERSCHIEDENE 
PLATTENTYPEN 

~ - -~~ -~--~~~-. -- < •• _<_. ,.-
T-MAXP 

Plattentyp ~ 0 !i?~\ 6~ A M ~ £ If?l @] 
DNMG DNMM TNMA TNMG TNMG TNMM TNMM TNMX CNMA CNMG 

·71 -61 -71 

Anzahl Schneldkanten 4 2 6 6 :) 3 .: 3 4/8 4/8 

Ole Plattenwahl -' bestlmmende 
Faktoren 

,~-- • « •••• ----- --- .~~- -~- . ~- ,--~ . - C-. .« 

1. Werkstofftyp 
~<' 

1.1 Langspanend A c: 1 4 : 2 1 4 ~ 

1.2 Kurzspanend 3 3 5 3 , 3 1 5 3 

1.3 Rostbestandig und warm fest 1 5 1 3 3 4 1 3 

1.4 Weich (AI. Cu usw.) 1 5 0 2 , 2 1 0 2 

1.5 Hart (>400 HB) 2 2 4 2 3 0 5 3 

.... ~-~ «. I ~ -< ~-,--- .-.. ,,_ ... _-r--' :il. Spanbrechungsverm6gen 
lm Werkstoff 1.1 und 1.3 bel: 

2:1 lFeinbearbeitung 
4 2 0 2 3 2 0 2 s: 0,1-0.3; a: 0,5-2 

2.2 Leichter Grobbearbeifung :f.m [~ 4 4 0 3 s: 0,2-0.5; a: 2-4 
-

2.3 Grobbearbeitung 4 ~ 0 1 3 
s:0.4-1,O; a: 4-10 

2.4 Schwerer Grobbearbeitung 1 1 3 0 
51: 1,0; a: 6-20 

4 ~ 0 3 0 

-~- - -.--. 

3. Bearbeitung mit unterbrochenem " ... ... 2 
., 

4 2 3/4 2/3 , 
" L ~ 

Schnltt 

I I . .. _. __ ~~TO _ • ___ 

! 

• c: • .... 4 
., 

5 4 1 3 4. Nelgung zu Vibrationen ..., ..., ~ 

I 

I I _.« .. 
I 
I 

5. Begrenzte Maschinenlelstu ng 1 r:: • 
Lr4 

"- 5 4 1 3 ..., .., 

I 
• 

-~- -- ~ .. -
" ~.-'--

• VolisUlndlge Bestetld Figuur 4.3: voorbeeld voor de keuze van de vorm van het snijdend 

14 
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SCHNITTDATEN DREHEN 

WERKSTOFF SANDVIK CMC Nr.ol.l 

Zustand Typ Unleglerter Kohlenstoffstahl 
~~~~~~------------------------------------~------------~---------------------------------

Standardbezelchnung 
HB 90-130 

Analye. C max 0.25"10, SI max 0.35"10, Mn max 1.4% 

EMPFEHLUNGEN 
COROMANT -Sorten 

Arbeltsgang Felnbearbeltung Leichte Grobbearbeitung Grobbearbeitung Schwere Grobbearbeitung 
Vorschub s (mm/Uj 0,1-0,3 0,2-0,5 0,4-1 >1,0 Schnlttlefe I (mm] 0.5-2 2-4 4-10 6-20 

GQnstlo- Arbeltsbedingungen SlP SlP(1025) 1025 1025 

UnvOnstige Arbeltsbedlngungen SlP (1025) 1025 1025 135 (1025) 

Scnnlitdaten . 
COROMANT-

SlP 1025 (135)') Sorten 

Vorsehub s Schni«- Schnl«iefe a [mm) Schnitt- Schnittiefe a[mm) 
geschwindlg- 1 2 3 4 geschwindig- 3 5 7 10 

Imm/UJ keit vIm/min] Erforderliche Nutzlei! ung kW keit vim/min) Erforderliche Nutzleistung kW 

0,1 ... 400 2 4 8 ~OO 2) 6 

0,2 340 3 5.5 11 320 7.5 13 

0.3 290 " '" 9 12 275 8,5 14.5 

0.4 250 3.5 6,5 10 13 245 9,5 16 22,5 32 

0.5 230 3.5 7 10.5 14 225 10 17,5 24 34 

O,S 210 3.5 7 11 14,5 210 10,5 18.0 25 36 

0.8 175 11 18.5 25,S 36,S 

1,0 150 11 18.5 30 37 

1,:2 130 10.5 18 26 35 

~1,5 110 10,5 18 25 35 
! 

, 

II 

I 
Ii 

Ole morderllche Nutzlelstung ergibt slch bei elnem positiven Spanwinkel von 6°. und 75° Elnstellwinkel. 
Obiger Tabelle 1st aine Standzeit von etwa 15 min. pro Schneldkante zugrundegelegt und ein Werkstoff 
ml1 elner HArte HB 110 

1) FOr 135 gilt: Angegebene Schnlttgeschwindigkeit und fo/glich Leistungsbedarf um etwa 25% ermiiBigen. 
2) GOltlg fOr SlP. 

Schneldengeometrle Positiver Spanwlnkel empfohlen. da Werkstoff an der Schneidkante zum AufschweiBen nelgt. 
Empfohlene Wendeplattentypen: -NMM-71. -NMG-61 (Feinbearbeitung), -PMR, KNUX. -PUN. 

8emerkungen Werkstoffe mit Zusatzen wie Soder Pb - dadurch mit Automatenwerkstoffen vergleichbar- lassen sich 1m Normalfall 
mit 50% hoheren Schnittgeschwindigkeiten bearbelten 

-

4 voorbeeld Van tabel met richtwaarden voor instelgrootheden Figuur 4. : 
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b. WIDIA 

WIDIA brengt op dit moment twee hulpmiddelen voor de werkvoorbereiding 

uit: een boekje en een rekenlineaal. De uitvoeringsvorm is verschillend, 

maar ze maken gebruik van dezelfde gegevens. 

Het boekje 9 

De kern van het boekje wordt gevormd door tabellen met richtwaarden van 

snijsnelheden, afhankelijk van aanzet en snedediepte. De tabellen gelden 

voor een standti;d, te weten 15 minuten. Er is aangegeven welke slijtage

criteria zijn gehanteerd bij de opstelling van de tabel. Een tabel geldt 

voor een werkstukmateriaal of groep van werkstukmaterialen, iedere tabel 

is weer onderverdeeld voor de verschillende WIDIA-beitelmaterialen. 

Om de snijsnelheden voor andere standtijden te verkrijgen zijn coeffi

cienten gegeven voor de reeks van 8, 30 en 60 minuten. Vermenigvuldiging 

met de snijsnelheid bij 15 minuten geeft de snijsnelheid bij de gewenste 

standtijd. Afwijkinq van de voorkeurreeks is mogeli;k door het uitreke

nen van de uitgebreide Taylorrelatie. WIDIA geeft hiervoor de benodigde 

coefficienten en exponenten. Uitgebreide Taylorrelatie: 

(4.1 ) 

C, f, e en g zijn gegeven voor iedere tabel met het gebied waarin ze gel

dig zijn; C is de snijsnelheid voor a=s=l mm en T=l min. 

Het benodigd vermogen moet worden uitgerekend met een gegeven formule, de 

hierbij benodigde specifieke snijkracht is in tabelvorm gegeven. 

a·s·k 'v p = ______ ~s ____ _ 
60037.2 . n 

hierin is 

P bruto machinevermogen (kW) 

k specifieke snijkracht (N/mm2) 
s 

n rendement van de machine (-) 

(4.2) 
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In de tekst van het boekje zijn nogal wat aanwijzingen gegeven over bij

voorbeeld voorkeurswaarden voor snijkantshoeken. Verder zijn mogelijke 

correcties gegeven op de instelgrootheden voor de aanweziqheid van wals

huiden, toestand van de machine, en dergelijke. 

Het laatste hoofdstuk geeft praktische aanwijzingen, zoals een verge

lijkingstabel voor diverse hardheden, toelaatbare spaanslankheden voor 

een beitelsoort, een grafiek voor de bepaling van het toerental, afhanke

lijk van diameter en snijsnelheid en een tabel met de oppervlakteruwheid, 

afhankelijk van beitelneusradius en aanzet. 

Het formaat van het boekje, iets kleiner dan AS, en de chaotische opzet 

maakt het boekje niet zo handig in het gebruik. Vergelijking van twee 

beitelmaterialen is moeilijk, onder andere door de noodzakelijke bereke

ningen van de vermogens. Het uitbrengen van de lineaal heeft hierin weI 

wat verbeterd. 

De rekenlineaal 

De WIDIA-rekenlineaal is geconstrueerd met de gegevens die ook in het 

boekje staan. De voor- en achterkant van de lineaal gelden voor verschil

lende beitel- en werkstukmaterialen, maar geven dezelfde informatie. De 

lineaal bestaat uit drie delen: vast gedeelte, loper en tong. Op de tong 

is de werkstukmateriaalgroepen-indeling gegeven evenals correctiefacto

ren, omrekening van snijsnelheid en diameter naar toerental, en een gra

fiekje om vermogens te bepalen. 

De werkwijze is als voIgt: 

Bepaling van de groep waarin het werkstukmateriaal hoort en het beitelma

teriaal. 

- Kiezen van aanzet en snedediepte; door het verschuiven van loper en tong 

is de snijsnelheid af te lezen. 

De snijsnelheid kan naar keuze worden afgelezen voor standtiiden van 8, 

15, 30 en 60 minuten. 

De gevolgen van variaties in de ins telling of materialen zijn snel te 

doorzien. Daarentegen ontbreekt op de lineaal neveninformatie die het 
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boekje weI geeft. Het met de Iineaal bepalen van het benodigd vermogen 

is lastig. 

Systemen ontwikkeld in eigen beheer 

Dit soort systemen hebben in het algemeen de vorm van grafieken, de zoge

naamde draaidiagrammen. Deze diagrammen worden opgesteld in de werkvoor

bereiding gebaseerd op experimentele relaties. Het bijhouden en aanpassen 

van deze diagrammen aan nieuwe omstandigheden in de produktie gebeurt in 

het algemeen op grond van ervaring, niet op grond van experimenten. T.N.O. 

geeft in cursussen aan werkvoorbereiders aan hoe een draaidiagram opge

steld kan worden. 

Het draaidiagram wordt in principe opgesteid voor: 

- een werkstukmateriaal of groep van materialen 

- een gereedschapmateriaal 

- een spaanslankheid, de verhouding van snedebreedte 

en spaandikte 

- een standtijd 

een nettovermogen, dus een machine. 

In figuur 4.5 zijn uitgezet als functie van de spaandoorsnede: 

- v m de snijsnelheid bepaald door de machine 

- v15-P30: de snijsnelheid bepaald door het gereedschap met 

een standtijd van 15 minuten en gereedschapkwaIi

teit P30 

- Q 
m 

- F 
h 

verspaand volume te leveren door machine 

door gereedschap te realiseren verspaand volume, 

afhankelijk van toelaatbare snijkracht van het ge

reeds chap 

hoofdsnijkracht. 

In de figuur is het grenscombinatiepunt aangegeven (GCP) I dit is het punt 

waar de aan de verspanende bewerking gestelde grenzen door het gereedschap 

overgaan in grenzen gesteld door de machine. Vanaf dat punt levert de 
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machine maximaal vermogen. Het machinekoppel en de werkstukdiameter be

palen de grenswaarde van de hoofdsnijkracht F
hm

• De snijkrachtgrens van 

het gereedschap Fhg wordt bepaald door de mechanische eigenscha~pen van 

het gereedschap. 

Qp30 

0,1 0,3 l.2 1,5 __ aanzet s in 
mm/omw 

Figuur 4.5: voorbeeld van een T.N.O.-draaidiagram 

Gekozen wordt de instelling die het hoogste verspaand volume oplevert, re

kening houdend met de snijkrachtbegrenzing; in figuur 4.5 is dat bij een 

spaandoorsnede van 3 mm2 en een snijsnelheid van 90 m/min. Het verspaand 
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volume per tijdseenheid is 280 cm 3/min. 

Deze keuze is bepaald door de lage grenswaarde voor Fhg • De machine le

vert bij deze instelling niet zijn maxima Ie vermogen. Door het kiezen 

van een ander gereedschapmateriaal kan deze grens verhoogd worden. Hier

voor moet dan een ander diagram worden gebruikt. 

Gedacht kan worden aan het opstellen van draaidiagrammen met verschil

lende gereedschapmaterialen in een grafiek. Een voorbeeld hiervan geeft 

figuur 4.6. Het draaidiagram is er onoverzichtelijker door geworden en 

de kans op fouten groter. 
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Figuur 4.6: meerdere bei te Z.mater1:a Z.en in een draaidiagram: 

P103 P30 en KM 
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Om een draaidiagram op te stellen zijn gegevens over de standtijd bij 

verschillende instellingen, materialen en machines nodig. Zijn ze op

gesteld dan heeft de werkvoorbereiding een redelijke hulp aan de dia

grammen als het gereedschappenbestand en werkstukmaterialenbestand niet 

te groot zijn. Is dit niet het geval, dan vergt het bepalen van gunstige 

instellingen teveel opzoekwerk in allerlei grafieken. Elke verandering 

in het produktieproces betekent dat de lijnen in het diagram verlegd 

moeten worden. 

S.W.D.-Weesp heeft zelf draaidiagrammen opgesteld, maar door het moei

zame opzoekwerk bij gebruik van meerdere diagrammen en het moeilijke 

aanpassen aan veranderingen, zijn ze in onbruik geraakt. Eigenlijk zijn 

het twee grafieken getekend in een diagram. In figuur 4.7 is een voor

beeld gegeven. De totale figuur geldt voor een groep werkstukmaterialen 

en een standtijd. Bet bovenste gedeelte geeft de snijsnelheid als functie 

van de spaandoorsnede voor twee gereedschapmaterialen. Oak de snijsnel

heden voor meerdere machinevermogens zijn gegeven als functie van de 

spaandoorsnede. Deze vermogenslijnen gelden ieder voor een bepaalde 

spaanslankheid. Bet snijpunt van een machinelijn en gereedschaplijn is 

een GCP. 

Bet onderste gedeelte van de grafiek geeft de spaanslankheid als functie 

van de spaandoorsnede met de aanzet als parameter. Bet GCP wordt beschouwd 

als instelpunt. Door de keuze van het GCP vanuit snijmateriaal en de ma

chine ligt tevens de spaanslankheid en de spaandoorsnede vast. Bet snij

punt van spaanslankheid en spaandoorsnede geeft de aanzet in de onderste 

figuur. De snedediepte is daarmee ook bekend. 
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VoorbeeZd in figuur 4.7 

Werkstukmateriaal C15. 

Gereedschapkwaliteit Pl0, standtijd 45 min. 

Afgelezen: voor P = 12 pk en ~ ~ 11 geldt v = 230 m/min, a = 3.3 mm 
s 

en s = 0.3 mm. 

Berekening van de snijkracht met (3.12), de hierbij benodigde coeffi

cienten worden in 16 gegeven. Deze coefficienten zijn geldig voor een 

snijsnelheidsbereik van 60 m/min tot 180 m/min; het voorbeeld heeft een 

snijsnelheid buiten dit gebied. Met de snijkracht kan het vermogen be

paald worden. 

F = (l b + Bv a S (3.12) v v e 

(l = avO + av1 
. v + av2 

v 2 
v 

= 432.6 - 224.19 3.83 + 39.23 . (3.83)2 

!::: 150 N/mm 

Bv = b vO 
+ b

V1 
v + b

V2 v2 

= 1238.4 + 110.29 . 3.83 - 31.93 . (3.83)2 

2 
!::: 1190 N/mm 

b a-r(1-casK) K1fr s 
(3.4) = + -- + e sinK 180 2 

= 3.3-0.8(1-cas750) 75·1f·0.8 0.3 
sin 750 + +--

180 2 

= 4mm 

F = 150 4 + 1190 . 0.3 . 3.3 
v 

= 1778 N 
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P F 
1 

(3.15) = v 
v 60 

= 1778 3.83 

= 6810 Watt 

~ 9.1 pk 

Het verschil in berekend en afgelezen vermogen kan ten dele verklaard 

worden doordat de snijsnelheid niet in het bereik ligt waarvoor de 

coefficienten gelden. Aannemelijk is dat een ander gedeelte van het 

verschil veroorzaakt wordt door het slecht bijhouden van de diagrammen 

en de wens om in elk geval haalbare instelwaarden te bepalen. 

Controle van de standtijd volgens (3.7): 

C
1 

. VB m 1 
T = ( ° )n 

v·sp·aq (3.7) 

De coefficient en exponenten die worden gebruikt gelden voor een kool

stofstaal met a
B 

< 500 N/mm2 en zijn gegeven in een tabe1 5• Met deze 

formule kan de waarde voor VBO worden berekend waarbij volgens dit dia

gram de beitel versleten is. 

0,40/ = \I 230' 45°·27 . 0.3°·26 . 3.3°·1 . 6~5 

= 0.69 mm. 

Dit is een vrij hoge waarde voor het slijtagecriterium. Zou de waarde in 

de praktijk lager blijken dan zou de standtijd minder zijn dan 45 minuten. 

Volgens (3.22) heeft een variatie van het slijtagecriterium een dubbel 

zo grote variatie van de standtijd tot gevolg. Deze variatie heeft de

zelfde richting: verlaging van VBO resulteert in verlaging van T. 

Bij de diagrammen horen richtlijnen voor het toepassen van correcties. 

Deze correcties hebben onder andere betrekking op walshuiden, werkstuk

inspanning en onderbroken sneden. 
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Systemen van onafhankelijke instanties 

Een voorbeeid hiervan is het Machining Data Handbook, uitgegeven door 

het ~achinability Data Center in de U.S.A.lO. De Iaatste editie beslaat 

twee delen en gebruikt het metrische eenhedenstelsel naast het engelse 

eenhedenstelsel. Doel van dit handboek is het verschaffen van realis

tische startwaarden voor de instelgrootheden voor belangrijke verspa

nende bewerkingen. Daartoe worden gegevens verzameld uit de industrie, 

literatuur en Iaboratoria. Deze gegevens worden door het Data Center 

verwerkt tot realistische waarden voor algemene toepassingen. Door de 

gevarieerde condities in werkplaatsen kan niet verwacht worden dat deze 

data optimaal zijn, ze zijn weI betrouwbaar. 

Het eerste deel bevat tabellen met richtwaarden voor het draaien, frezen 

en boren. In het tweede gedeeite worden de richtwaarden gegeven voor 

overige verspanende bewerkingen: meachinische, electrische, thermische 

en chemische processen. In dit deel worden naast tabellen met richtwaar

den berekeningsaanwijzingen en algemene adviezen gegeven. 

Op het schutblad van het boekwerk staat een index waaruit de tabel gevon

den wordt die voor een bewerking op een materiaal ,an toepassing is. 

Zoals te zien is in figuur 4.8 geeft een tabel per bewerkingsgeval een 

aantal instelwaarden. De hoofdstukken met adviezen behandelen de volgende 

onderwerpen: 

- Eigenschappen van gereedschapmaterialen. 

- Gereedschapgeometrie. 

- Koelvioeistof. 

- Bepaling van vermogens en krachten. 

- Oppervlaktekwaliteit en -samenstelling. 

- Bewerkingsadviezen. 

- Slijpen en abrasieve bewerkingen. 

- Trillingen. 

- Numerieke besturing. 

- Introductie in "Computer Aided Manufa:cturing". 

- Normen voor het gebied van de verspanende bewerkingen. 
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MATERIAL 

1. FREE MACHINING 
CARBON STEELS, 
WROUGHT 

Low C.rbcm 
RMulfuflnd 

IllS 1118 1211 
1117 1119 1212 

LowC.m-
RMulfurlnd 

1213 
1215 

L_c.m-
"-IIurtnd 

1108 
1109 
1110 
1115 

.......... c.rbcm 
RMulfurind 

1132 1144 
1137 1145 
1139 1146 
1140 1151 
1141 

HARD-

NESS 

Bhn 

100 
to 

150 

150 
to 

200 

100 
to 

150 

150 
10 

200 

100 
10 

150 

150 
10 

200 

175 
to 

225 

275 
to 

325 

See section 15 1 lor Tool Geometry 

CONDITION 

Hot 
Roiled 

or 
Annealed 

COld 
Drawn 

Hoi 
Rolled 

or 
Annealed 

Cold 
Drawn 

HOI 
Rolled 

or 
Annealed 

Cold 
Drawn 

Hot 
Rolled. 

NormalIZed • 
Annealed 
or Cold 
Drawn 

Quenched 
and 

Tempered 

See secllon 16 tor Cutting FlUid Recommendations 

150 
300 
625 

1 
4 
8 
16 
040 
.150 

.150 

.300 

.625 

t 
4 
8 
t.8 

.040 

.150 

.300 

.625 

1 
4 . 

• 

16 
040 
.150 
.300 
625 

1 
4 
8 
16 

Caution Chec;k Horsepower reqUirements on heaVier depths of cut 
I Any premium HSS (T15, M33. M41-M47) 0< (S9. S10, SI1, 512) 

HIGH SPEED STEEL 
TOOL 

150 015 510 .020 
120 020 400 .030 
90 320 

60 20Ii 
45 166 
37 
27 

210 
ISO 

35 .16 89, Sl1t 
27 .40 89,811t 
21 .50 89,8nt 

1-3 

Figuur 4.8: tabel uit Machining Data Handbook 

COATEO 

TOOL 
MATERIAL 

GRAOE 

7 
CC-S 
CC-S 

.015 

.020 

(WIG 
QIIII 

~ 
CC-7 
CC-6 
CC-6 
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AIle tot nu toe besproken systemen hebben geen mogelijkheid om de in

stelgrootheden te optimaliseren. Systemen die wel geoptimaliseerde 

instelgrootheden bepalen zijn ontwikkeld aan de T.H.-Twente en aan de 

T.H.-Aken. De T.H.-Twente heeft een generatief systeem ter bepaling en 

optimalisering van instelgrootheden voor draaien ontwikkeld: BID = 
berekening van instelgrootheden bij draaiwerkzaamheden. Het systeem 

maakt gebruik van computerapparatuur voor verwerking en opslag. De T.H.

Aken heeft het INFOS opgezet: "Informationszentrum fur Schnittwerte". 

Dit INFOS-systeem werkt als een commercieel adviesbureau. Het levert 

programmatuur, databestanden en produktieadviezen tegen een vergoeding. 

BID 

De ontwikkeling van BID is gestart aan de T.H.-Eindhoven en later voort

gezet aan de T.H.-Twente. De basis van BID zijn de levernsduur- en snij

krachtrelaties met de equivalente grootheden. Met deze en overige verge

lijkingen wordt een oplossingsruimte voor aanzet, snedediepte en snij

snelheid gecreeerd. Binnen deze oplossingsruimte wordt het punt gekozen 

dat voor de instelgrootheden de waarden heeft die fabricage mogelijk ma

ken met minimale produktiekosten of maximale produktiesnelheid. Welk 

optimaliseringsceriterium gehanteerd wordt, wordt gekozen door de werk

voorbereider. Ingevoerd door de werkvoorbereider worden waarden voor 

- produktspecificaties 

- deelbewerkingen 

- gereedschappen 

- machine met ins panning 

- optimaliseringscriterium. 

De invoer van de benodigde waarden is interactief: de werkvoorbereider 

tikt ze in als antwoord op vragen die op het beeldscherm van de terminal 

verschijnen. De werkvoorbereider kan de berekende optimale instelgroot

heden op verschillende manieren laten uitgeven: tabellen voorzien van 

teksten of grafieken. De tabellen geven de instelgrootheden per snede, 

per deelbewerking en per produkt. Verder is gegeven: kosten en tijden 

per bewerking en per produkt, oppervlakteruwheid van het produkt, snij-
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kracht per snede, vermogen, het aantal produkten dat per beitel bewerkt 

kan worden. De grafische uitvoer bestaat uit: 

- snedediepte-aanzet diagram 

- snijkracht-snijsnelheid diagram 

- toerental-snijsnelheid diagram. 

In elk diagram is het oplossingsgebied met zijn grenzen aangegeven. Het 

punt dat de optimale instelgrootheden aangeeft is in de oplossingsruimte 

aangegeven. Een voorbeeld van zowel tabellen als grafieken is in de ap

pendix aangegeven. 

De voor de berekeningen benodigde databanken bevatten gegevens over: 

- werkstukmaterialen 

- gereedschappen 

- machines 

- slijtage van beitel-werkstuk materiaal combinaties. 

De bestanden zijn voorzien van legenden die de soort en de volgorde 

van de opgeslagen grootheden aangeven. Bij wijzigingen in het bestand 

is dat een goede hulp. Het wijzigen of opzetten van een nieuw onderdeel 

van een databestand vereist nog wel omschrijvingen over de manier waarop 

de waarden bepaald moeten worden. 

INFOS 

Het INFOS-systeem is opgezet door het "Laboratorium fur Werkzeugmaschinen 

und Betriebslehre (WZL) van de T.H.-Aken in opdracht van de OUitse over

heid met ondersteuning van de industrie. De opdracht was een systeem te 

ontwikkelen voor centrale verzameling, opslag en het gebruikersgericht 

beschikbaar opstellen van instelgrootheden voor de verspanende bewer

kingen. Data worden systematisch verzameld uit proeven, industrie en li

teratuur. Met de verzamelde data worden verspaningstechnologiemodellen 

met randvoorwaarden opgezet en getest. Begonnen wordt met streng gecondi

tioneerde proeven, de daarmee gevormde modellen met databestand worden 

getest onder bedrijfssituaties om de invloeden daarvan te kunnen bepalen. 
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De aldus verzamelde kennis wordt gebruikers ter beschikking gesteld in 

de vorm van: 

1. Neutrale tabellen en grafieken die richtwaarden voor de instelgrootheden 

geven afhankelijk van de materiaalparing van gereedschap en werkstuk. 

Deze richtwaarden kurillen niet geoptimaliseerd worden. 

2. Programmasystemen met databestanden die optimale instelgrootheden be

palen voor de bedrijfssituatie van de gebruiker. Deze systemen kunnen 

gebruikt worden in samenhang met het N.C.-programmeersysteem EXAPT en 

met kosten- en machineplanning. Om het gebruik van de programmeersyste

men te stimuleren en begeleiden organiseert het INFOS cursussen. Hierop 

wordt ook de werking en filosofie van het INFOS uitgelegd. 

Om van de diensten van het INFOS gebruik te kunnen maken moet men lid 

van het centrum worden. De jaarlijkse contributie kan voldaan worden 

met een geldbedrag of door een systematisch verspaningsonderzoek. Kleine 

diensten van het INFOS als adviezen of het gebruik van handboeken en der

gelijke, zijn gratis, overige diensten en informatie moet betaald worden. 

Voor standaardinformatie als een softwarepakket zijn de bedragen vast, 

speciale informatie moet betaald worden naar de hoeveelheid werk die er 

verricht moet worden. 

Ongeveer 50 Duitse bedrijven zijn nu bij het centrum aangesloten, waar

onder gereedschapmachinefabrikanten als Georg Fischer en Heyligensteadt, 

en automobielfabrikanten als BMW, Volkswagen en Daimler-Benz. 

4.3 N.C.-programmeertalen 

In 11 zijn de eigenschappen en mogelijkheden van de 18 meest gebruikte 

N.C.-programmeertalen in een tabel aangegeven. Van die 18 talen zijn er 

negen die een volgens deze bron compleet technologisch programma hebben. 

Onder technologie wordt hier verstaan. 

- gebruik makend van databestanden met gegevens over 

machines, gereedschappen en werkstukmaterialen 

- kiezen van gereedschap 

- bepaling van bewerkingsvolgorde 

- automatische snedeopdeling. 
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Het lijstje van programmeertalen met technologie ziet er als voIgt uit: 

- Autopit 

- EXAPT 

-ProID 

- Autoprogramer 

- Ecodata 

- Miturn 

- PCD 

- Philip II 

- RWT 

Besahrijving van EXAPT12,13,14 

EXAPT is ontwikkeld door een aantal instituten waaronder de T.H.-Aken, 

waar het kantoor van de EXAPT-Verein is gevestigd. De geometrie-beschrij

ving is een sub-set van de amerikaanse APT-programmeertaal. EXAPT is de 

naam voor eenverzameling van programmeertalen voor verschillende bewer

kingen, voor draaien heet het programma EXAPT-2. Volgens het schema van 

figuur 4.9 maakt het programma gebruik van een drietal databestanden 

over machines, werkstukmateriaal en gereedschap. 

Het databestand met gegevens over het werkstukmateriaal bevat waarden 

voor de specifieke snijkracht, exponenten voor de Kienzle-vergelijking, 

en dergelijke. Verder worden afhankelijk van beitelmateriaal en geome

trie, waarden voor aanzet-snedediepte combinaties aanbevolen. Het ge

reedschapbestand bestaat uit waarden voor de toelaatbare snedebreedte, 

snijkracht en slijtage, afhankelijk van het beiteimateriaal en van de 

beitel- en schachtgeometrie. Het machinebestand bevat vrijwel aIleen de 

specificaties van de machine, tezamen met faktoren voor kwaliteit en 

nauwkeurigheid van machine met besturing. 

Teahnologische processor van EXAPT-2 

De basis voor de processor wordt gevormd door de levensduurrelatie 

v = c . F 
a (4.3) 

C, E, F, G en H zijn afhankeIijk van gereedschapmateriaal en werkstukma-
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teriaal opgeslagen in het materialenbestand. De berekende instelgroot

heden worden gecontroleerd op realisatie ervan op de gekozen machine, 

onder andere door een vermogens- en koppelcontrole. 

FilES 

INTERMEDIATE OUTPUT 
(ClDATAl 

LIST" Of AN 

LAI'IG\lA6F 
DESCRIPTION 

liX"'" PART PROGRAM 

PART PROGRA .... 

TRANSLATION OF THE PART PROGRAM 
INTO INTERNAL COOING 

CALCULATION OF THE GEOMETRICAL 
DATA 

PROCESSING OF THE TECHNOLOGICAL 
DEFINITIONS 

CALCULATION OF THE SEGMENT 
TO SE MACHINED 

COLLISION CHECK 

CUT DISTRIBUTION 

DETERMINATION OF CUTTING VALUES 

ADAPT ION TO MACHINE TOOL 

CODING OF CONTROL COMMANDS 

LIST fOR PRODUCTION 
CONTROL PUNCHE!' T APF 
FOR. NC MACHlNFS 

Figuur 4.9: vereenvoudigde flow-chart van EXAPT-2 12 
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De geometrie van het werkstuk wordt door de geometrieprocessor vertaald 

naar een voor de machine begrijpelijke vorm. De geometrie van sommige 

machinedelen wordt ook in de geometrieprocessor verwerkt. Deze machine

delen zijn delen die zich mogelijkerwijs in de baan van het bewegende 

gereedschap bevinden. De technologische processor berekent nu de ge

reedschapbaan en snedeopdeling zodanig dat er geen botsing met het werk

stuk, machinedelen of andere gereedschappen plaats vindt. De werkvoorbe

reider kan zelf nog extra gebieden definieren waarbinnen het gereedschap 

niet mag komen. De door de technologieprocessor berekende gereedschap

baan kan op een tekenapparaat zichtbaar worden gemaakt. De werkvoorbe

reider kan daningrijpen als er fouten zijn gemaakt. 

Systeemonderhoud 

De programmatuur wordt onderhouden door de EXAPT-Verein in Aken. Als men 

lid is krijgt men toegang tot aIle aanwezige kennis over het programmeer

systeem. Het opstellen van de databestanden doet ieder lid zelf aan de 

hand van standaardformulieren met een handleiding. Door de toegankelijk

heid kunnen de postprocessoren (figuur 4.9) in eigen beheer geschreven 

worden. EXAPT-2 is tegenwoordig bijna uitsluitend op stand-alone mini-com

putersystemen geimplementeerd. Behalve N.C.-programmeersystemen levert 

de EXAPT-Verein nog programmatuur ten behoeve van planning en calculaties, 

en dergelijke. 

4.4 Werkmethoden genererende systemen15 

Een voorbeeld van een werkmethoden genererend systeem is LOCAM. De be

doeling van LOCAM is het verlichten van de administratieve handelingen 

voor de werkvoorbereider. Dit zijn handelingen als het opzoeken van waar

den in grafieken en tabellen en het uitschrijven van standaardformulieren. 

LOCAM bestaat uit een databestand en een hanteringsprogramma (zie figuur 

4.10). De handelingen en beslissingen van de werkvoorbereider worden 10-

gisch beschreven in een programma. Deze simulatie bouwt van elementen 

een bewerkingsmethode op en zoekt in de tabellen de instelgrootheden en 

dergeIijke. Elementen zijn de kleinste nog te onderscheiden handelingen 
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in de fabricage. Per handeling is de tijd die voor deze handeling nodig 

is bepaald, bijvoorbeeld met de MTM-methode. Deze tijden of tijdsfacto

ren zijn per element opgeslagen (zie figuur 4.11). 

elementen tabellen macro's 

produkt- werkvoorbereidings- werkmethode ------;..t 
specificatie logica 

Figuur 4. 10 : Sahema van LOCAM 

De tabellen geven waarden voor grootheden die variabel kunnen zijn, bij

voorbeeld afhankelijk van de diameter van het produkt; door die diameter 

op te geven is de plaats bepaald in de tabel waar de gezochte waarde voor 

hettoerental staat (zie figuur 4.12). 

Macro's zijn een samenstelsel van elementen die vaker voorkomen in het 

fabricageproces. Zo'n macro kan bijvoorbeeld een bepaald aseind zijn. 

Van zo'n aseind kunnen verschillende uitvoeringen voorkomen die toch 

met een macro beschreven worden. Dit kan bijvoorbeeld een lengtevariatie 

zijn die dan elke keer opgegeven moet worden. 

De werkvoorbereider voert in een "question and answer" techniek de pro

duktspecificaties in, de uitvoer is in de vorm zoals in het bedrijf ge

bruikelijk. De teksten die op de uitgevoerde werkinstructies worden ge

bruikt, zijn ook het het databestand opgenomen. 
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Figuur 4.11: voorbeeld van elementen in LOCAM15 

Het probleem van deze methode is dat als de werkvoorbereiding niet snel 

met logica te vertalen is in een simuleringsprogramma het een langdurig 

en moeizaam karwei wordt. De animo van de werkvoorbereiders om mee te 

werken bij de invoering van LOCAM is dan niet zo groot. Optimalisering 

van instelgrootheden of bewerkingsmethode is niet gerealiseerd. Het sys

teem LOCAM kan op mini-computers geimplementeerd worden. Na opstellen van 

het simuleringsprogramma en de databestanden dienen nog ijkingen uitge

voerd te worden ter controle van de tijden die in de elementen zijn opge

slagen. 
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Figuur 4.12: voorbeeld van tabellen in LOCAM 
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4.5 Conclusies 

De systemen die aIleen instelgrootheden bepalen, geven startwaarden van 

waaruit de werkvoorbereider op grond van zijn ervaring de voor zijn 

situatie geldige instelgrootheden kan bepalen. De spreiding in waarden 

gegeven door verschillende gereedschapfabrikanten is nogal groot2. De 

hulpmiddelen zijn weinig flexibel en niet zo makkelijk te hanteren. De 

draaidiagrammen vereisen een goed opgezet terugkoppelingssysteem over de 

gerealiseerde instelgrootheden. Het verschuiven van lijnen mag aIleen 

gebeuren als uit experimenten of waarneming in de produktie de preciese 

verschuiving te bepalen is. Bij een gevarieerde produktiesituatie is 

een omvangrijk arsenaal aan grafieken en/of tabellen noodzakelijk. 

De werkstukprogrammeersystemen met technologie zijn in de praktijk re

delijk bruikbaar. Bij EXAPT is de invloed die de gebruiker via de EXAPT

Verein kan uitoefenen op ontwikkeling en onderhoud hoog. De gebruikte 

technologische modellen zijn in het algemeen meer gericht op standtijd 

en minder op snijkracht. Uitbreiding in de richting van betere snij

krachtsberekening is wenselijk met het oog op de vermogens- en koppelbe

rekening. 

Systemen als LOCAM zijn voor de bepaling van instelgrootheden minder ge

schikt. De tabellen die gehanteerd worden zijn te vergelijken met die 

door de gereedschapfabrikanten zijn opgesteld. De waarde van LOCAM ligt 

in het automatiseren van administratieve handelingen en het formaliseren 

van de werkvoorbereiding. 

De ophet oog enige systemen met bruikbare optimaliseringsprocedures voor 

de instelgrootheden zijn BID en INFOS. INFOS is in enigermate al bruik

baar in de praktijk, BID nog niet. Gezien het eisenpakket wordt doorge

gaan met de ontwikkeling van een systeem dat een sterke binding met BID 

en INFOS heeft. 
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GENERATIEVE BEPALING VAN INSTELGROOTHEDEN OP VER

SCHILLENDE NIVEAUS 

In dit hoofdstuk wordt de opzet besproken van een technologische pro

cessor die aan de hand van allerlei invoergegevens instelgrootheden bij 

draaien bepaalt op een generatieve wijze. Deze technologische processor 

kan gezien worden als een draaimodule binnen een groter werkvoorberei

dingssysteem. De draaimodule is voorzien van drie verschillende 

niveaus waaruit de werkvoorbereider kan kiezen om de instelgrootheden 

te bepalen. De niveaus verschillen in optimaliseringsmogelijkheden, be

nodigde invoergegevens en in uitgebreidheid van de uitvoer. 

Niveau 1 

Berekening van de instelgrootheden zonder optimalisering, bepaling van 

benodigd vermogen en koppel bij die instelling. Dit niveau is bedoeld 

om de werkvoorbereider te helpen bij het kiezen van de machine. 

Niveau 2 

Berekening van de instelgrootheden met optimalisering naar benodigd 

vermogen voor de verspaning. Er wordt een driedimensionaal werkgebied 

in de (a,s,v) ruimte gecreeerd met als gezocht werkpunt het punt waarin 

de waarden voor (a,s,v) een zo hoog mogelijk vermogen bepalen. Gereed

schap en/of de machine worden zo zwaar mogelijk belast. Als er meerdere 

punten met hetzelfde maximale vermogen zijn, dan wordt het punt met het 

hoogste verspaande volume per tijdseenheid gekozen. 

Niveau 3 

Berekening van de instelgrootheden met optimalisering van de ins tel

grootheden naar minimale kosten of naar maximale produktiesnelheid. Het 

driedimensionale werkgebied in de (a,s,v) ruimte wordt aangevuld met 

grenswaarden voor de terugdrukkracht en voor het maximaal over te brengen 

moment van het spanmiddel. 
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Als gedurende een berekening een leemte in de databank ontdekt wordt, 

kan de werkvoorbereider kiezen voor een "default"-waarde of de bere

kening op een lager niveau voortzetten. Deze techno logie-processor kan 

in combinatie met een aantal andere programmasystemen worden gebruikt. 

Deze programmasystemen zijn bijvoorbeeld een geometrieprocessor en een 

bewerkingsvolgordeprocessor. De geometrieprocessor is te vergelijken met 

die in N.C.-programmeersystemen. De bewerkingsvolgordeprocessor be

paalt in welke volgorde deelbewerkingen worden uitgevoerd en eventueel 

met welke gereedschappen. De door deze processoren gegenereerde data 

dienen als invoer voor de technologieprocessor als produktgeometrie en 

materiaal. Zijn dit soort processoren niet aanwezig, dan moet de werk

voorbereider die data invoeren. Hiervoor zijn "question and answer" 

technieken bij uitstek geschikt. 

Om deze opzet kans van slagen te geven in de praktijk moeten instelgroot

heden voor de volgende draaioperaties bepaald kunnen worden: 

- langsdraaien 

- vlakdraaien 

- steken 

- schroefdraadsnijden 

- conisch draaien. 

Optimalisering van een functie met een aantal randvoorwaarden geschiedt 

met speciale oplossingsmethoden, die in het vervolg van het hoofdstUk be

schreven worden. 

5.2 Beschrijving van draaioperaties 

Langsdl'aaien 

In figuur S.l zijn de grootheden aangegeven die voor langsdraaien ge

definieerd zijn. De relaties die in hoofdstuk 3 zijn opgesteld, gelden 

zonder meer voor langsdraaien. De snijsnelheid is hier: 

(S.l ) 
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n 

R 

s 

Figuur 5.1: grootheden bij Zangsdraaien 

VZakdraaien 

Belangrijk verschil met het langsdraaien is het varieren van de snijsnel

heid bij draaien met constant toerental omdat de afstand van de be~el tot 

rotatie-as varieert, zie figuur 5.2 

n 

R 

s 

Figuur 5.2: grootheden bij vZakdraaien 

De afstand van de beitel tot de rotatie-as is een functie van de verspa

ningstijd, aanzet en toerental: 

R = R - S • n . t o v 
(5.2) 



-66-

Bij de berekening wordt uitgegaan van een constante snijsnelheid en 

een varierend toerental. De snijsnelheid wordt bepaald als bij langs

draaien, hieruit voIgt het start-toerental. Bij een beitelbeweging 

volgens de figuur 5.2 neemt de straal R af, bij constante snijsnelheid 

neemt dan het toe rental toe tot het maximale machinetoerental als R erg 

klein wordt. Als de machine een continue variabele toerentalregeling 

heeft is gedurende het draaien de snijsnelheid precies constant te hou

den. Bij een machine met een vaste toerentalreeks verandert de snij

snelheid rondom een gemiddelde waarde per toerental. 

Steken 

Het steken is te vergelijken met vlakdraaien met een snijkantshoek 

k=900 (zie figuur 5.3) als geen profielbeitel wordt gebruikt. Bij het 

steken van een groef kan de snijkantslengte van de steekbeitel nooit 

groter zijn dan de groefbreedte, oftewel de snedediepte. 

n 

- - ~ 
~ 

R 
a 
~ 

RO s 
~--

Figuur 5.3: steken van een groef met een rechte snijkant 

Ais de groefbreedte groter is dan de snijkantslengte worden eerst volle 

sneden gemaakt en wordt in de laatste snede de groef op breedte gedraaid. 
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Schroefdraadsnijden 

Bij schroefdraadsnijden legt de spoed de benodigde aanzet vast, aIleen 

snedediepte en snijsnelheid zijn dan nog te bepalen. Zie figuur 5.4 

n 

Figuur 5.4: schroefdraadsnijden 

Om de vereiste schroefdraad te krijgen is de beitelbeweging weergegeven in 

figuur 5.5. 

Figuur 5.5: beitelbewegingen voor schroefdraadsnijden 
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De aanzet heeft een vaste waarde, de snedediepte varieert per gang, ter

wijl het startpunt per gang dezelfde is. De snedediepte wordt loodrecht 

op de rota tie-as ingesteld. Draadsnijden wordt berekend als langsdraaien 

met twee identieke snijkanten en een vaste aanzet. De snijkracht wordt 

berekend voor een snijkant en dan verdubbeld. 

Conisch dPaaien 

n 

Figuur 5.6: grootheden biJ conisch dPaaien 

Conisch draaien is het overgangsgebied van langsdraaien naar vlakdraaien. 

Bij vergelijking van vlak- en langsdraaien zijn bij de geometrische de

finities de assen van aanzet en snedediepte verwisseld. In het geval van 

conisch draaien moe ten de proeesgrootheden a en s omgezet worden naar 
e e 

de maehinegrootheden a en s. Hierbij is s de beitelverplaatsing per om
e 

wenteling in de richting evenwijdig met het bewerkt oppervlak, en is a 
e 

de beitelverplaatsing loodrecht gemeten op het bewerkte oppe~vlak, de 

snijkantshoek K is de hoek tussen de hoofdsnijkant en het werkstukopper
c 
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vlak. De grootheden a en s zijn de normaal gedefinieerde snedediepte en 

aanzet. 

In figuur 5.6 zijn de tekenafspraken voor die verspaning aangegeven. Dan 

geldt: 

s = s . cos~ + a sin~ 
c c 

(5.3) 

a = -s sin~ + a . cos~ 
c c 

(5.4) 

De instelgrootheden worden berekend als werd er langsgedraaid met 

a I s I v en snijkantshoek K • Ook hier wordt de snijsnelheid per snede c c c 
constant genomen. Het toerental moet dan met de straal R varieren. 

R = 

s 
c 

. cos~ + a sin~} . n . t 
c v 

5.3 Bepaling van extremum van een willekeurig begrensde functie 

(5.5) 

Het vinden van optimale instelgrootheden binnen de verzameling van tech

nisch mogelijke instellingen is wat in de wiskunde een niet-lineair pro

grammeringsprobleem heet. Gezocht wordt naar een extremum van een object

functie f(x 1, ••• ,x
n

) onder bepaalde voorwaarden. Deze objectfunctie 

f(x 1, ••• ,x
n

) kan in ons geval een kostenvergelijking zijn. De nevenvoor

waarden bepalen het gebied waarbinnen een extremum van de objectfunctie ge

zocht wordt en hebben de vorm: g. (x i, .•. ,x ) = O. Dit is de vergelijking 
~ n 

van de nulniveaulijn van de functie g .• Als de objectfunctie in een bepaald 
~ 

punt op deze nulniveaulijn een extremum heeft, dan raakt de niveaulijn van 

de objectfunctie in dat punt aan deze nulniveaulijn van de nevenvoorwaar

de. Stel we noemen dit punt (x). De raaklijnen door (x) aan beide niveau

lijnen vallen dan samen, evenals hun normalen. Daar grad f(x) en 

grad g. (x) de richting van de normaal hebben is dus grad f(x) een veelvoud 
1 

van grad g. (x). De maat voor dit veelvoud wordt de Lagrange multiplicator A. 
~ 1 

genoemd. De oplossing van dit probleem wordt dus gevonden door het volgend 
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stelsel vergelijkingen op te lossen. 

gi (xl" .. ,xn) = 0 met i=l, ... , m 

af 
m Clg

i -- + r A. = 0 
aX

1 i=l 
1 aX

1 

ilf 
m ago 
I: A. 1 

0 + --= 
Clx 

i=l 
1 ax 

n n 

De oplossing van dit stelsel vergelijkingen heeft de vorm van 

(xl"",xn'~l""'~m) = (X,~). 

In het bovenstaande zijn de nevenvoorwaarden gelijkheden. Bij het pro

bleem met nevenvoorwaarden in de vorm van ongelijkheden kan het beste de 

stelling van Kuhn-Tucker gebruikt worden 17 . Volgens deze stelling heeft 

de objectfunctie in het punt (x,~) een minimum met de nevenvoorwaarden 

g. (x1"",x ) > 0, i=l, ••• ,m als in dit punt voldaan wordt aan: 
1 n -

gi (x) > 0 i=1, ... ,m - (5.6) 

A. > 
1 

0 i=l, ... ,m (5.7) 

A .. g. (x) = 
1 1 

0 i=l, ... ,m (5.8) 

f 
m Clg

i 
I: A. = 0 

aX
1 i=l 

1 ax 
n 

(5.9) 

Clf 
m ag

i 
L: \ = 0 

Clx 
i=l ax 

n n 

Bet oplossen van dit soort stelsels vergelijkingen is in het algemeen ana

lytisch niet op te lossen. De oplossing geschiedt bijna altijd met nume

rieke methoden en computerapparatuur. Een handoplossing is uit te voeren 

als het stelsel vergelijkingen niet te uitgebreid is en de nevenvoorwaar

den geen moeilijke functies bevatten. 
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5.4 Beschrijving niveau 1 

Dit laagste niveau is bedoeld om een indruk te verkrijgen over het be

nodigd vermogen en koppel voor het bewerken van een werkstuk. Van dat 

werkstuk wordt ingevoerd: materiaal, geometrie onbewerkt stuk materiaal, 

de geometrie van het kant en klare produkt en de deelbewerkingen. Van 

het gereedschap wordt minimaal het materiaal, geometrie, slijtagecrite

rium, standtijd en maximale snedediepte ingevoerd per deelbewerking. 

Een aantal van deze gegevens kunnen ook als "default waarde" opgeslagen 

zijn in het databestand. Er worden geen machinegegevens ingevoerd. Glo

bale programmaloop, zie ook figuur 5.7, per deelbewerking 

- bepaling aanzet, snedediepte en snijsnelheid voor de 

nabewerkingssnede 

- snedeopdeling voordraaien, met constante snedediepte 

- bepaling aanzet en snijsnelheid per voordraai-snede 

- berekening benodigd vermogen en koppel per snede 

- uitvoer van verspaningsgrootheden en het vermogen en 

koppel voor de snede waarvoor het grootste vermogen be

nodigd is. 

5.5 Beschrijving van niveau 2 

Op dit niveau van de technologieprocessor worden de instelgrootheden 

geoptimaliseerd zodanig dat de machine of het gereedschap zo zwaar moge

lijk worden belast. Op dit niveau spelen economische factoren nog geen 

rol. Er is gekozen voor maximalisering van het benodigd vermogen omdat 

dat als er geen verdere economische informatie is toch een goede garan

tie biedt dat de produktiemiddelen juist benut worden. Het man-machine

uurtarief is afhankelijk van onder andere de afschrijving van de ma

chine, deze is in het algemeen hoger voor een machine met een groter 

vermogen. Dit aanwezige vermogen moet dan weI gebruikt worden. V~~r het 

gereedschap geldt hetzelfde, een duurder bei telplaatje zal in het alge

meen een hogere toelaatbare waarde voor de snijkracht hebben. 

Door de werkvoorbereider en/of door de aanwezige geometrieprocessor wordt 

op dit niveau van de technologieprocessor informatie ingevoerd over: (zie 

bladzijde 73): de werkstukgeometrie, enz. 
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Ingevoerd: R : oppervlakteruwheid 
t 

werkstukmateriaal 
gereedschapmateriaal 
werkstukgeometrie 

I 
uit databank: r, standtijd, slijtagecriterium 

I 
nabewerking: s 8 . 

n 
Rt 

. r (3.18) 

I 
ui t da tabank : a n' C

l
, n, m, p, q 

1 

C
l 

. VB
m 

nabewerking: 0 (3. 7) v = n Tn.aq.sp 

I 
uit databank: a 

max 

I 
snedeopdeling met a=constant voor aIle snedes 

I 
ui t databank: voorkeurswaarde voor s 

I 
Cl · VB

m 
0 

(3.7) v = 
Tn .aq • sP 

l 
uit databank: K vll' 1-x, sni jkan tshoek K 

I 
b 

a 
= sinK 

h = s . sinK 

b 
1-x 

(3.9) F = K . • h 
v vll 

p F 
1 (3. 15) = · v· -

v 60 
d 

M F 
max (3.16) = · --v 2 

~ 

verandering door werk
voorbereider mogelijk ----

a kan gewijzigd wor
n 

den 

wijziging mogelijk 

s kan gewijzigd worden 

K kan gewijzigd worden 
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uitvoeren: a , v , s (Dabewerkingssnede) 
n n n 

at v, s (voorbewerkingssneden) 

P, M 

Figuur 5.7: sohematisohe progPammaloop op niveau 1 voor langs

draaien 

- de werkstukgeometrie, het materiaal 

- de bewerkingsvolgorde van de deelbewerkingen 

- de gereedschapgeometrie en materiaal 

- de standtijd en de slijtage 

- de machine. 

Bet databestand bevat de gegevens waarmee de technologiemodule een 

driedimensionaal werkgebied can creeeren voor aanzet , snedediepte en 

snijsnelheid. De gezochte oplossing in deze ruimte wordt bepaald door 

het punt met het hoogste benodigde machinevermogen. De grenzen van de 

oplossingsruimte worden gesteld aan en bepaald door: 

Aanzet: minimum • in te stellen op de machine 

• spaanvorm van materiaalcombinatie, afhankelijk 

van gereedschapgeometrie 

maximum • door geeiste oppervlakte ruwheid 

· in te stellen op de machine 

Snedediepte : 

minimum 

maximum 

• spaanvorm van materiaalcombinatie, afhahkelijk 

van gereedschapgeometrie 

· spaanvorm van materiaalcombinatie 

· geometrie van het ge .cee dschap 

geometrie van het werkstuk 

· geometrie van het gereedschap 
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Snijsnelheid: 

minimum werkstukdiameter en in te stellen toerental 

op machine 

maximum werkstukdiameter en in te stellen toerental 

op machine 

Snijkracht 

Moment 

Vermogen 

maximum • beitelbelasting, afhankelijk van gereedschap

geometrie 

maximum • machinekoppel, afhankelijk van diameter van 

het werkstuk 

maximum • te leveren door machine 

Spaanslankheid 

minimum • spaanvorm 

• thermische en mechanische belasting van 

beitel 

maximum • spaanvorm 

Standtijd 

minimum afhankelijk van werkvoorbereider en samen

hang met slijtagecriterium. 
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I 
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!3. (m) 
> 

Figuur 5.8: kwalitatieve weergave van een deelverzameling van moge

lijke oplossingen 

Voorbeeld 

Objectfunctie: f(a;s;v) 
l-x -x = k . a • s . (sinK) . v 

vll 

Nevenvoorwaarden: 91 (a,s,v) = a-lO- 3 > 0 

92 (a,s,v) -3 a > 0 = 5·10 -

g3 (a,s,v) s - 0.3 . 10- 3 
> 0 

9
4

(a,s,v) 0.7 . 10- 3 - s > 0 

g5(a,s,v) = v - 50 > 0 

g6(a,s,v) ;; 100 - v > 0 

De nevenvoorwaarden steiien een rechthoeki9 biok in de (a,s,v) ruimte 

v~~r. 
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Ret volgend stelsel vergelijkingen meet worden opgelost: 

k 1-x -x 
A1 + A = 0 s (sinK) v -vll 2 

(5.9) 

(l-x) k -x -x 
A3 A4 0 a . s (sinK) v - + = 

vll 

k . 1-x -x 
A5 + 1..6 0 a . s (sinK) -vll 

A1 
-3 

0 (a-10 ) = (5.8) 

A2 
-3 

0 (5 ·10 -a) = 

A3 
-3 0 (s-0.3·10 ) = 

A4 
-3 

(0.7·10 -s) = 0 

A5 (v-50) = 0 

A6 . (150-v) = 0 

1 > 0 1=1, ... ,6 (5.7) 

g 
1(a,s,v) > 0 1=1, ... ,6 

(5.6) 

Bij dit voorbeeld zal het extremum in een van de hoekpunten van het werk

gebied liggen. De oplossing is dan snel door het proberen van elk hoek

punt te vinden. Als niet duidelijk is of het gezochte punt (of de ge

zochte punten) zich in een hoekpunt bevindt(en), maar bijvoorbeeld in 

een grensvlak dan kan het probleem vereenvoudigd worden. Door voor de 

grensvlakken waar het extremum zich in elk geval niet bevindt te stellen 

A. = ° wordt het stelsel vergelijkingen simpeler. V~~r het grensvlak 
~ 

waarin het extremum wel ligt kan gesteld worden g. (a/s,v) = 0. Bij dit 
~ 

voorbeeld is de oplossing: v = 150 m/min, s = 0.7 rom en a = 5 rom. Ret 

benodigd vermogen is dan P = 1500 • 5 • (0.7)0.7 . (sin90 0)-0.3 • 2.5 = 
= 14 kW, waarbij dus is aangenomen Kvl1 = 1500 N/mm , (1-x) = 0.7 en 

K = 90 0 • 

Bij meer en ingewikkelder nevenvoorwaarden met een ingewikkelde object

functie is het vinden van een oplossing niet meer zo ~impel en meet wor-
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den overgestapt naar numerieke oplossingsmethoden. 

De oplossing kan bestaan uit een aantal combinaties van aanzet, snede

diepte en snijsnelheid voor eenzelfde vermogen. Het werkpunt wordt dan 

gekozen aan de hand Vfu. de volgende eisen: 

1. grootste snedediepte 

2. grootste aanzet 

3. hoogste snijsnelheid. 

De waarden voor a, s en v in het werkpunt worden gecontroleerd of ze 

overeenkomen met waarden die op de machine ingesteld kunnen worden. De 

waarden die het meest overeenkomen worden gekozen. Met deze waarden 

wordt .het werkelijk optredend vermogen en de werkelijk optredende snij

kracht berekend. Elke snede wordt apart doorgerekend en geoptimali

seerd, te beginnen bij de nabewerkingsnede. De hoeveelheid materiaal 

dat verspaand wordt met de voorbewerkingen kan per snede verschillend 

zijn. De laatste voorbewerkingssnede is een " restsnede" nadat de voor

gaande sneden zo optimaal mogelijk zijn verspaand. 

De werkvoorbereider krijgt in de uitvoer de volgende informatie: 

1. Per snede: instelgrootheden als aanzet, snedediepte en toerental, 

benodigd vermogen en koppel, snijsnelheid, verspaningstijd 

en standtijd van de beitel. 

2. Per deelbewerking: verspaningstijd en standtijd van de beitel. 

3. Per produkt: verspaningstijdi aantal versleten beitels. 

5.6 Beschrijving van niveau 3 

Dit niveau heeft in vergelijking met niveau 2 de volgende aanvullingen. 

1. Berekening van de doorbuiging van het werkstuk onder invloed van de 

terugdrukkracht. Door een maximaal toelaatbare doorbuiging op te geven 

is een maximum voor de terugdrukkracht te bepalen. Dit maximum is een 

extra nevenvoorwaarde bij de optimalisering. 
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2. Een andere nevenvoorwaarde i5 het maximum over te brengen moment door 

het werkstuk-spanmiddel. 

3. Optimalisering van de instelgrootheden naar minimale fabricagekosten 

of maximale produktiesnelheid. 

ad 1 

ad a 

Berekening van de doorbuiging van het werkstuk 

De bedoeling van deze berekening om een grenswaarde voor de terugdruk

kracht F te bepalen. Deze grenswaarde wordt in de optimaliserings-
p 

berekening gebruikt. Er worden twee opspanningen bekeken: 

a. vliegend ingespannen in klauwplaat 

b. ingespannen in klauwplaat met center. 

Vliegend ingespannen 

y 

L 
R 

1 

b 

F 
P 

Figuur 5.9: schema van de vZiegende inspanning 

Doorbuiging ter plaatse b: y 
p 

F 
P 

E elasticiteitsmodules produkt (N/m2 ) 

(5.10) 

I traagheidsmoment van het produkt (m4) 

Uitwijking van de klauwplaat door een kracht R op de klauwplaat: 

(5. 11) 

51 stijfheid van de hoofdspil (miN) 
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De totale afwijking van de rota tie-as ter plaatse van het aangrijpings

punt van F : 
p 

Y = Y + Yk P 

(8
1 

b 3 
. F ) (5.12) = . R +--

3EI p 
met R=F : 

p 

Y = (8
1 

b 3 
+ 3EI) F 

p 

De afwijking is maximaal als b=l, door een maat voor deze maximale af

wijking door de geometrietoleranties van het produkt in te geven, is de 

maximaal toelaatbare kracht bekend. 

(5.13) 

De beperking voor Y kan ook volgen uit het voorkomen van trillingen. Dit 

is dan een waarde op grond van ervaring. 

Ingespannen in klauwplaat met center 

b 

y 

Lx 
1 

F 
p 

Figuur 5.10: schema van inspanning met center en kZauwpZaat 

De doorbuiging van het produkt ter plaatse b, als de machine oneindig 

stijf is (s1=s2=00) onder invloed van Fp: 



ad 2 

Y 
P 

F (41-b)(I-b)2(b 3) 
= -£p---------------

12EU 3 
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(5. 14) 

Als het produkt oneindig stijf is, de stijfheid van de machine ter 

plaatse van de klauwplaat is 51 en de stijfheid van het center is 8
2

, 

dan is de doorbuiging door F ter plaatse b: 
p 

~ Fp 

f=--b- -- -;-- v 

1 

Figuur 5.11 : dooT'buiging met oneindig stijfweT'kstuk 

Y
b 

Y
2

-Y
1 

b + Y
1 

(5.15) = (--) 
1 

F b 
Y

1 
= 8

1 R1 = 8
1 

. P (312-b 2) (5.16) 
21 3 

F 
Y

2 
= 8

2 
. 

R2 = 8
2 

-L . (I-b) 2 (21+b) (5. 17) 
21 3 

Als de hoekverdraaiing van de rotatie-as buiten beschouwing wordt gela

ten, is de totale doorbuiging ter plaatse van de terugdrukkracht: 

De bovenstaande afleidingen gelden voor prismatische lichamen en zijn 

dus niet algemeen toepasbaar. 

Koppelkromme van de werkstukinspanning 

Het verspaningsmoment moet door de werkstukinspanning overgebracht worden 

van machine naar het werkstuk. Dat moment wordt bepaald door de klemkracht 
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van het spanmiddel en de diameter van het werkstuk waarop de klemkracht 

aangrijpt. Bij een klauwplaat wordt de klemkracht overgebracht door de 

klauwen. Door de centrifugaalkracht worden deze klauwen naar buiten ge

drukt. De centrifugaalkracht is groter bij toenemend toerental. Bij in

wendig spannen neemt de klemkracht toe door de centrifugaaikracht, bij 

uitwendig ingespannen werkstuk neemt deze kr.acht af. Van elke klauw

plaat is het verioop van de klemkracht als functie van het toerental 

opgenomen in het databestand. Door de diameter van het werkstuk ter 

plaatse van de inspanning en ter plaatse van de verspaning in rekening 

te brengen ontstaat een koppel-snijsnelheidsverloop wat als grenswaarde 

in de optimalisering gebruikt kan worden. 

n (min) 
':)00 

uitwendig spannen 

ideaal 

___ inwendig spannen 

Figuur 5.12: kwaZitatieve weergave van kZemkracht-toerentalverloop 

van een klauwplaat 

Optimalisering 

De methode is dezelfde als uitgelegd in paragraaf 5.3 met de volgende 

objectfuncties naar keuze: 

minimale fabricagekosten K
tot 

= :0 { to + ;v (6~Y + tw) + tv } (1.4) 

maximale produktiesnelheid 1 
t 

P 

t 
v = {t +o T 

t + t }-l (3.19) 
w v 

t tijd voor vervaardiging van een pro
p 

dukt (min). 
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In deze objectfuncties zijn de standtijd T en verspaningstijd t func
v 

ties van aanzet, snedediepte en snijsnelheid: 

ill 1 
C1 . VBO Ii 

T = 

t = v 

{ } (3. 7) 

(3.26) 
a's·v 

Qo hoeveelheid te verspanen materiaal (m 3) 

Q verspaand volume per tijdseenheid (m 3jmin) 

Op dit niveau moet de werkvoorbereider extra invoeren: 

- klauwplaat 

- manier van inspannen 

- beitelwisseltijden 

- tijden waarin niet verspaand wordt, maar weI 

toegerekend worden aan de fabricage van het 

produkt. 

De overige extra benodigde gegevens als bijvoorbeeld het machine

uurtarief, zijn opgeslagen in het databestand. 

Ais extra wordt uitgevoerd: 

per deelbewerking: - kosten van de deelbewerking 

- maximum benodigd vermogen en koppel 

per produkt - kosten van het totale produkt 

- totale fabricagetijd. 
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HOOFDSTUK VI; CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Conclusies 

In het voorgaande zijn verschillende systemen bekeken die de werkvoorbe

reider informatie geven over de instelgrootheden bij draaien. Van de drie 

mogelijke werkvoorbereidingssystemen, archiveringssysteem, variantensys

teem en generatief systeem, is een beschrijving gegeven. Hierna is uitge

werkt hoe een generatief systeem ter bepaling en optimalisering van de 

instelgrootheden eruit kan zien. 

Het is zinvol om door te gaan met die ontwikkeling van generatieve sys

temen. Een generatief systeem heeft de volgende voordelen: 

Met behulp van een relatief klein databestand kan in principe het groot

ste gedeelte van werkstukken worden doorgerekend. Dit systeem kan nieuwe 

werkstukken in de toekomst blijven doorrekenen, afhankelijk van de gel

digheid van de gebruikte relaties en modellen. 

- Wijzigingen en aanpassingen zijn in het algemeen snel door te voeren. 

Meestal zi;n ingrepen in het databestand voldoende en hoeven de verspa

ningsmodellen niet gewijzigd te worden. 

Variaties in de fabricage-methode van een werkstuk, zoals het wijzigen 

van beitelmateriaal, zijn snel door te rekenen. Hierdoor kan er snel een 

optimale fabricage-methode worden bepaald. 

- De instelgrootheden worden geoptimaliseerd naar kosten of produktiesnel

heid. 

Systematische aanpak van de werkvoorbereiding bevordert de eenheid in opge

stelde werkinstructies en opdrachtbegeleidingskaarten. Invloed van indivi

duen 00 de werkmethoden is hiermee geringer geworden. 

Door de flexibiliteit van een generatief systeem, onder andere de verschil

lende niveaus, beschreven in hoofdstuk 5, is toepassing in de kleine serie

en enkelstuks fabricage bijzonder geschikt. Bij deze soort fabricage mag de 

bepaling van de instelgrootheden geen tijdrovend karwei zijn omdat de han

teringstijden in het algemeen veel groter zijn dan de verspaningstijden. 
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Ontwikkeling van een generatief systeem ter bepaling van de instelgroot

heden is een belangrijk onderdeel in de ontwikkelingen van geautomatiseer

de werkvoorbereidingssystemen. Zoln geautomatiseerd werkvoorbereidingssys

teem kan dan gegevens genereren die voor andere systemen nodig zijn. Hier

bij is te denken aan onder andere planningssystemen, gereedschap- en mate

riaalbeheersingssystemen. 

Op dit moment komen er twee generatieve systemen in aanmerking voor verder 

onderzoek: BID en INFOS. BID wordt op dit moment door de T.H.-Twente ge

reed gemaakt voor toepassing in praktijksituaties, terwijl INFOS in de 

Bondsrepubliek Duitsland door de T.H.-Aken al op diverse plaatsen wordt 

toegepast in de praktijk. 

6.2 Benodigde ontwikkelingen om BID en INFOS in pilot-plant te kunnen 

testen 

INFOS is in principe al toe te passen, aan BID moet nog op de volgende pun

ten aandacht worden besteed. 

1. Aantal draaibewerkingen moet worden uitgebreid. Op dit moment zijn alleen 

de meest elementaire bewerkingen met de technologische processor te bere

kenen: langsdraaien, vlakdraaien en steken, allen voor zowel inwendige als 

uitwendige bewerking. De uitbreiding zou in elk geval draadsnijden en 

conisch draaien moeten beslaan. 

2. De aanwezige geometrieprocessor moet verbeterd worden, zodat afschui

ningen, en dergelijke, ingevoerd kunnen worden. Te denken is hierbij aan 

beschrijving van geometrie zoals bij N.C.-werkstukprogrammeersystemen. 

3. Implementatie in een mini-computer moet mogelijk zijn. 

Het INFOS-systeem wordt aangeschaft compleet met databestanden. Bij ge

bruik van BID moeten de bedrijfsafhankelijke databestanden zelf opgezet 

worden. Een goede handleiding is hierbij noodzakelijk, sarnen met hulpmid

delen als standaardformulieren om waarden uit de produktie te verzarnelen. 

Van INFOS moet nog bekeken worden wat de resultaten in de praktijk ziin, 

onder andere welke draaibewerkingen berekend kunnen worden en van welke 

geometrische beschrijving gebruik wordt gemaakt. 
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6.3 Invoering in pilot-plant 

Verondersteld wordt dat de beide systemen gelijkwaardig zijn en voldoen 

aan het in hoofdstuk 2 opgestelde eisenpakket. INFOS levert een systeem 

met of zonder optimalisatie-mogelijkheden. Zonder optimalisatie is dit 

systeem werkend op niveau 1 uit hoofdstuk 5. Met optimalisatie kan geko

zen worden uit drie optimaliseringscriteria: minimale fabricagekosten, 

maximale produktiesnelheid of realiseren van bepaalde standtijd. BID en 

INFOS met optimalisering zijn te vergelijken met het onder niveau 2 en 

niveau 3 beschrevene. 

Voordat een van beide systemen wordt ingevoerd. wordt de produktie van 

de pilot-plant geanalyseerd. 

1. Overzicht van de voorkomende draaibewerkingen. 

2. Overzicht van de werkstukgeometrie en werkstukmaterialen tezamen met de 

gebruikte snijdende gereedschapmaterialen. 

3. Overzicht en eigenschappen van de produktiemiddelen en gereedschappen. 

Met deze analyse wordt beoordeeld welke programmatuur nodig is, welke ge

gevens in de databestanden opgenomen moeten worden en welke verwerkings

apparatuur nodig is. Deze analyse kan ook gebruikt worden voor andere 

doeleinden, bijvoorbeeld standaardisatie van het gereedschap. Een hulp

middel bij deze analyse is een classificatiesysteem waarmee enerzijds de 

produkten worden ingedeeld naar geometrie en bewerkingen met gereedschap

pen en machines. Anderzijds kunnen de gereedschappen en machines ingedeeld 

worden naar de ermee te produceren werkstukken. 

Wanneer bekend is hoe het systeem eruit gaat zien kan er een kosten- en 

tijdsbegroting opgezet worden voor de invoering van zoln systeem. De kos

tenbegroting bestaat uit drie delen: 

1. Kosten van aanschaf van hardware en software. 

2. Kosten van adviseurs van buiten het bedrijf, nodig om bekend te raken 

met software. De analyse van de produktie moet waarschijnlijk ook door 

mensen van buiten het bedrijf gedaan worden. 

3. Kosten van het inleren en vertrouwd raken met het systeem plus de kosten 

voor het verzamelen van de benodigde gegevens en waarden voor analyse en 
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databestand. 

De tijdsbegroting geeft aan: 

1. Tijd nodig am databestand op te zetten als dat in eigen beheer moet ge

beuren. 

2. Reorganisatie van de werkvoorbereiding, eventueel opstellen van nieuwe 

werkinstructies en opdrachtbegeleidingskaarten. 

3. Tijd nodig voor het trainen en inleren van personeel. 

Na een van tevoren bepaalde tijd moet het project geevalueerd worden. 

De evaluatie dient om bij toepassingen in andere werkmaatschappijen een 

aantal problemen te voorkomen en een betrouwbare voorspelling te doen 

over de kosten en baten. Problemen bij invoering zullen bij de toekom

stige gebruikers vooroordelen doen ontstaan, waardoor ze later geen ob

jectieve beoordeling over het systeem zullen geven. Veel hangt hierbij af 

van de gebruikersvriendelijkheid van het systeem en de betrouwbaarheid 

van de berekende waarden voor de instelgrootheden. Door een goede en snel

Ie terugkoppeling van produktie en werkvoorbereiding naar de verantwoor

delijkheden voor het systeemonderhoud worden veel problemen voorkomen. 

De kosten van dit systeem zijn duidelijk aan te wijzen, bijvoorbeeld de 

apparatuurkosten en de kosten van systeemonderhoud. De baten komen vooral 

naar voren in de verkorting van de fabricagetijd en verkorting van de 

werkvoorbereidingstijd per produkt. Deze baten zullen in de praktijk 

moeilijk te achterhalen zijn. 

Het INFOS-systeem heeft als voordeel dat doordat dit systeem al in de 

praktijk wordt toegepast, er veel kennis is over de juiste manier van in

troductie. Bovendien is een schatting over de kosten en baten beter ge

fundeerd. 

6.4 Aanbevelingen 

Voordat er een gefundeerde keuze tussen BID en INFOS kan worden gemaakt, 

is een nadere bestudering van het INFOS-systeem nodig. Bekeken moet onder 

andere worden: 
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- betrouwbaarheid van gegenereerde instelgrootheden, 

oordeel over technologische modellen 

- toepassingsgebied 

- kosten en baten 

- praktische uitvoering. 

VoopdeLen INFOS-ayateem 

- Snel toepasbaar, veel ervaring met + 50 bedrijven waarin dit systeem 

wordt gebruikt. 

- Interfaces leverbaar met planningssystemen. 

- Identieke systemen ontwikkeld of in ontwikkeling voor boren, frezen 

en slijpen. 

VoopdeeL BID-ayateem 

- Ontwikkeling naar totaal werkvoorbereidingssysteem met bepaling van 

bewerkingsvolgorde en gereedschapkeuze. 
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traagheidsmoment 
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terugdrukkrachtcomponent 

kosten per produkt 

kosten per bewerking 

vaste kosten 

gereedschapkosten 

verspaningskosten 

lengte van de snede 

lengte van ingespannen werkstuk 

exponent in Taylorvergelijking 

koppel 

toerental 

machinerendement 

exponent in Taylorvergelijking 

exponent in Taylorvergelijking 

vermogen 

exponent in Taylorvergelijking 

verspaand volume per tijdseenheid 

te verspanen volume 

verspaand volume per tijdseenhei~ te leveren door machine 

verspaand volume per tijdseenheid te leveren door gereed

schap 

beitelneusradius 

ruwheidsdiepte 

straal van het werkstuk voor bewerking 

afstand van beitel tot rotatie-as 

straal van werkstuk 

reactiekracht 



(N) reactiekracht 

(N) reactiekracht 

s (m) aanzet per omwenteling 

(m) aanzet per omwenteling bij conisch draaien 

t 
w 

t 

T 
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(min) 
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opt 
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stijfheid van de machine 

stijfheid van de machine 

rusttijd 

verspaningstijd 

gereedschapwisseltijd 

bewerkingstijd 

standtijd 

snijsnelheid 

kosten optimale snijsnelheid 

snijsnelheid bepaald door machine 

v15-P30 (m/min) snijsnelheid bepaald door gereedschap met standtijd 
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multiplicator van Lagrange 
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