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Voorwoord 

Oit is het verslag van een onderzoek, uitgevoerd in het kader van 

een doctoraalstudie in de vakgroep productietechnologie en bedrijfs

mechanisatie van de afdeling der Werktuigbouwkunde aan de Technische 

Hogeschool te Eindhoven. 

Oit onderzoek heeft plaatsgevonden bij OAF Special Products, in het 

bijzonder op de afdeling Technische Voorbereiding. 

Vanuit de T.H. is dit onderzoek begeleid door Prof. dr. ir. A.C.H. van 

der Wolf en Ir. J. Hijink. Binnen OAF S.P. is de begeleiding verzorgd 

door fr. G. Kluijtmans, E. Oijk en J. van der Putten. 

De hierboven genoemde personen en aIle anderen die mij tijdens dit 

onderzoek bijgestaan hebben, wi! ik hierbij hartelijk danken voor hun 

steun. 

F.J. Balder 

Eindhoven, october 1984 



Samenvatting 

Flexibele productieautomatisering is de automatisering van het produc

tieproces met het doel economisch te produceren door minimale omstel

tijden en bewerking in willekeurige volgorde. De flexibele productie

automatisering is erop gericht een combinatie van hoge flexibiliteit 

en maximale productiviteit te bereiken. 

De invoering van (gedeeltelijke) flexibele productieautomatisering 

bij DAF Special Products zal stapsgewijs moeten gebeuren en zal gepaard 

gaan met een groot aantal veranderingen in organisatie en werkmethoden. 

Met goede coordinatie van bovenaf (inclusief directieniveau) worden de 

opeenvolgende stappen genomen. 

Eerste stap is d~ aanschaf van een flexibele fabricagecel, bestaande uit 

twee via een mul ti-palletsysteem gekoppelde bewerkingscentra. Deze 

stap wordt nog voorafgegaan door de introductie vaneen bewerkingscen

trum, waarmee ervaring kan worden opgedaan metonbemand draaien en 

gereedschapsbewakingssystemen. 

Oit onderzoek behelst een aantal gebieden die direct betrekking hebben 

op de eerste en volgende stappen van de invoering van flexibele produc

tieautomatisering. Er vindt een productenclassificatie plaats en een 

productenselectie voor het nieuwe bewerkingscentrum, een Scharmann

Solon-2. 

Een beschrijving van de bestaande gereedschapsmaterialen 'en uitvoeringen 

leidt via gebruiksduur- en standtijdvergel ijkingen tot een voorstel 

voor standtijdbepaling. 

Ten slotte wordt een aanzet gegeven voor het implementeren van een nieuw 

opspansysteem, dat eventueel geintegreerd kan worden in C.A.D.(Computer 

Aided Design), 



Abstract 

Flexible Manufacturing Systems (F.M.S.) are aimed at achieving a 

combination of high flexibility and high productivity. To this end 

F.M.S. will require considerably reduced product exchange times and 

the possibil ity to have the various manufacturing processes executed 

in random order. 

The introduction of F.M.S. at DAF Special Products will have to be 

effected gradually, in several steps. This requires many changes in 

organization as well as in working methods. 

A specially assigned team (Board-level included) will have to coordinate 

the process of introducing F.M.S. 

A first step is the introduction of a flexible production cell. This 

cell consists of two machining centres combined through a multi-pallet 

system. In a preliminary phase one machining centre will have to be 

tried out with the purpose of gaining experience with unmanned production 

and tool-control systems. 

This report analyzes a number of problems encountered in the introductory 

phases of F.M.S .• A product classification method is discussed, and 

products are selected for the new machining cerltre, a Scharmann-Solon-2. 

A description is given of existing tool materials and variations. 

Optimal real tool I ife has to be determined. 

Finally, a first attempt is made to implement a new system of flexible 

clamping fixtures, fit to be integrated in C.A.D. (Computer Aided Design) 
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1. Inleiding 

1.1. De aard van OAF S.P. 

OAF Special Products (OAF S.P.) is een onafhankelijke divisie van 

OAF Trucks. Het beleid van OAF S.P., alsmede investeringen en be

grotingen, moeten goedgekeurd worden door de directie van OAF 

Trucks. 

AIle voor de uitvoering van haar werkzaamheden benodigde afdelingen 

zijn binnen OAF S.P. aanwezig. 

De omzet van OAF S.P. zal in 1984 ongeveer fl. 150 miljoen bedra

gen, geschat voor 1988 is fl. 200 miljoen omzet. Er zijn in totaal 

ongeveer 600 mensen werkzaam bij OAF S.P •• 

1.2. De productie bij OAF S.P. 

DAF S.P. legt zich momenteel voornamelijk toe op de vervaardiging 

van producten uit mil itaire projecten. Het huidige orderbestand is 

in drie productgroepen onder te verdelen: 

Groep I - design-activiteiten vallen onder de verantwoordelijk

heid van OAF S.P. 

- er is een eigen werkvoorbereiding 

- eigen productie 

In opdracht zijn: - F-50 neuslandingsgestellen 

10-tonner opbouw (laadbakken in staal en alu

minium, kipbak, bruggeleginstallatie) 

- oefentoestellen (YPR-simulatietoestellen. De 

YPR is een pantservoertuig) 

- Bergepanzer 3 (bergingstank afgeleid van de 

Leopard I I, alsmede hydraulische en mechanische 

componenten) 
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- design-activiteiten vallen onder hoofdverantwoording 

van derden 

- eigen werkvoorbereiding 

- eigen productie 

In opdracht zijn: YPR-pantservoertuig (modificatie engineering, 

monodeelfabricage, assemblage en testen) 

Groep II' - design van derden 

- eigen werkvoorbereiding 

- eigen productie 

In opdracht zijn: F-16 (het complete neus- en hoofdlandingsgestel) 

- Leo I I (I assarnens te 11 I n9 van de romp, mechan i

sche aandrijving van de componenten) 

Niet sIs militair projectonderdeel wordt nog uitgevoerd: 

- vliegtuig- en helicoptercomponenten 

- repair- and overhaul (reparatie en revisie van 

landingsgestellen) 

Niet als projectonderdeel wll zeggen dat het product op de concurren

tiemarkt wordt aangeboden. 

OAF S.P. kent een kleine-seriefabricage van zeer hoogwaardige produc

ten van eveneens zeer hoogwaardige metaalsoorten. Oe producten moeten 

een hoge toegevoegde waarde hebben, daar anders de productorganisatie 

te kostbaar zou zijn. Deze productieorganlsatie voldoet als enige in 

Nederland aan de hoogste AQAP-norm, AQAP 1. 

De seriegroottes worden berekend door de computer bij de productie

planning. Hierbij wordt teruggerekend vanuit een uiterste datum om 

het begintijdstip van de productie te bepalen. Afhankelijk van product 

en order ligt de seriegrootte tussen ongeveer 5 en 25. 

Oe productie van OAF S.P. is ondergebracht op 2 locaties: 

OAF I (oorspronkel ijk aIleen voor landmachtorders} en OAF' II (oor

spronkelijk aIleen voor luchtvaartorders). Deze stricte tweedeling 

bestaat niet meer. In de nabije toekomst zal de gehele productie over

geheveld worden naar OAF 'I I. 
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1.3. Het huidige machinepark van OAF S.P. voor verspanende bewer

kingen 

Binnen OAF S.P. wordt een zeer breed scala aan verspanende en niet

verspanende bewerkingen toegepast. Vrijwel het gehele productenpak

ket wordt in eigen beheer gefabriceerd. Het huidige machinepark ver

spanend ziet er momenteel bij OAF S.P. uit als in bijJage 1, uitge

splitst naar de soort bev,erking. 

In het lange-termijnplan, dat geldt tot 1990, zijn de volgende plan

ningen tot aanschaf van nieuwe machines gedaan, rekening houdend 

met het te verwachte orderbestand: 

NC-rondslijpbank vervangt twee conventionele slijpbanken 

1 CNC-draaibank vervangt vijf conventionele draaibanken 

1 CNC-carousseldraaibank vervangt een conventionele carousseldraai

bank 

CNC-draaibank (groot) vervangt twee universele conventionele draai

banken 

CNC-vier-spillig bewerkingscentrum vervangt vier conventionele 

freesbanken 

"groot" CNC-bewerkingscentrum vervangt drie conventionele kotter

banken 

5 CNC-bewerkingscentra vervangen 5 NC-bewerkingscentra 

CNC-boorbewerkingscentrum vervangt drie boormachines 

Oaarbij staat nog de aanschaf van 2 CNC-draai~entra en 5 CNC-bewer

kingscentra gepland. 

Hiermee stijgt het totaal aan computergestuurde machines tot 1990 

met 18 en komt op 33. 

1.4. Het investeringsbeleid van OAF S.P. 

Het investeringsbeleid van DAF S.? is voor een deel gericht op 
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vervanging van de bestaande machines. Daarnaast is het beleid gericht 

op uitbreiding. De geplande machnies voor vervanging en uitbreiding 

staan opgesomd in 1.3 •• 

Voor de aanschaf van de eerste nieuw aan te schaffen machines zijn 

een aantal uitgangspunten en doelstellingen opgesteld: 

Uitgangspunten: 

Doelstellingen: 

1) Het huidige CNC-productenpakket is representa

tief voor de in de toekomst te bewerken produc-

ten. 

2) De bewerkingscentra moeten bij voorkeur van het

zelfde fabrikaat zijn i.v.m. 

- service 

- prijsonderhandelingen 

- standaardisatie 

- uitwissel- en koppelbaarheid van o.a. gereed-

schap, pallets en programma's. 

3} De gereedschapsvoorraad per machine moet gemini

maliseerd worden. Er wordt overwogen om in de 

toekomst een portaal1aadsysteem aan te schaffen, 

die dan de diverse machines van gereedschappen 

voorziet. 

1) Zo economisch mogelijk produceren door: 

langere bezetting van de machines met zo min 

mogelijk manuren 

- rekening te houden met gemiddeld 2,5 ploeg 

aanwezig 

- per product slechts een set mallen te fabri

ceren 

- te streven naar een ploeg onbemand draaien 

2) Streven naar seriegrootte 1 met steltijd O. 

(Steltijd = de tijd voor het productiegereedma

ken van een machine om over te gaan naar een 

andere deelbewerking van hetzelfde producte of 

naar het bewerken van een ander product) 

3) Capaciteitsvergroting zonder personeelsuitbrei

ding 
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Parallel aan deze investeringen in machines staat de investering in 

een CAD-systeem gepland. C.A.D. kent twee betekenissen: 

C.A.D. = Computer Aided Drafting of 

C.A.D. = Computer Aided Design 

Computer Aided Drafting kent aIleen 2-dimensionale mogeJijkheden en 

vervangt het tekenbord door een grafisch beeldscherm. Op dit beeld

scherm kan met de geometrie van het weergegeven onderdeel gemanipu

leerd worden. Bij Computer Aided Design bestaat de mogeTijkheid om 

het op het beeldscherm weergegeven product geheel of gedeeltelijk 

door te rekenen en/of te testen. De computer draagt zo bij tot het 

sneJ ontwerpen van een betrouwbaar product. 

Doe I van de aanschaf van een C.A.D.-systeem is: 

- kortere doorlooptijd van de ontwikkeling van diverse producten 

- betere kwaJiteitsbeheersing 

minder leesfouten 

- sneJlere verkrijging van gegevens 

- tijdbesparing. 
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2. Definities van flexibiliteit en flexibele productieautoma

tisering 

2.1. Definities van flexibele productieautomatisering 

In de 1 iteratuur zijn een aantal verschillende definities van 

flexibele productieautomatisering terug te vinden. Uit 1 it. 9 

komt de volgende definitie: 

Flexibele productieautomatisering (F.P.A.) is de automatisering 

van het productieproces met het doel economisch te produceren door 

minimale omsteltijden en bewerking in willekeurige volgorde. De 

flexibele productieautomatisering is erop gericht een combinatie 

van hoge flexibiliteit en maximale productiviteit te bereiken. 

In de Engelstalige 1 iteratuur wordt flexibele productieautomati

sering meestal omschreven als F.M.S. (Flexible Manufacturing 

Systems). In het Duits spreekt men veelal van 'Flexibele Ferti

gungssysteme ' . G. Stute geeft de volgende definitie van 'Flexi

bele Fertigungssysteme ' :'Flexibele Fertigungssysteme sind ge

kennzeichnet durch die Verkettung von Einzelmaschinen durch ein 

gemeinsamer Steuer- und Transportsystem. Sie gestatten die Bear

beitung von unterschiedlichen Werkstucken in wahlfreier, nicht 

durch Umrusten unterbrochener Folge. '(Zie lit. 25 ). 

Een flexibel geautomatiseerd systeem ken producten in wisselende 

seriegrootten van verschillende productvarianten en in verschil

lende bewerkingsvolgorden op economisch verantwoorde wijze ver

werken. De flexibele productieautomatisering heeft betrekking op 

het totale voortbrengingsproces, d.w.z. de onderdelenfabricage, 

het verbinden, monteren en keuren. 

F.P.A. is te verdelen in drie stromen: 

de informatiestroom 

de materiaalstroom 

de productiestroom 

Dit is weergegeven in figuur 1. 
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materia.lstroom 

- procesvoorberaiding - magazljnbesturlng - beheemno produlctfemlddelen 
- proc:esbewaklng - transportregeling - wiaenng wetlattulcten 
- terugkoppeling - hanteringsmiddelen - bewaking getNdlCtlllppen 

- kwellteitlbetleersino 

figuur 1 de onderverdeling van F.P.A. 

Met behulp van computersystemen worden deze stromen geregeld om 

een optimaal productiesysteem te verkrijgen, d.w.z. een hoge pro

ductiviteit met korte doorlooptijden van de producten en een inten

sief machinegebruik. Dit is een antwoord op de snel veranderende 

markteisen. Deze zijn: 

meer varianten 

korte productleeftijd 

kleinere seriegrootten (b.v. door meer varianten, denk aan 

de autoindustrie) 

Een flexibe 1 fabricagesysteem is een productiesysteem voor de 

vervaardiging van werkstukken, waarmee door zijn grote flexibili

teit en korte doorlooptijd snel op gevraagde productiebehoeften 

kan worden ingespeeld. 
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Flexibele fabricage zorgt voor 

de vermindering van onderhanden werk 

de vermindering van de tussenvoorraden 

verI aging van de bewerkingskosten 

kortere omsteltijden 

verbeterde kwaliteitsbeheersing 

kortere doorlooptijden 

sneller inspelen op de behoefte van de klant 

productieverbetering 

standaardisatie en daardoor vermindering van het aantal 

snij- en spangereedschappen. 

Flexibele fabricagesystemen ZIJn ontstaan bij de productie van 

kleine en middelgrote series. Door de hoge aanloop en omstelkosten 

zijn hier de transferstraten niet rendabel. Ook de grootseriepro

ductie (zoals in autofabrieken) verschuift momenteel in de richting 

van hogere flexibiliteit, hierbij gedwongen door de marktvraag naar 

meer varianten en snel1ere productvernieuwing. Dit is de reden 

waarom de meeste flexibele fabricagesystemen nu nog in de automobiel

industrie te vinden zijn. Tweede reden hiervoor zijn de hoge kapi

taalsinvesteringen en de lange aanlooptijden, waaraan deze industrie

tak gewend is. Uit lit. 11 komt fig. 2, waar de seriegrootte tegen 

het aantal verschillende producten is uitgezet, waarbij het toe

passingsgebied van transferstraten, speciaalmachines, flexibele 

fabricagesystemen. fabricagecellen en stand-alone CNC-machines aan

gegeven is. 
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SPECIAAL.-
2.000.i!--~ MACHINES 

r---+---------~ 

500 

25 
L.AAG 

LAAe 

figuur 2 

8 

FABRICAGE
CEL. 

(ClNC-MACH1NE 

100 800~ 
AANTAL 

VERSCHILLENDE 
PRODUKTEN 

seriegrootte uitgezet tegen het aantal 

verschillende producten 

Yamazaki, de fabrikant van Mazak-bewerkingsmachines, gaat uit van 

de volgende indeling van flexibele fabricagesystemen: 

Omvang j 
flexibele fabricagemodule (F.F.M.) 

flexibele fabricagecel (F.F.C.) 

flexibel productiesysteem (F.P.S.) 

flexibele fabricagefabriek (F.F.F.) 

automatise

ringsgraad 

Achtereenvolgens worden nu deze systemen met hun kenmerken opgesomd: 

Flexibele fabricagemodule 

Een bewerkingsmachine met een laad- en losinrichting en een magazijn

inrichting, waardoor bijvoorbeeld in een derde ploeg onbemand kan 

worden doorgewerkt. Als voorbeelden vallen te noemen: een draai

machine met een robot en werkstukkenbuffer of een bewerkingscentrum 

met een multi-pallet werkstukwisselsysteem. 
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Flexibele fabricagecel 

Een combinatie van verscheidene CNC-bewerkingsmachines, waarbij 

het laden en Jossen van de machines en het transport tussen de machines 

automatisch verloopt. Voorbeeld hiervan is de combinatie van twee 

bewerkingscentra met een groot multi-pallet wisselsysteem, al of niet 

met robots. Uitval van een van de machines kan stilstand veroorzaken 

van het vol1edige systeem. 

Flexibel productiesysteem 

Een F.P.S. is een combinatie van verscheidene CNC-bewerkingsmachines, 

waarbij het laden en lossen van de machines, het werkstukkentransport 

binnen het systeem, het bevoorraden van de machinegereedschapsmagazij

nen onder controle van een systeemcomputer staat. Voorbeeld hiervoor 

is een combinatie van twee bewerkingscentra, een wasstation en . 
gereedschapsvoorinstelapparatuur, met portaalkraantransport. 

Flexibele fabricagefabriek 

Een F.F.F. is opgebouwd uit een combinatie van F.F.M. IS, F.F.C.'s en 

F.P.S .. Voorbeeld hiervan is Messerschmitt-Bolkov-Blohm, vI iegtuig

onderdelenfabricage, waar 24 bewerkingscentra in werking zijn. Onbe

mande voertuigen zorgen voor het onderdelentransport. 

Een andere indeling is die volgens Prof. T. Sata: 

Het zogenaamde celtype-systeem gaat uit van een aantal bewerkings

machines gegroepeerd rondom een industriele robot. Zie figuur 3. 
----~--~ Lowe.l-rooot a-ls -eTke~miic hlne-nee ff- z n e __ g~!'I __ !T1_~ rocoIllPLl:t~ r_, 

~waar-de--tnformatie nodig voor de bewerkingen in het geheugen zit. 

Hier is dus geen centrale computer nodig, woordoor een aanzienlijke 

kostenbesparing wordt bereikt. Dit beperkt echter de omvang van 

het systeem. 

2 Het I ijntype gaat uit van rijen bewerkingsmachines met daar 

tussenin een rail-transport voor werkstuktransport tussen 
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laad/losstations, bufferstations en bewerkingsmachines. Ook hier 

is de omvang beperkt door het inefficiente werkstuktransport

systeem. 

1 In het lustype-systeem verzorgen electronisch bestuurde transport

wagens het transport tusseo het geautomatiseerde uitgangsmateri

aalmagazijn, de bufferstations, de bewerkingsmachines, de meet

mach i nes en het onderde 1 enmagaz i j n (z i e ook weer fig. 3). "' __ "_'_" 

Voor het laatste systeem is het noodzakelijk over een gecompliceerd 

routingprogramma te beschikken, wat verwerkt wordt in de systeemcom

puter van het flexibele fabricagesysteem. 

Cel-type 

o robot 

figuur 3 

Ujn·type Lus-type 

O . ~Laad· en los 
Bewerkingsmactune ~ station 

de configuratie van machineopstel1 ingen volgens 

Sata 

2.2. Het begrip flexibil iteit 

Er zijn verschillende soorten 'flexibiliteit te onderscheiden: 

1) Productflexibil iteit 

De flexibil iteit van het product wordt bepaald door de aanpassings

mogelijkheden aan de door de klant gewenste functies, prestaties en 

complexiteit. Aan te bevelen is standaardisatie en modulaire opbouw 

van de productie te overwegen. 



-12-

2} Productieflexibiliteit 

Twee hoofdvormen van productieflexibil iteit zijn: 

- ombouwflexibil itelt = de snelheid en eenvoud waarmee de produc

tielijn van een bepaalde familie producten 

kan worden omgeschakeld naar de fabricage 

van een andere familie van producten. Hoe 

verder de productfamil ies uit elkaar 1i9gen, 

hoe groter de benodigde flexibiiiteit. 

- omstelflexibiliteit = de sne!held en eenvoud waarmee de produc

tielijn kan worden omgeschakeld binnen een 

fami! Ie van producten. Hoe omvangrijker de 

productfami I ie, hoe groter in het algemeen 

de benodigde flexibiliteit. 

Andere vormen van flexibil iteit zijn: 

- product-mix-flexibiliteit = de mate waarin de relatieve aantallen 

p roducten in de loop de r t I j d ten- op

zichte van elkaar kunnen wijzigen. 

- routeflexibil itelt = het vraaggericht toewijzen van onderdelen aan 

de verschillende productiemiddelen; het leiden 

van een onderdeel naar een andere machine als 

de capacitelt van de eerst geplande machine 

nlet toereikend is. 

- productwijzigingsflexibiliteit = het snel in het lopende productie

proces kunnen aanbrengen van wij

zigingen van een bestaand onderdeel. 

- volumeflexibil iteit = de mogelijkheid de hoeveelheden producten te 

varieren tussen vastgestelde maximale en mini

male waarden; op korte termijn bijvoorbeeJ'd 

bij een wisselende vraag en op lange termijn 

bij het volgen van de levenscyclus van het 

product. 
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2.3. Besturingen van NC-machines 

De meest voorkomende benamingen die men bij numeriek bestuurde machi

nes tegenkomt, zijn: 

NC = Numer i ca I Control 

CNC = Computer Numerical Control 

ONC == Direct Numerical Control 

AC == Adaptive Control 

NC - Numerical Control 

Met NC-machine wordt de klassieke numeriek bestuurde machine bedoeld. 

De besturing van de machine is in een aparte kast ondergebracht en door 

middel van kabels met de machine verbonden. Het programma bevindt zich 

op een ponsband die door de besturing wordt gelezen. Oit is te zien 

in fig. 4, uit lit. 11. 

PONS BAND 

INFORMATIE 

ONDERDELEN 

figuur 4 conventionele NC-machine 
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CNC - Computer Numerical Control 

Een belangrijk deel van de CNC-machine wordt gevormd door de computer. 

Deze bevindt zich in de besturingsunit van de machine. De besturings

functies bevinden zich in de vorm van programma's in het geheugen van 

de computer. Verschillende programma's kunnen naast elkaar in het 

geheugen van de computer worden opgeslagen en naar believen worden op

geroepen. Test- en diagnose-apparatuur kunnen worden ingebouwd. Er kan 

rekening gehouden worden met positiefouten van de machine. Een en 

ander is te zien in fig. 5. uit lit. 11 

COMPUTER 

INFORMATIE MACHINE 

ONDERDELEN 

figuur 5 een eNC-machine 

ONC - Direct Numerical Control 

Er is een centrale toezichthoudende computer voor verscheidene NC

machines. Door diezelfde computer worden transportsystemen (robots, 

transportbanden, pallettransfersystemen), inspectie-machines, montage

stations en automatische magazijnen gestuurd en gecoordineerd. De 

machines behouden hun elgen besturing, maar zijn via een speciale 

koppel ing verbonden met de toezichthoudende computer. 

De programma's worden direct aan de besturing van de machine overge-
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dragen. Deze programma's worden op een disc (magneetplaat) bewaard. 

In figuur 6: De diverse NC-machines werken samen onder Jeiding van 

een centrale toezichthoudende computer. 

ONOEROELEH 

figuur 6 

COMPUTER 

diverse machines werken samen onder leiding 

van een centrale computer 

Voordelen van DNe zijn: 

- Kwetsbaar en tijdrovend ponsbandbeheer wordt afgeschaft: verdwijning 

van de ponsband. 

- AIle noodzakel ijke NC-dataveranderingen kunnen direct worden vast

gelegd. 
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- Centrale opslag en beheer van aIle NC- programma IS. 

- Makkel ijk 'Iklaarzetten" van NC-programma's voor een bepaalde periode. 

- De verwerking en tevens de optimalisatie van bedrijfsvoeringsgege-

vens zoals machinestatus, gereedschapsgegevens, en productgegevens. 

Door toepassing van DNC stijgt de productiviteit door een veel betere 

cont ro 1 e op de product ie, zowe I de~oo rbe re i ding a 1 s het e~_i -<~, __ ~~ __ _ 

productieproces. Nadel ig zijn de grote investering en het mogeJijke 

uitvallen bij storingen van de centrale computer. Hierin kan voorzien 

worden door een schaduwcomputer te hebben. Het is verstandig indivi

duele CNC-sturingen volledig uit te rU5ten, zodat de productie nog 

geruime tijd door kan lopeno 

ONC kan op drie niveaus worden ingezet: 

1) Een aantal CNe-machines die onafhankelijk van elkaar werken en met 

de centrale computer communiceren. Uitval van een of meer machines 

heeft geen consequenties voor de overige machines. Laden en lossen 

van werkstukken gebeurt met de hand, of door een robot. 

2) Een reeks NC-machines wordt in logische bewerkingsvolgorde van het 

werkstuk geplaatst. Laden, lossen en vervoer van de stukken gebeurt 

via manipulatoren of transportsystemen. Uitval van een van de machi

nes kan stilstand van de fabricagecel veroorzaken. 

3) Zie figuur 7. Een gecombineerde reeks NC-machines en automatische 

transportsystemen, bestuurd door een centrale computer. Deze cen

trale computer onderhoudt op directieniveau contact door het leveren 

van rapporten op basis van informatie uit de individuele systeem

componenten. De centrale computer kan nog een aantal andere functies 

verri chten: 

- werkvoorbereiding 

- productplanning 

- CAD 

- voorraadmanagement 

Dit is de meest geavanceerde productiefase en een begin van de 
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onbemande fabriek. Als voorbeeld kan genoemd worden de vI iegtuig

onderdelenfabricage bij Messerschmitt-Bolkow-Blohm in West-Duits

land: 

Elk van de 24 bewerkingsstations, elk voorzien van Siemens Sinumerik 

of Bosch/Bendix CNC-eenheden, opereert met directe numerieke bestu

ring, waarvan de programma's worden aangeleverd door een DNC-computer. 

Deze ONe-computer zelf, is deel van een hierarchisch systeem van 

gecoordineerde computers. Oit systeem maakt gecentral iseerde controle 

van opslag, toevoer, gereedschapsverwisselsystemen, werkstuk en 

opspanningen mogel ijk. 



'PALLET 
M£T 

WERKSTUK 

ONDEROELEN 
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COMPUTER 

figuur 7 een flexibel productiesysteem 
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AC - Adaptive Control 

Met behulp van sensoren krijgt de computer (CNC- of ONC-computer) infor

matie over de momentane toestand van het proces. Aan de hand van de 

vooraf ingegeven strategie worden besl issingen genomen die het verloop 

van het proces gunstig beinvloeden aan de hand van een aantal criteria. 

Er is hier dus sprake van een teruggekoppelde regelkring. 

Een modern ONC-systeem moet aan de volgende eisen en kenmerken kunnen 

voldoen: 

De NC-deelprogrammals moeten voorzien zijn van een zogenaamde infor

matiekop, bevattende het deelnummer, tekeningnummer, toelaatbare 

NC-machine, vereiste gereedschappen, spanmiddelen en voorschriften. 

NC-deelprogramma's moeten door de verantwoordel ijke werkmeester of 

programmeur voorzien kunnen worden van speciale codes om onbevoegd 

gebruik te verhinderen. 

De programmaopvraag moet vanuit een centrale plaats voor meerdere 

machines tegelijkertijd afgehandeld kunnen worden, zoals bijvoor

beeld bij flexibele fabr,icagesystemen wenselijk kan zijn, als meer

dere machines hetzelfde werkstuk achter elkaar bewerken. 

De aansluiting van NC-machines van verschillend fabricaat en voor 

verschillende vervaardigingsdoeleinden moet mogelijk zijn. Als bij

voorbeeld de geheugencapaciteit van een aangesloten CNC-machine 

Kleiner is dan de totale programmalengte, dan moet de DNC-rekeneenheid 

het programma ook gesplitst kunnen aanbieden. 

De bekabeling van de machines moet zodanig zijn dat meerdere machines 

gel ijktijdig verzorgd kunnen worden, en dat latere uitbreidingen 

makkel ijk uitgevoerd kunnen worden. 

CNC-machines bieden de mogel ijkheid een programma te veranderen aan 

de machine. Er moet dan een mogelijkheid zijn om aan de macoine ge

optimaliseerde programma1s naar de rekeneenheid over te schrijven en 
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vervolgens op te slaan. Daartoe moeten veranderde programmaregels 

direct herkenbaar zijn en tot de vrijgave door de programmeur ge

blokkeerd blijven. 

In een DNC-systeem moeten naast de deelprogramma's ook informatie 

omtrent de gereedschapinstel1ing en opspanvlakken opgeslagen 

worden. 

Er mogen door, vaak onvermijdbare, electrische storingen geen data

vervalsingen of inleesfouten gedurenqe de informatieoverdracht 

voorkomen. 

Er moet een mogelijkheid zijn tot koppeling van de aangewende DNC

rekeneenheid met een "hoger" staande computer welke verdere plan

ningswerkzaamheden overneemt. 

De DNC-rekeneenheid moet met een reeds voorhanden zijnd programmeer

systeem direct doorverbonden kunnen worden en de vervaardigde 

programma's via de kabel kunnen overnemen en besturen. 

Indien er behoefte aan bestaat. moet de DNC-rekeneenheid lijsten 

met de volgende inhoud kunnen vervaardigen en afdrukken: 

aile op een disc voorkomende programmanummers 

aIle vrlJgegeven programma's met de gereedschapswerktuigen 

waarop ze gedraaid worden 

aile geblokkeerde programma's 

aile voor de volgende "shift" of week ingeplande programma's 

datum van de laatste oproep van ieder programma en machine

bediener 

het aantaJ keren dat een programma is opgeroepen per jaar 

in de laatste maanden njet opgeroepen en gebruikte programma 1 s 

de programmaduur 

gereedschaplijsten voor een deelprogramma 

bedieningsaanwijzigingen voor een deelprogramma 
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Het systeem moet zodanig ontworpen zijn, dat indien de DNC-reken

eenheid uitvalt, de in de CNC!s opgeslagen programma!s de productie 

voortzetten. Het naladen van de programma's kan in geval van nood 

geschieden m.b.v. een daggeheugen discette en een transportabel 

discette leesapparaat. 

Het is een voordeel wanneer de DNC-leverancier zelf over een pro

ductief machinaal programmeersysteem beschikt welke op de ONC

rekeneenheid implementeerbaar is. Dit heeft als voordeel, dat bij 

uitval van een machine direct voor iedere geschikte vervangings

machine door een postprocessorloop een pasklaar vervangingspro

gramma gegenereerd kan worden. 

De ONC- leverancier dient zich op de hoogte te stellen van de 

hardware- en softwareproblematiek bij de installatie van het totale 

DNC-systeem en meet gebruikersspecifieke modificaties kunnen 

doorvoeren. 

V~~r een practisch gericht ONC-bedrijf is het niet aIleen bevorder

lijk de NC-stuurdata digitaal over te dragen, maar in de meeste ge

vallen wordt dit ook geeist van de automatische ingave en verwerking 

van gereedschapscorrectiewaarden, nulpuntsverschuivingen, de aan

sluiting van automatische bedrijfs- en storingsmeldingen of de ver

werking van centrale start- en stoptekens. 

Door een toelaatbare koppeling tussen de ONC-rekeneenheid en een reken

eenheid van hogere orde wordt een systeem opgebouwd dat het mogelijk 

maakt een koppeling te verwezenlijken met een CAD-systeem, zodat we 

kunnen spreken van een CAM-systeem. CAD-systemen leveren in de regel 

grote hoeveelheden data, die met een direct gekoppeld DNC-systeem 

wezenlijk eenvoudiger en zonder problemen aan de machine doorgegeven 

kunnen worden. Bij een juiste uitwerking van het DNC-systeem moet dit 

de volgende voordelen opleveren: 

eenvoudige programmaverwerking 

snelle beschikking over NC-data 

een grotere betrouwbaarheid bij data-overdracht en ingave 
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tijdsbesparingen op verschillende plaatsen 

volautomatische, flexibele werking van de aangesloten NC-machines 

voortdu rende toes tandscontro I e l __ rTlClc:l1Lnebezett i ng- en u i tva 1 stat i s

tieken in geval van uitbreiding naar een productiedataregistratie. 

Tenslotte zijn er nog enige opmerkingen te plaatsen t.a.v. ONC-systemen: 

Een rendabel ONC-systeem is pas mogelijk met een minimum aantal 

machines van 4 a 6, zeer speciale gevallen uitgezonderd. 

ONC aIleen toepassen bij een groot aantal NC-deelprogramma's. 

Anders loont het de geheugens van de CNC-machines uit te breiden. 

Een ONC-systeem is zeker nodig wanneer de programma1s zo groot worden, 

dat een CNC-geheugen~itbreiding niet toereikend is. 

Bij veelvuldige programma-uitwisseling (zoals bij kleine-seriegroot

tes) ontstaat het probleem de juiste ponsbanden op het goede tijdstip 

aan de juiste machines aan te bieden. Bij ONC wordt het gewenste pro

gramma door een korte oproep direct beschikbaar gesteld. 

Voor een zinvolle benutting van gecompl iceerde flexibele vervaardi

gingssystemen is ONC een voorwaarde. 

In principe kan gezegd worden dat ONe dataregistratie zinvol is, 

indien het gebruik van ponsbanden tot wachttijden aan de machine 

leidt. Lukt het om deze wachttijden met een DNC-systeem uit de weg 

te ruimen en de machinelooptijden te verhogen, dan wordt de renta

biliteitsgrens snel bereikt. 
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3. Organisatieinvloeden bij de invoering van flexibele product ie

automatisering 

3.1. De organisatie van OAF S.P. 

De organisatiestructuur van OAF S.P. is er een van het lijnstaftype. 

Zie bijlage 3.1. 

Onder de algemeen directeur van S.P. staan de afdellngen S.P. Commer

cieel, S.P. Engineering en S.P. Manufacturing, alsmede de stafafde

lingen Economlsch Beheer, Personeelsdienst, Kwaliteitsbeheer en 

Secretariaat en Huishoudelijke Dienst. 

S.P. Engineering is opgebouwd uit Product Engineering, Technische 

Voorbereiding en Inkoop. 

S.P. Manufacturing bestaat uit Productiebesturing en Bevoorrading, 

Kwal iteitscontrole, Productietechniek en Fabricage. 

S.P. Commercieel is opgebouwd uit Marketing/Opportunity Search, Sales 

Aerospace, Sales Special Products, Order Management en Project/ 

Programmanagement en de afdel ing offertecoordinatie. 

Onder Technische Voorbereiding (T.V.) vallen o.a. Ordervoorbereiding 

en de werkvoorbereiding (verspanend en niet-verspanend). 

Blnnen DAF S.P. is naast de functionele structuur ook sprake van een 

productgewijze structuur. Dit wil zeggen dat er personen worden aan

gewezen die verantwoordelijk zijn voor (een deel van) een van de 

lopende projecten. 

Het nu volgende gaat over de plaats binnen de DAF S.P. organisatie 

van waaruit de invoering van flexibele productieautomatisering ge

stalte gaat krijgen. 

3.2. De invoering van" flexibele productieautomatisering 

De invoering van flexibele productieautomatisering moet over een breed 
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vlak gedragen worden. De invoering van F.P.A. (die overigens gepaard 

gaat met invoering van diverse computersystemen, ONe, locale computers, 

dit gecombineerd met de invoering van CAD) brengt met zich mee: de man 

in de fabriek zal meerdere machines tegel ijk moeten bedienen, de werk

voorbereiding zal veranderen en de productiebesturing ook. Het is dus 

vanzelfsprekend dat voor een goede invoering van F.P.A. de organisatie 

hiervan perfect moet zijn. 

Een projectorganisatie wordt door een aantal aspecten gekarakteriseerd: 

- de functioneel-technische 

- de economische 

- de organisatorische 

- de sociele 

In het begin van een automatiseringsproject wegen de organisatorische 

en sociale aspecten zwaarder dan de systeemtechnische en economische 

aspecten. De projectorganisatie dient van het begin af aan zeer veel 

aandacht te besteden aan verduidelijking van de doelstelling. 

Een automatiseringsproject is op te vatten als een proces, waarin 

velen een bijdrage leveren tussen het moment van doelformulering 

en het tijdstip van doelrealisatie. De functies die naar voren komen 

bij de realisering van het systeem zijn: 

- specificeren 

- ontwerpen 

- uitvoeren 

Het project moet onderverdeeld worden in een aantal fasen, die elk 

voor zich gespecificeerd, ontworpen en gerealiseerd worden. 

Het specificeren omvat: 

het uitwerken van doe! en voorwaarden 

het definitief beschrijven van de gebruikskenmerken en eisen 
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- het bewaken van de functioneel-technische, economische, organisato

rische en sociale aspecten in het ontwerp. 

- kosten en doorlooptijdbewaking 

Het ontwerpen omvat: 

uitgaande van de eisen, die in de specificatie zijn gegeven, moeten de 

011_der~a~~_~!:1 van a_~~~p~r~<:]~_c_t~rase -gedetai 11 e~rd worden. 

- het ontwikkelen en beschrijven van de opzet en uitvoering van het 

systeem 

- het toetsen van het ontwerp aan de gestelde normen 

- Het vastleggen en bewaken van de uitvoeringskwaliteit 

De uitvoering omvat: 

- het opstellen van het uitvoeringsplan en bijbehorende kostenbegroting. 

- het beschikbaar stellen van mankracht, materiaal en materieel 

- het fysiek realiseren van het systeem volgens opdracht en dit over

dragen aan de gebruikersorganisatie 

De projectfasen zijn: 

Fase 1 

Fase 2 

Doelbepalend onderzoek 

Het probleem wordt geplaatst binnen de lange-termijnplanning. 

Doel is het uitwerken van een filosofie achter het systeem. 

Het onderzoek wordt afgesloten met een duidelijke formulering 

van het projectdoel. 

Definierend onderzoek 

De mogel ijke alternatieven worden overwogen. Een project

planning en projectstructuur wordt gemaakt. 



Fase 3 

Fase 4 

Fase 5 
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Systeemontwerp 

Er vindt een onderverdeling plaats in subprojecten. Deze wor

den uitgewerkt in planning, kostenraming en organisatie. 

Real isering van de subprojecten 

Offerteaanvragen voor eventuele aankopen worden opgesteld. 

Leveringscondities worden vastgesteld. 

Invoering van het project 

De deelprojecten zijn afgesloten. Bij het invoeren van de 

nieuwe methoden en systemen moeten de technische en organi

satorische kinderziektes worden overwonnen. 

Ook de invoering van flexibele productieautomatisering kent zijn fasen. 

F.P.A. kan nie~ rigoreus ingevoerd worden, maar kent een doelgerichte 

stapsgewijze aanpak. De fasen bij de invoering van flexibele product ie

automatisering zijn 

Fase A 

Fase B 

Fase C 

Vooronderzoek. Wat is flexibele automatisering? In hoeverre 

is de productie bij OAF S.P. flexibel te maken. 

Proeven met de eerste F.P.A.-machine. Welke producten die op 

deze machine gemaakt worden, zijn in de toekomst geschikt 

voor F.P.A. 

Aanschaf van de twee gekoppelde bewerkingscentra: de flexibele 

fabricagecel. 

De flexibele eel wordt ingezet, er wordt ervaring mee opgedaan. 

Meerdere machines vullen de eel aan. DNe wordt geTmplementeerd. 

Hiervoor wordt de centrale computer gebruikt, die ook voor 

CADCAM wordt gebruikt. 

Fase 0 . Nieuwe CNC-machines worden aan het bestaande systeem gekoppeld. 
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Met dit afstudeerverslag wordt fase A afgesloten en wordt een begin 

gemaakt met fase B. De productenselectie heeft plaatsgevonden, de 

aanschaf van een bewerkingscentrum dat als voorloper dient voor een 

flexibele fabricagecel is gedaan. De gereedschappen worden geanaly

seerd, alsmede de gereedschapbewakingssystemen op de machine. 

Organisatorisch kan een en ander als voIgt gereal iseerd worden: 

De invoering van flexibele productieautomatisering, maar ook die van 

een CAD(CAM)-systeem, vraagt om een projectteam, onder leiding van 

een directiel id. Hierin moeten ook S.P. Engineering en S.P. Manufacturing 

vertegenwoordigd zijn. Van T.V. zouden daar tevens een werkvoorbereider, 

de groepsleider verspanend en iemand van I.E. in kunnen zitten. Door de 

onderlinge samenhang luidt het advies een F.P.A.-CAOCAM-groep op te 

richten (een CIAM-groep, ClAM = Computer Integrated Automated 

Manufacturing) v~~r OAF S.P .. Een eventuele externe adviseur uit 

OAF Trucks zou ondersteunend kunnen werkeo. Vanuit deze projectgroep 

zou de co5rdinatie moeten plaatsvinden. Uit dit onderzoek zijn een 

aantal deeltaken te destilleren die vanuit deze groep geco5rdineerd moeten 

worden, en in samenwerking met direct bij de deelproblemen betrokken 

mensen opgelost moeten worden. 

Deeltaken zijn: (fase B en C) 

- 0pspanmethodieken aanpassen 

Zie hoofdstuk 4. In een CAD-systeem kan het F.B.S.-systeem (of een 

ander systeem) ingevoerd zijn. Hiermee moeten de constructeurs kunnen 

werken. Tevens moeten de mallen zodanig ontworpen zijn dat uitklokken 

eenduidig met een Renishaw-meettaster kan gebeuren. 

- Machine- en randapparatuurkeuze 

Dit aan de hand van verdere productenselectie en afweging van alter

natieven. 

- Gereedschapscodering 

De gereedschappen moeten anders gecodeerd worden. Deze codenummers 

worden in het systeem of aan de machine ingevuld. 
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- Computer en programmeersysteemkeuze 

Hier ligt de link naar CADCAM. Welk systeem wordt gekozen? Oe data

base moet opgebouwd worden. 

Oit zijn deeltaken die vallen onder de werkvoorbereiding, daar dit het 

terrein is waar dit onderzoek zich voornamelijk op begeeft. Ook buiten 

dit veld zijn deeltaken denkbaar, bijvoorbeeld bij de product ie

besturing. 

Een andere zeer belangrijke deeltaak is de omschol ing en (her)opleiding 

van personeel. De directe medewerkers krijgen een andere, meer contro

lerende taak en moeten daarop voorbereid worden. Dit is bijvoorbeeld 

mogelijk door het directe personeel allemaal in de gelegenheid te 

stellen ervaring op te doen met de nieuwe flexibele fabricagecel. 

Hiermee doet iedereen enigszins ervarlng op met wat in de toekomst 

meer gaat komen, en is onderlinge naijver voorkomen. 

De indirecte personeelsleden moeten leren met CAD CAM om te gaan, het 

beeldscherm te gebruiken, hun manier van werken aan te passen. Oit moet 

geleidelijk aan gebeuren, via cursussen en praktljkervaring. Niet 

iedereen tegelijk {ook onmogelijk voor de continuiteit van het bedrijf} 

maar stap voor stap. De eersten die in de nieuwe systemen thuis zijn 

moeten hun ervaring op de anderen overbrengen. 

3.3. De veranderingen na invoering van flexibele productieautomati

sering 

De veranderingen als de productie flexibel geautomatiseerd is, zijn: 

A) De verhouding werkvoorbereiding-machinebediendes 

Het verschijnsel schriftel ijke B.V.O. (bewerkingsvolgorde) zal 

zijn betekenis grotendeels verloren hebben. AIle benodigde infor

matie is zonder enige moeite aan de machine aan de computer op te 

vragen. Ook tekeningen kunnen dan op het scherm verschijnen. 

Oe taken van de machinebediendes komen anders te 1 iggen. Zij zul-
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len bijvoorbeeld vier machines tegel ijk bedienen en hun functie 

wordt meer controlerend. Bij het opstarten van een nieuw product 

kan een werkvoorbereider veranderingen aan bewerkingen (program-
" ma1s) aanbrengen zowel aan de machine als op zijn kantoor, er is 

een regelrechte verbinding kantoor werkvoorbereiding-werkplaats. 

B) De verhouding management-productie 

Het gehele productiegebeuren wordt veel opener. Op het bureau 

van de manager staat een scherm en ook hij kan aIle informatie 

kri jgen. 

c) 3-ploegendienst. De zeer dure machines vragen om continue dienst. 

Tijdens de pauzes moet doorgedraaid worden en gedurende de nacht

ploeg moet onbemand gedraaid worden. Dit wil zeggen dat ploeg 1 

(de ochtendploeg) de machines "afruimtll. De tweede ploeg spant 

aan het einde van zijn werktijd de producten voor de nachtshift 

op. Hierbij moet worden opgemerkt, dat een gedeelte van de pro

ductie niet geautomatiseerd is. Hier is een 3-ploegendienst niet 

op zijn plaats, hoogstens een 2-ploegendienst. 

D) De opspanmallenconstructie. Deze zal veranderen door introductie 

van CAD. Product en machine stellen hun elsen aan de opspanmal. 

Bij een eel van vier machines moet het product weI op aIle vier 

machines opgespannen kunnen worden. 
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4. Productenselectie en 9roepentechnologie 

Fase B bij de invoering van flexibele productieautomatisering be

gint bij de aanschaf van bwee door middel van een multi-palletsys

teem gekoppelde bewerkingscentra. (Een bewerkingscentrum heeft de 

eigenschap dat diverse bewerkingen (frezen, kotteren, boren, tappen) 

op dezelfde machine kunnen worden uitgevoerd. Het werkstuk is goed 

bereikbaar en in een gereedschapsmagazijn staan tientallen gereed

schappen ter beschiKking). Deze twee bewerkingscentra, die de eer

ste flexibele fabricagecel vormen, passen qua investering ook goed 

in het licht van de te geringe capaciteit en het afstoten van ver

ouderde machines. 

OAF S.P. kenmerkt zich door zijn zeer gevarieerde productiepakket. 

Het aantal verschi I lende producten ligt zeer hoog (ongeveer 600) . 
en het aantal verschillende gereedschappen is dientengevolge ook 

zeer groot. Dit laatste feit (veel verschillende gereedschappen) 

wordt nog verergerd door het feit dat elk van de verschillende 

orders die momenteel lopen, zijn eigen kenmerken en daarmee speci

fleke gereedschappen heeft. Tevens is OAF S.P. niet gemachtigd 

ontwerpwijzigingen voor zljn producten door te voeren. 

Deze eigenschappen vergemakkelijken de invoering van flexibele 

productieautomatisering njet, maar maken weI duidelijk welke 

maatregelen noodzakelijk zijn voor de ingebruikneming van de 

eerste flexibele fabricagecel. Er moeten een producten- en gereed

schappenclassificatie opgezet worden om tot een standaardisatie 

te komen. 

Een eerste doel hiervan is, te komen tot een beeld van de producten 

die verv~ardigd worden, om tot een juiste keuze te komen aangaande 

bepaalde eigenschappen die de bewerkingscentra vande flexibele 

cel moeten bezitten. 
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4.1.1. Classificatie van het productenpakket 

De eerste stap in de standaardisatie is het classificeren van de 

producten. De basis hiervoor is de zogenaamde groepentechnologie: 

De definitie van groepentechnologie luidt: (lit. 12 ) 

'IHet ordenen van de binnen een bedrijf of bedrijfstak voorkomende 

producten (en producton~Jerpen) volgens technologische gezichtspunten 

en het gebruik maken van deze ordening am: 

- onnodige verscheidenheid van producten en productiemethoden en onno

dige herhaling van werkzaamheden te voorkomen. 

- toepassing van meer efficiente productiemethoden mogelijk te maken. 

- informatie te verschaffen t.b.v. het nemen van beleidsbeslissingen." 

Groepentechnologie moet volgens de definitie worden gezien als een voort

durende activiteit. Om tot een hanteerbare ordening te kamen, wordt 

een classificatiesysteem toegepast. De gezichtspunten van waaruit deze 

ordening geschiedt, worden daartoe verwerkt in een coderingsvoor~chrjft, 

waarmee aan het betreffende product een classificatienummer wordt toe

gekend. Een zorn classificatiesysteem is ontwikkeld door T.N.O •• Dit 

is het zogenaamde MICLASS-systeem. Ten grondslag aan het systeem liggen 

de coderingsvoorschriften. De computer kent aan de hand van deze voor

schriften codenummers toe aan werkstukken. Dit geschiedt via door de 

computer gestelde vragen. Het werkstuk wordt dan geclassificeerd op ken

merken van het antwerp en van de bewerkingstechnieken. 

Bij P;M.B.-Eindhoven is het MICLASS-systeem in bedrijf. Daar heeft men 

echter te maken met circa 12000 verschil lende te bewerken producten, 

met veel dezelfde kenmerken. Gezien de kosten is het niet wenselijk dit 

systeem op DAF S.P. te implementeren. De indeling in verschillende cate

gorien zal weinig resultaat opleveren, practisch aIle producten zijn 

uniek. Beter is om zelf producten onder te verde len naar bepaalde eigen

schappen. Voor de keuze van de nieuwe bewerkingscentra is het belangrijk 

de productafmetingen te kennen, zodat het merendeel van deze producten 

oak inderdaad op deze bewerkingscentra bewerkt kunnen worden. 
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Aan de hand van de producttekeningen is geselecteerd op de grootste 

maat. Oat wil zeggen, er is vanuit gegaan dat een product met als 

uiterste buitenmaak 700 mm, een machine nodig heeft die 700 mm kubisch 

kan bewerken. Deze classificatie is weergegeven in figuur 1 van bijlage 

4.1., voor al1e frees- en kotterproducten gemaakt in de laatste perio

de, aangevuld met het me rendee 1 van de producten die in het verleden 

(CNC-)vervaardigd zijn, of die nog vervaardigd worden, maar toeval1ig 

niet in de laatste periode zitten. (Een periode is vier weken) 

In de figuren 2 en 3 van bijlage 4.1. is deze classificatie uitgesplits' 

naar machine(groep). De machines zijn: 

Machinenummer Machinebeschrijving 

252 C 1 M X-changer 

gemiddelde normtijd bewerkingen: 1,05 uur 

Verplaatsing- X-as: 1250 mm 

Verplaatsing V-as: 750 mm 

Verplaatsing Z-as: 700 mm 

258 Cincinnatti 10 HC 1500 

gemi dde 1 de normt i j d: 1,47 uur 

Verplaatsing X-as: 1500 mm 

Verplaatsing Y-as: 1000 mm 

Verp I aats i ng Z-as: 660 mm 

261 Droop & Rein 

gemiddelde normtijd: 2,56 uur 

Verplaatsing X-as 3000 mm 

Verplaatsing V-as 1500 mm 

Verplaatsing Z-as 1000 mm 

262 Oerlikon HM3 MPI 

gemiddelde normtijd: 2,26 uur 

Verplaatsing X-as 1200 mm 

Verplaatsing V-as 800 mm 

Verplaatsing Z-as 800 mm 



-33-

263 Oerlikon HM3 GNG 

gemiddelde normtijd: 1,35 uur 

Verplaatsing X-as: 1200 mm 

Verplaatsing V-as: 800 mm 

Verplaatsing Z-as: 800 mm 

265 Gincannatti C I M X-change r 720 

gemiddeJde normtijd: 0,49 uur 

Verplaatsing X-as: 610 mm 

Verplaatsing V-as: 380 mm 

Verplaatsing Z-as: 500 mm 

267 Cincannatti 10 He 1500 P.S. (pa II et shuttle) 

gemiddelde normtijd: 0,55 uur 

Verplaatsing X-as: 1500 mm 

Ve rp 1 aa ts,j ng V-as: 730 mm 

Verplaatsing Z-as: 710 mm 

285 Oerlikon Sirius HM4 eNC 
gemiddelde normtijd: 2,04 uur 

Verplaatsing X-as: 1600 mm 

Verplaatsing V-as: 1200 mm 

Verplaatsing Z-as: 1200 mm 

Het gebruikte assenstelsel staat hieronder weergegeven in figuur 8. 

o 
y 

X 

figuur 8 het gehanteerde assenstelsel 
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Van belang is tevens de bewerkingstijd per product of per deelbewer

king. De gemiddeJde normtijd bedraagt 1,29 uur, uitgespl itst over 

de machines (en machinegroepen) is dit: 

Machinenummer Gemiddelde normtijd 

252 1,05 uur 

258 1,47 uur 

261 2,56 uur 

262 2,26 uur 

263 1,35 uur 

265 0,49 uur 

267 0,55 uur 

285 2,04 uur 

258 + 267 1 , 12 uur 

262 + 263 + 285 1,42 uur 

Analoog aan de figuren 1, 2 en 3 uit bijlage 4.1. zlJn de figuren 4, 5 

en 6. Op de verticale as is echter per product vermenigvuldigd met de 

normtijd. Om de machinebezetting zichtbaar te maken, is de normtijd per 

product vermenigvuldigd met de gemiddelde productie per periode •. 

Dit resultaat is te zien in de figuren 7,8 en 9 van bijlage 4.1 •• 

Uit deze histogrammen voIgt, dat de bewerkingscentra zeker geen afmeting 

van 1600 mm kubisch moeten hebben, waar aanvankelijk van uitgegaan is. 

Met 1200 mm kubisch voor beide machines is 95% van het productenpakket 

gedekt. De twee bewerkingscentra kunnen van verschillende grootte zijn. 

Het 'kleine' bewerkingscentrum zou dan producten tot 500 mm kubisch 

moeten kunnen bewerken, het 'grote' bewerkingscentrum tot 1200 mm kubisch. 

Voordeel van twee evengrote bewerkingscentra is de uitwisselbaarheid van 

aIle producten en pallets. Nadeel is de iets hogere prijs van een 

'groot' bewerkingscentrum. Hoe voor- en nadeel tegen elkaar opwegen is 

per leverancier verschil1end. 



-35-

4.1.2. Bewerkingsclassificatie 

Voor een nieuwe lay-out van de fabriek op de locatie OAF I I I (OAF S.P. 

bestaat uit OAF en I If, OAF Trucks over OAF II) is een functionele 

opstelling van de machines ontworpen. Dit wil zeggen groepen van machi

nes bij elkaar. Er zal dan bijvoorbeeld in de toekomst een situatie 

ontstaan van vier gegroepeerde F.P.A.-machines met 1 machinebediende, 

of als ander voorbeeld enige slijpmachines bij elkaar. 

Het productenpakket bij S.P. laat geen lijnopstelling toe. Een deel 

van de al eerder gebruikte definitie van groepentechnologie luidt: 

"Het ordenen van de binnen een bedrijf of bedrijfstak voorkomende pro

ducten volgens technologische gezichtspunten en het gebruik maken van 

deze ordening om toepassing van meer efficiente productiemethoden mogelijk 

te maken. 

Onder een groepentechnologiestructuur wordt een indeling van de productie 

in cellen verstaan. Behalve de hoofdbewerkingen die nodig zijn voor prac

tisch aIle onderdelen die in die cel bewerkt worden, zullen er o~k diver

se specifleke bewerkingen nodig zijn. Het gevolg is dat men in een der

gelijk geval onderbezette machines aantreft. Oit wil zeggen dat voor een 

cel met 1 draaibank, 1 bewerkingscentrum en bijvoorbeeld 1 sl ijpbank, 

aIle producten op het bewerkingscentrum bewerkt worden, maar niet al1emaal 

op de draaibank of de slijpmachine. 

Bij een uitgezocht productenpakket zouden enige cellen toch een vrij 

volledige bezetting kunnen kennen. Een ander criterium waaraan de produc

ten moeten voldoen is dan een kleine omsteltijd bij veranderen van product 

op bijvoorbeeld de draaibank. Het is namelijk niet genoe9 een machine 

flexibel te maken. De productie is zo flexibel als zijn starste machine. 

Het universele productenpakket uit paragraaf 4.2. is onderzocht op het 

soort bewerkingen dat plaatsvindt voor en na de bewerkingen op het be

werkingscentrum (de Scharmann-Solon-2). Procentueel is de uitkomst als 

voIgt: 
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Vooraf NC Kotteren Achteraf 

op het be-

Bankwerk 12,5 % werkings- 50 % 

NC Kotteren 28, 1 % centrum 28,1 % 

NC Draaien 9,4 % 

1 
/ 

Draaien 21,9 % / 

Controles 28,1 % 21,9 Z 

Een verbetering zou kunnen zijn 2 kotterbewerkingen bij elkaar op een 

machine te zetten. Indien een cel van twee bewerkingscentra met dit 

productenpakket zou draaien, valt het te overwegen een draaibank en 

een plaats voor bankwerk rond deze eel te situeren om zodoende de door

looptijd aanmerkelijk te bekorten. 

4.2. Productenselectie voor de Scharmann-Solon-2 

Met de komst van de voorloper van de machines voor de flexibele fabri

cagecel, de Scharmann-Solon-2, is een productenpakket bepaald, in over-

leg met G. Esch en J. van der Putten, dat qua afmetingen en bewerkings

tijd op de machine past. ~r is aIleen gerekend met de normtijd. Dit ge

zien de aanwezigheid van een pallet-shuttle op de machine, waardoor span

en steltijden voor een groot deel wegvallen. Dit gecombineerd met een 

voorspelde efficiencyverhoging leidt tot het besluit met de huidige norm

tijden te rekenen om de machine vol te plannen. Uitgegaan is van 2,5 ploeg, 

d.w.z. 20 uur per dag. Er zijn 20 werkdagen per periode van vier weken, 

d.w.z. 20 x 20 = 400 uur. Een efficiency van 75 % wil zeggen dat de ma

chine voor 300 uur vol moet zitten. Dit is gelukt met het producten-

pakket uit tabel 1. 

De volgende stap is het uitzoeken van de houders voor de gereedschap-

pen die in de nieuwe machines moeten komen. Het maximaal benodigd aantal 

houders is bepaald. Hier is gerekend met de ongunstige situatie dat die 

twee producten geshuttled worden, die het grootste aantal gelijke houders 

bevat. Zo wordt een aantal van 131 houders bereikt. Dit vergt ongeveer 

een investering van 131 x fl. 300,- = fl. 40.000,-. 
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PRODUCTEN NORMTIJD PRODUCTIE PER PER. TOT. AANTAL UUR 

2006323-3(/4) 
collar drag brace 0,70 
avo 29 

2006601 x 5 
housing shock strut 0,75/1,11/1,06 
avo 19/29/69 

2006618 x 3 
collar-steering S.stfut 0,95 
avo 59 

2006654 x 1 
cam upper shock strut 0,5/0,4 
avo 139/149 

65 WG 0039-0091-1 
titanium TA-13 smeedst. 0,17 
avo 189 

WD 01-69-00122 (5 maal) 
Hinge blade folding m rot. 
avo 90/120/140/190/200/ 

290 

2006653 x 1 
cam, lower shock strut 
avo 29 

2006602 x 3 
piston-shock strut 
avo 39/59 

2006324 x 103/104 
link assembly axle 
BVO 29 

2006324 x 1/2 
link ax Ie 
avo 29 

8756602 
housing gearbox 
avo 10/15 

1,60/1,50/0,25/ 
3,50/1, 0/1,0 

0,54 

1,80/0,60 

0,80 

1 ,0 

0,30/1,20 

7 

7 

7 

7 

5 

3 

7 

7 

7 

7 

20 

Tabel 1 het gekozen productenpakket 

4,90 

5 ,2517 , 7717 ,42 

6,65 

3,5/2,8 

0,85 

4,8/4,5/0,75/ 
10,5/3,0/3,0 

3,78 

12,6/4,2 

5,6 

7,0 

6,0/24,0 
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De gereedschappen krijgen nu een eigen 3-cijferig codenummer voor de 

nieuwe machine, waar extra nog 2 geheugenplaatsen ingeruimd zijn voor 

ingave van de standtijd. 

4.3. Gereedschapselectie 

Een volgende stap is de selectie van een subpakket uit het werkstukken

pakket, dat op de nieuwe machines kan worden gezet. Voor het gemak is 

gekozen ult de producten die nu ook al CNC-vervaardigd worden. Op aan

wijzingen van L. Habing is voor beide machines een pakket ontstaan, dat 

de machines gedurende een periode van vier weken bezet houdt. De gemid

delde normtijd ligt op 1,2 uur. In tabel 2 zijn de gekozen producten 

te lezen. De nummers zijn codenummers bij OAF S.P., daarna volgen de 

gehanteerde benamingen. 

2006618-3 collar 
2006654-1 cam 
2006647-1 nut 
8756520 spider, controlled diff. 
2006603-3 support tube shock 
5562078 druckring 
311N3241-1 fitting bulkhead 
826087 lagerplatte 
10861550 support-gun 
2006106-3 piston 
2006601-5 housing 
4178742 cover-forging 
4522 125 9378 hoogtewagen 
2006602 piston 
4522 125 9320 slof 
8756736 hatch 
4522 125 9364 voetwagen 
2006003 tension strut 
4188493-1 plate 

4189220 hinge, half, hatch 
822210 verteilerblock_ 
2006035-8 axle 
2006618-3 collar 
WD 01 69 00126 hinge blade 

folding main r. 
2006308-5 pin 
5560477 stutzring 
5560481 druckring 
4188360 mount machine gun 
10949605 cover 
5066857 pumpenrad 
822185 stutzring 
822186 stutzring 
4195990-1 support-suspension 
8756363 arm support-suspension 
4500010 cover-forging 
311N3231-1 fitting bulkhead 

Tabel 2 het gekozen subpakket 

Vervolgens is voor dit subpakket het aantal gereedschappen per deelbewer

king bepaald. Zie de tabellen 3 en 4 •. Er is een onderverdeling gemaakt 



Productnummer + naam 

4189220 hinge, half, h. 

822210 verte i 1 erb lock 

2006035-8 axle avo 339 
BVO 359 

WD 01 69 00126 BVO 90 

hinge blade avo 120 
avo 140 folding main BVO 190 rotor BVO 210 

2006308-5 pin 

5560157 planetentragerhalf 

4180016 rotor extension 

822196 ventilblock BVO 16 
BVO 14 
BVO 45 

5560477 sttitzring 

5560481 d ruckr i ng 

4188360 mount machine gun 

10949605 cover 

5066857 pumpenrad 

822185 sttitzring 

822186 sttitzring 

4195990-1 support BVO 15 
suspenso BVO 10 

8756363 arm support susp. 

4500010 cover- BVO 15 
forging BVO 10 

Aantal 
boren 

10 

3 
5 

6 
3 
1 
5 

12 

3 

5 
5 

19 
2 

12 

6 

6 

13 

2 

4 

5 

5 

2 

5 
3 

311N3231-1 fitting bulkhead 

8756529 flange differential 4 
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Aantal Aantal 
kotterger. frezen 

2 4 

2 

2 
2 

7 
1 

2 5 

4 

4 
2 

7 
3 

10 3 

2 11 

11 2 
3 6 

10 2 

2 2 

Tabel 3 aantal gereedschsppen per p:--oduct 

Aantal Totaal 
overig aantal 

3 

6 22 

6 
6 

8 
5 
1 

13 
1 

20 

8 

3 12 
7 

4 30 
2 7 
4 29 

6 

7 

4 30 

4 

4 

7 

7 

2 16 
9 

14 

5 
3 

2 10 
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Productnummer + naam Aantal Aantal Aantal Aantal Totaal 
boren kotterger. frezen overig aantal 

2006618-3 collar 10 4 4 18 

2006654-1 cam 3 2 5 

2006647-1 nut BVO 59 2 3 
BVO 49 1 

8756520 spider, l e deelbew. 5 6 e 
3 3 control 2 deelbew. 

2006603-3 support tube s. 2 3 

5562078 druckring 6 2 8 

311N3241-1 fitting bulkh. 

826087 lagerplatte 3 4 

10861550 support-gun led. 3 1 4 
2e+3e 

d. 9 8 4 3 24 

2006106-3 piston 3 2 2 8 

2006601-5 housing 4 2 8 

4178742 cover-forging 

4522 125 9378 hoogtewagen 11 6 3 8 28 

4522 125 9320 slof BVO 11 11 4 2 3 20 
BVO 9 6 4 5 15 

8756736 hatch 8 5 4 17 

4522 125 9364 voetwagen 
BVO 20 8 5 1 15 
BVO 30 3 3 2 9 

2006003-5 tension BVO 69 15 7 2 24 
strut BVO 269 3 2 5 

BVO 279 8 3 11 

4188493-1 plate 4 7 1 1 

Tabel 4 aantal gereedschappen per product 
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van gereedschappen in boren, kotteren, frezen en overig, zoals ruimen en 

tappen. 

De volgende stap is de gereedschapsanalyse: Uit lit. 9 komt figuur 9. 

700 

90 
85 • ---------------

80 
'fit 
I: 70 
~,66 - -------
t! 60 

l! 50 
,9:' 40 

l30 
t 

figuur 9 

80 

- gereedschappen % 

frequentieanaly~e . 
Hier is te zien dat 23 % van aIle gereedschappen 56 % van aIle deelbe

werkingen uitvoeren en 50 % van de gereedschappen 85 % van aIle deelbe

werkingen. Dit is echter een analyse verricht bij een aantal bedrijven 

met een andere aard dan OAF S.P.: Door het jobkarakter van S.P. is er 

vee I minder te standaardiseren dan uit bovenstaande cijfers zou blijken. 

Twee boorgaten van respectievelijk 4,9 en 5,1 mm moeten met twee ver

schillende boren gemaakt worden, S.P. kan niet naar eigen besluit 2 x 5 mm 

gaan boren met een gestandaardiseerde 5 mm-boor. Bij met name frezen en 

tappen is nog weI resultaat te bereiken. S.P. heeft aIleen belang bij 

standaardisatie op werkvoorbereidingsniveau, d.w.z.: Op grond van wij

zigingen in de bewerkingsmethode standaardiseren zonder dat product

wijzigingen plaats vinden. De standaardisatie kan op twee manieren plaats

vinden: 

1) Horizontale standaardisatie. Per type gereedschap het aantal afmetingen 

vermi nderen. 

2) Verticale standaardisatie. Het aantal gereedschapstypen verminderen. 

In eerste benadering zijn er drie uitvoeringsmogelijkheden om het gereed

schapsmagazijn in een flexibel productiesysteem uit te voeren: 
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1) Een groot gereedschapsmagazijn per machine. 

2) Een algemeen gereedschapsmagazijn voor het gehete flexibele produc

tiesysteem. Elke machine kan uit dit magazijn de snijgereedschappen 

ophalen. 

3) Elke machine heeft zijn eigen snelle gereedschapmagazijn van beperkte 

omvang en betrekt uit het a!gemene magazijn van het flexibele fabri

cagesysteem zijn gereedschappen. 

In eerste instantie wil OAF S.P. bij de nieuwe bewerkingscentra gereed

schapsmagazijnen per machine aanschaffen, voor later wordt een algemeen 

gereedschapmagazijn nagestreefd. Er voIgt nu een beschrijving van gereed

schapwisselsystemen. 

Een automatisch gereedschapwisselsysteem heeft een gereedschapopslag en 

meestal een systeem van mechanische overbrengingen om een gereedschap 

van de opslag naar de spindel en vice versa te bewegen. 

Enige definities: 

- Een lineair gereedschapmagazaijn wi! zeggen dat de gereedschappen op de 

plaatst vastgeJegd zijn met behulp van een coordinaat. 

- In een planair gereedschapmagazijn is de gereedschapplaats met twee 

coordinaten bepaald. 

In een statisch magazijn staat het magazijn stil bij het zoeken naar 

het gereedschap. 

Een magazijn is mobiel, als het beweegt tijdens het zoeken naar gereed

schap. 

In practisch aIle gevallen zijn de gereedschapmagazijnen mobiel en li

neair. Planaire gereedschapmagazijnen zijn meestal statisch en hebben een 

grote capaciteit. 

Het gedeelte in de CNC dat bestemd is voor het besturen van het gereed

schapmagazijn en zijn bewegingen, wordt ook weI 'management' genoemd 

in de literatuur. Er zijn verschillende uitvoeringsvormen van dit mana

gement. De meest efficiente is het zogenaamde I random management'. 

(random = willekeurig). De gereedschappen kunnen in willekeurige volgor

de in de caroussel geplaatst worden. Bij elke gereedschapwissel neemt 

het gebruikte gereedschap de plaats in van het nieuw te gebruiken gereed

schap. De gereedschappen veranderen dus gedurende een bewerking van po

cket. Een minder geavanceerde methode is het 'fixed random management'. 
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Het verschil met het voorgaande systeem is dat de gereedschappen in dezelf

de pocket worden teruggezet alswaar zij uitkomen. leder gereedschap heeft 

dus zijn eigen pocket. Omdat er vergeJeken met 'random management' telkens 

een extra beweging moet worden uitgevoerd, is dit systeem beduidend lang

zamer. I Random management' is aIleen mogel ijk bij eNC met een permanent 

geheugen voor de gereedschapopslagsituatie. Deze situatie moet onmiddelijk 

opgevraagd kunnen worden. 

Het systeem moet aan de volgende eisen kunnen voldoen: 

a) Ook bij werkonderbreking, herstarten, etcetera, moet het actieve 

gereedschap gegarandeerd het juiste zijn. 

b) Gereedschappen die meer dan een plaats innemen, moeten zonder extra 

moeite ingezet kunnen worden. 

c) De mogelijkheid moet bestaan om eventuele tussengereedschappen met 

de hand in te voeren. 

d) Er moet een lijst getoond kunnen worden met de momentane stand van 

zaken. 

e) De operateur moet gewaarschuwd worden a1s hij twee gereedscha£pen met 

dezelfde code ingeeft. 

f) De operateur moet gewaarschuwd worden als hij de plaatsen aan weers

zijden van een "grootll gereedschap wi1 bezetten. 

g) IIGroot" gereedschap moet een vaste plaats kennen. 

Uit het subproductenpakket zijn nu per bewerkingscentrum de zes producten 

met de meeste gereedschappen genomen, uitgaande van een 6-pallet wissel

systeem per machine of 12-palletwisselsysteem per cel van 2 machines. 

De producten staan in tabeJ 3 en 4. De 2 x 6 producten met de meeste 

gereedschappen staan weergegeven in bijlage 4.3 •. In de zeer ongunstige 

en onwaarschijnlijke omstandigheid dat deze producten allen achter elkaar 

op de machines bewerkt zouden worden, is op het ene bewerkingscentrum 

(met relatief grote producten) een gereedschapmagazijn voor 125 gereed

schappen nodig en op het andere bewerkingscentrum een gereedschapmaga

zijn voor 134 gereedschappen. Samen met P. van Loosdregt, G. Esch en 

J. van der Putten is geprobeerd dit aantal terug te brengen door over

bodige gereedschappen te schrappen en door waar mogelijk enigszins te 

standaardiseren. Met name bij de centerboren, de frezen en de tappen 

blijkt enige speling te zitten, echter een grotere reductie dan 10 % 
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is nlet bereikt. Van de 125 gereedschappen zijn er 13 overbodig, van 

de 134 gereedschappen slechts 4. 

Voor een optimale flexibilitelt zou dit betekenen dat de gereedschap

magazijnen plaats moeten kunnen bleden aan 120 a 140 gereedschappen. 

Gezien de wens om in later stadium tot een algemeen gereedschapsmagazijn 

over te gaan en het feit dat deze ongunstige situaties in praktijk 

te vermiJden zijn, is toch voorlopig gekozen voor een gereedschapmaga

zijn van 80 gereedschappen. daar dit veel goedkoper is. 
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5. Gereedschappen voor de verspanende bewerking 

5.1. Standtijdbewaking voor onbemande productie 

Een van de problemen die verdergaande flexibele automatisering met zich 

meeb rengt is de s tandt i j dbewak i ng. I n de toekoms t zu 11 en de n i euwe CNC

machines (voor een gedeelte) ingezet worden voor onbemande productie. Bij 

gereedschapbreuk of vergaande slijtage kan dan niet meer tijdig, adequaat 

gereageerd worden. Hierdoor ontstaan onaanvaardbaar hoge kosten. Hetis 

daar6m van belang een goede voorspelling voor de standtijd te maken. 

Bij de nieuwe CNe-machines bestaat de mogelijkheid de standtijd van een 

gereedschap aan de machine in te geven. Dit gecombineerd met diverse 

vormen van standtijdbewaking, moet zorgen voor een storingsvrij opereren 

van de machines. In dit hoofdstuk wordt theoretisch de (meest) economische 

standtijd onderzocht. Er wordt een beschrijving van verschillende vormen 

van standtijdbewaking gegeven. Een practische manier om standtijden te 

bepalen wordt ingevoerd. Als laatste komen nieuwe opspanmethodieken aan 

de orde. 

5.2. Gereedschap voor de verspanende bewerking 

De thermische en mechanische belasting die het gereedschap tijdens het 

verspanen moet ondergaan is zeer hoog. Om deze beJastingen te kunnen 

doorstaan moet de beitelpunt aan de volgende eisen voldoen: 

de hardheid van het gereedschap moet groter zijn dan die van het te 

bewerken materiaal. 

- de hardheid van het gereedschapmateriaal moet behouden blijven bij de 

hoge temperatuur die het gereedschap in de omgeving van de hoofdsnij

kant bereikt. 

- het materiaal moet voldoende sterkte hebben en houden om de snijkrach

ten te kunnen opnemen. 

- de slijtagesnelheid van het materiaal dient, ondanks de hoge tempera

turen en de mechanische belasting, economisch aanvaardbaar te zijn. 
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Om aan al deze eisen te voldoen, is een varietelt van gereedschapmate

rialen ontwikkeld, waarbij iedere soort zijn speclfiek gebied van 

toepassing heeft. Een aantal van deze gereedschapmaterialen zal nu ach

tereenvolgens behandeld worden: 

- Gereedschapstaal 

Gereedschapstaal behoort tot de eerste industrieel gebruikte snijmateri

alen. Zijn hardheid wordt verkregen door de volgende warmtebehandeling: 

- verhitten boven de austenitiseringstemperatuur 

- afschrikken in een waterbad 

- ontlaten (met als doe I gedeeltelijke hardheidsopbouw met gelijktijdi-

ge taaiheidverhoging) 

De gereedschapstalen zijn onder te verde len in ongelegeerde en gelegeer

de stalen. De ongelegeerd stalen bevatten circa 1,25 % C en in geringe 

mate 5i en Mn. Bij de gelegeerde stalen bevindt zich nasst circa_l,25 % C 

nog tot 1,5 %Cr, 1,2 % W, 0,5 % Mo en 1,2 % V. 

De slijtagevastheid neemt met de hardheid en met een stijgend koolstofge

halte toe. Tegelijkertijd neemt echter de taaiheid af. Ongelegeerde gereed

schapstalen harden niet gelijkmatig over de gehele doorsnede, doch uit

sluitend aan de oppervlakte. Door het geringe toepassingsgebied van de on

gelegeerde gereedschapstalen (tot max. 2000 C snijtemperatuur) is het ge

bruik ervan beperkt. 

Het voordeel van de gelegeerde tegenover de ongelegeerde gereedschapstalen 

ligt in de verhoging van de slijtagevastheid door de aanwezigheid van car

bidevormende elementen, de warmtevastheid door legering mete, W, Mo, V en 

in de hogere hardheid door de in oplossing gegane koolstof. Ook zakt de 

gewenste afkoel:snelheid door het legeren. Hierdoor wordt een betere door

harding verkregen. 

Gelegeerde gereedschapstalen worden overwegend bij bewerkingen met lage 

snijsnelheid toegepast (schuren, draadsnijden) en bij het herstellen van 

gereedschappen. 
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- Snelstaal 

Snelstaal onderscheidt zich t.o.v. gereedschapstaal door een verbeterde 

ontlaatvastheid tot ongeveer 550oC. Dit wordt veroorzaakt door secun

daire harding, d.w.z. precipitatieharding van het martensiet. Hierdoor 

treedt ook een verhoogde hardheid van 60 tot 67 HRC op. 

De in de matrix opgeloste delen van de legeringselementen \01, Mo, V en 

Co zijn verantwoordelijk voor de ontlaatvastheid van het snelstaa1. 

Hardheid en slijtagevastheid worden vergrootrespectievelijk verhoogd 

door het ontlaten martensiet en de carbides in de matrix. (Mo-W-dubbel

carbide, Cr- en V-carbide). De carbidevorming en doorharding worden door 

legeren met Cr verkregen. 

Oe verschil1ende soorten snelstaal zijn gecodeerd naar DIN 17006 volgens 

de volgende methode: 

X.a 

W.C.r.V.c.d.e, 

Hierin is a het koolstofgehalte (gewichtspercentage x 100), terwijl c, d 

en e de gehaltes van de legeringsbestanddelen W, Cr en V zijn. Het symbool X 

geeft aan dat het een hooggelegeerd staal betreft. De belangrijkste handels

soorten zijn met hun toepassingsgebied in tabel 5 weergegeven .. 

- Stell i et 

Stellieten zijn gegoten, ijzervrije legeringen opgebouwd uit kobalt (45 tot 

50 %) en de carbidevormers W (15 tot 20 %) en Cr (25 tot 30 %). Het kool

stofgehalte ligt tussen 1,5 en 2,5 %. Het stelliet vormt in feite een 

brug tussen het hardmetaal en snelstaal. Bij lage snijsnelheden zijn 

snelstalen gereedschappen door hun grotere hardheid in het voordeel. Bij 

hoge snijsnelheden verdient hardmetaal de voorkeur boven stel1iet door zijn 

grotere warmtehardheid. 
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Tabel 5 de belangrijkste handelssoorten van snelstaal 

- Hardmetaal 

Hardmetaal is een sinterproduct, bestaande uit metaalcarbiden met kobalt, 

molybdeen en nikkel als bindmiddel. Het voordeel van hardmetaal, hoge hard

heid, drukvastheid en thermische belastbaarheid, wordt voor een deel ver

oorzaakt door de gelijkmatigheid van de structuur van het hardmetaal, ver

oorzaakt door het sinterproces. Hardmetaal bezit bijvoorbeeld bij 100a
o

C 

dezelfde hardheid als snelstaal bij kamertemperatuur, zie figuur 10. 
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f i guur 10 de hardhetd van snelstaal en hardmetaal 

De verschillende componenten In hardmetaal zljn verantwoordelijk voor de 

volgende eigenschappen: 

WC-Co 

Ti C 

raC 

NbC 

Wolfraamcarbide {\..JC} is oplosbaar in kobalt, dit resulteert 

in een hoge bindingsenergie. we is bovendien slijtagevaster 

dan TiC en TaC. Nadeel van WC-Co is de beperking van de snij

snelheid veroorzaakt door oplossing en diffusie bij hogere 

temperaturen. 

Titaniumcarbide heeft een geringe neiging tot diffusie. Hier

uit resulteert een hoge thermische belastbaarheid maar een 

geringe bindingsenergie. Tesamen metWC kan TiC een gemengd 

carbide vormen. Hoog TiC-houdend hardmetaal is bros en breuk

gevoelig. riC wordt voor verspaning van stalen werkstukken met 

hoge snijsnelheid ingezet. 

raC werkt korrelverfijnend en hierdoor wordt de taaiheid ver

beterd. De bindingsenergie is niet zo 1aa9 als bij TiC. 

NbC heeft dezelfde eigenschappen als TaC. Vaak treden NbC en 

TaC als gemengd carbide in het hardmetaal OPe 
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De hardmetalen zijn als voIgt in te delen: 

a) Conventioneel hardmetaal 

De conventionele hardmetalen zijn ingedeeld in drie groepen: 

P, M en K volgens ISO 513. 

De P-groep kenmerkt zich door een hoge warmtevastheid bij geringe wrij

vingsslijtage. Bij iangspanige werkstukken wordt de P-groep ingezet. 

De hardrnetalen uit de M-groep kenmerken zich door een hoge thermische 

belastbaarheid en een goede slijtagevastheid. Deze hardmetalen gereed

schappen zijn bij uitstek geschikt voor toepassing bij roest, zuur-

en hittebestendige stalen, alsmede gelegeerd of hard gietijzer. 

De K-groep vindt zijn toepassing bij kortspanige materialen zoals giet

ijzer en niet-rnetalen (sommige). Deze hardmetalen hebben weinig wrij

vingsslijtage maar zijn niet erg warmtevast. Deze hardmetalen zijn voor-. . 

namelijk gevormd uit WC en de bindingsfase Co en slechts in geringe 

mate uit VC, TiC, TaC en NbC. 

b} De hoogtitaniumcarbiden 

De hoogtitaniumcarbiden bestaan voor 60 tot 80 % uit TiC. Er bevindt 

zich verder nog circa 12 % Ni en 12 % Mo en WC in geringe mate in de 

samenstel1ing. De hoogtitaniumcarbiden kenmerken zich door een grote 

hardheid, een geringe diffusieneiging en adhesieactiviteit, een verho

glng van de warmtesterkte en een vermindering van buigbreuk en kant

vastheid. 

De toepassingsgebieden van de hoogtitaniumcarbiden komen overeen met 

die van het conventionele hardmetaal P15. Echter de toe telaten snij

snelheden liggen 50 tot 100 m/min hoger. Frezen is niet goed mogelijk 

met dit hardmetaal, wegens het hoge breukgevaar dat optreedt bij stoot

belasting. 

c) Multifunctionele soorten (ongecoat) 

Door een zorgvuldiger sinterproces en een groter zuiverheid van de uit

gangsmaterialen kan in vergelijking met het conventionele hardmetaal 

een grotere buigsterkte bereikt worden met slechts een geringe hardheids

afname. 
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d) Gecoate hardmetalen 

Deze bestaan uit een hardmetalen grondmatrix, bijvoorbeeld P15 en een 

daarop aangebrachte dunne harde slijtvaste fijnkorrelige laag, bestaan

de uit carbiden, nitriden, carbonitriden of oxiden. De hoofdtoepassing 

ligt bij draaien en frezen, vanwege de hoge slijtvastheid. Dit brengt 

een sterk verhoogde standtijd met zich mee. De coatings zijn onder te 

verdelen in: 

1) Eenlagige coatings. Hiervoor worden gebruikt: 

- titaniumcarbide (TiC) 

- titaniumnitriet (TiN) 

- hafniumcarbide (HfC) 

- hafniumnitriet (HfN) 

- zirkoncarbide (ZrC) 

- zirkonnitriet (ZrN) 

- aluminiumoxide (A1 20
3
1 

De verschillende eigenschappen van de coatings staan voor titanium

carbide, titaniumnitriet en aluminiumoxide in tabel 6. De coatingdikte 

van TiC ligt op 4 tot 8 micrometer, voor TiN tussen 5 en 7 micrometer. 

\ Hotl'$toH. TitaMQtOid TitQnnitrid Alum;ni~id 

ph:yJilca';t" K~te\ ftC tiN a-A1
2
Oa 

Httrte HVot 
3200 24;0 2SOO IH,3000 

1111 ..... _- JHm 
183,8 

kJ/MoI 
334,6 1670,6 

5chmotI_, 
3160 2950 2050 

°e 

-.....,.- (12 bi. 270 ·C) (2.5 bi. ll00'C) (20 bi. so'e) kooffiz.ienf 

Hf6/oC 7,42 9,3.1 6,66 

Wijnnei .. tftt:h1gk~it 

J/cm'J'OC 0,209 0,293 0,293 

~%,.L Widenf'Ctld 68 2; lrl2 
"tJ!l ' em 

OxidotiQftl.bnttlnd.igkeit ft'ItIBig gut seN gut 

Dick .. 
',93 5,21 3,96 

91.",3 

KristclllfNktur kubisch f1lk~ kubilChn~ 
he;cogonQl Uf'Itrli!ltt untriert 

Girnwkortitante 

Jt 4,33 4,23 S,13 

Tabe'l 6 de verschillende elgenschappen van coatings 
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2) Meerlagige coatings. am een brosse tussenfase tussen matrix en coating 

te voorkomen wordt een tussenlaag aangebracht. 

3) Titaniumcarbonitrietcoating. De meerlagige titaniumcarbonitrietcoating 

(TiC-Ti (CN)-TiN) combineert het goede vrijloopvlakslijtagegedrag van 

TiC met de bestendigheid van TiN tegen kolk- en oxidatieslijtage. Dit 

hoogwaardige snijmateriaal is geschikt voor gebruik bij staal, giet

ijzer, gietstaal alsmede harde werkstukken met hoge snijsnelheden. 

4) Aluminiumoxidecoating. Het belangrijktste toepassingsgebied van TiC

Al Z0
3
- gecoate hardmetalen ligt bij de verwerking van gietstaal en giet

jjzer~ In het algemeen kan aezegd worden dat de gecoate hardmetalen ge

reedschappen belangrijk hogere standtijden bezitten dan conventionele 

hardmetalen gereedschappen. De bewerking van hoger gelegeerde werk

stukmaterialen is niet aan te bevelen vanwege de dan optredende ad

hesieslijtage. Werkstukmaterialen die een grote affiniteit vertonen 

t.o.v. TiC en TiN mogen niet met hardmetaal verspaand worden. Dit 

zijn o.a. Al-, Mg- en Ti-legeringen en nikkelgelegeerde werkstukken. 

- Keramische gereedschappen 

Keramische snijgereedschappen bestaan uit zowel zeer zuiver aluminiumoxide 

alsook mengsels van aluminiumoxide met metaalcarbiden. De toepassing wordt 

voornamelijk gevonden bij snelle en automatische draaioperaties. De laatste 

jaren zijn de prestaties van keramische snijgereedschappen aanzienlijk 

verhoogd door verbeterde sintertechnieken en verderontwikkelde grondstof

fen. De keramische snijgereedschappen zijn onder te verdelen in zgn. oxi

dekeramiek en mengkeramiek. Tot de eerste groep behoren die snijmaterialen 

met meer dan 90 % aluminiumoxide. De kleur wordt daardoor wit. Dit materi

aal is geschikt voor bewerking van gietijzer tot een Brinellhardheid van 

ongeveer 400 HB, alsmede staal tot een sterkte van 1600 N/mm2 en een Rock

wellhardheid van 48 HRC. Door de hoge temperatuurgevoeligheid van het kera

miek is aIleen indirecte koeling toegestaan. Het mengkeramiek heeft minder 

dan 90 % AJ Z03 en is aangevuld met vooral titaniumcarbide of ook wolfraam

carbide. Het heeft een donkere kleur en bezit een hogere abrasieve sJijt

vastheid en is minder thermoschokgevoeJig. Mengkeramiek wordt bij de voor

bewerking van gietijzer toegepast, tot een hardheid van 700 HB. Staal (sneJ

staal, hooggeJegeerd staal) kan tot een hardheid van 64 HRC bewerkt worden, 
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de sterkte van het staal mag de 2400 N/mm2 niet te boven gaan. 

Als gevolg van de hoge slijtagevastheid, de geringe diffusieneiging en zijn 

oxidatiebestendigheid zijn met keramiek zeer hoge snijsnelheden te bereiken. 

Voorwaarde hiervoor is een groot aandrijfvermogen van de machine alsmede 

een zeer stijf systeem machine-gereedschap-werkstuk. Door zijn zeer geringe 

warmtegeleidingscoefficient bl ijft de snijplaat nagenoeg koud gedurende de 

bewerking. De warmte wordt door het werkstuk maar vooral door de spanen 

afgevoerd. 

Een groot nadeel van keramisch snijmateriaal is de geringe capaciteit om 

wisselende temperaturen te kunnen doorstaan. Tevens is de buigsterkte vrij 

gering. 

- Diamant 

Diamant is de hardste van aIle snijmaterialen. Dit wordt veroorzaakt door 

zijn hoge bindings- en roosterenergie. Diamant is ondente verdelen in na

tuurdiamant en synthetische diamant. Natuurdiamant wordt aIleen in mono

kristallijne vorm gewonnen. Er komt ook polykristallijne diamant in de na

tuur voor, dit is echter goedkoper synthetisch te produceren. Een belang

rijke eigenschap van monokristallijne diamant is het anisotropisch gedrag 

(richtingsafhankelijk gedrag) van hardheid, sterkte en elasticiteitsmodu

Ius. Er moet dus op gelet worden dat het monokristallijn diamanten gereed

schap de juiste orientatie heeft, indien ermee verspaand wordt. 

De verspaning van ijzer en staal is.niet mogelijk met diamant. Het diamant 

reageert met ijzer, het gevolg is een snelle afstomping van het gereedschap. 

Monokristal1ijne diamant is vooral geschikt voor de verspaning van lichte 

en edelmetalen, alsmede kunststoffen en ook glas en steen. Het accent ligt 

vooral op de fijnbewerking, omdat grote snijdiepten en aanzetten onmogelijk 

zijn. De polykristallijn diamanten gereedschappen zijn geschikt voor bewer

king van lichte, zware en edelmetalen, alsmede kunststof, grafiet en voor

gesinterd hardmetaal. Oe toepassing is niet toegespitst op de fijnbewerking. 

V~~r en nabewerking kunnen vaak in een bewerkingsgang verenigd worden. 

In vergelijking tot hardmetaal leidt de toepassing van polykristallijn 
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diamant tot aanzienlijke standtijdverhoging en een vermindering van de 

verspaningskrachten en een verbetering van de oppervlaktekwaliteit. 

- Boo rn i t r i e t 

Boornitriet is na diamant het hardste materiaal. Het is een synthetisch 

materiaal ontstaan door de reactie van boorhalogeen met ammoniak. CBN 

is tot 2000 0 C stablel, terwijl diamant al bij gOOOe instabie! wordt. 

Gereedschappen van polykristal!ijn boornitriet lijken in hun uitvoerings

vorm sterk op de polykristal1ijn diamanten gereedschappen. Zij bestaan 

uit een polykristallijn snijgedeelte, middels solderen of klemmen met 

een houder verbonden. CBN-gereedschappen \rlorden bij voorkeur gebruikt voor 

bewerking van gehard staal met een hardheid HRC 45. Ook snelstaal en 

bepaa 1 de n i kke 1- en koba I t lege r i ngen worden we I me t CBN ve rspaand. CBtJ

snijmaterialen zijn lowe I voor grove voorbewerking als voor fijnbewerking 

toe te passen. Nabewerking is door de hoge nauwkeuringheid vaak overbodig. 

Het is te verwachten dat door de hogere kwaliteitseisen, de besp~ring aan 

bewerkingstijd en de aanzienlijke standtijdwinst de toepassing van CBN 

toe gaat nemen, met name voor de bewerking van moeilijk te verspanen mate

dalen. 

Gereedschapsuitvoeringen 

De verschil1ende uitvoeringsvormen zijn zodanig ontworpen dat zij mechanische 

en thermische belastingen op kunnen nemen. Tevens moet het gereedschap snel 

gewisSeld kunnen worden. De naslijpkosten moeten laag zijn. 

Snelstalen gereedschappen zijn meestal uit een stuk gemaakt. Zij worden op 

een houder geklemd, meestal middels een schroefverbinding. Soms worden snel

stalen plaatjes op een houder gesoldeerd. Meestal is dit echter voorbehou

den aan hardmetalen of keramieke plaatjes. Er kunnen echter spanningen ont

staan tussen het hardmetaal en de soldeerverbinding bij afkoelen vanuit de 

gebruikstoestand. Hierdoor kan scheurvorming optreden. 
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Oaarnaast bestaan de geklemde wisseJplaatjes. Zij hebben het grote voordeel 

dat het wisselen van snijkant erg snel kan gebeuren. Zijn aIle snijkanten 

versleten, dan wordt het wisselplaatje weggegooid. Enige vormen van wis

selplaatjes zijn te zien in figuur 11. 

figuur: 11 enige vormen van wisselplaatjes 

Zoals te zien in figuur 12 kan het klemmen op verschillende wijzen gebeuren. 

De vierhoekige snijplaatjes hebben door hun grote hoeken een zeer grote sta

biliteit. De ervaring bij OAF S.P. leert dat de vierhoekige plaatjes onge

veer 1,5 x zo lang meegaan dan driehoekige. De hoogste oppervlaktekwaliteit 

wordt verkregen met ronde plaatjes. De kleinste werkstukradius vormt hier 

het toepassingscriterium. 

Insert 
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f i guur 12 
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screw 

Shank 
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~ Lockpin 

~ Shank 
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klemming van, de wisselplaatjes 
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5.3. De stand van de gereedschapstechniek bij OAF S.P. 

Bij OAF S.P. worden de ontwikkelingen van de gereedschapsoorten goed 

gevolgd. De hoogwaardige materialen die voor de producten gebruikt wor

den, vragen om moderne gereedschappen. 

De procedure bij OAF S.P. is zo dat de werkvoorbereiders de snijgereed

schappen kiezen die zijn nodig denken te hebben vooride door hen voor

bereide bewerkingen. E1ke werkvoorbereider heeft eigen.lijk zijn eigen 

favoriete gereedschappen en er is daarom ook weinig structuur in de ge

reedschapkeuze. Sommige werkvoorbereiders kennen een aanta1 gereedschap

codenummers uit hun hoofd, en dit zijn dat de gereedschappen die zij 

waar mogelijk toepassen. Er bestaat een kast op de werkvoorberelding 

(OAF I) met documentatie van diverse leveranciers van snijgereedschap-

pen. Oeze informatie is echter verre van nieuw en moet nodig up to date 

gebracht worden. 

Tevens zou I.E. (I.E. = de afdeJing Industrial Engineering) eens_in de 

zoveel tijd een rapport aan de werkvoorbereiders moeten uitbrengen met 

de nieuwste ontwikkelingen op gereedschapsgebied. 

Het gehele gereedschapsarchief is te uitgebreid, er moet een Kleiner aan

tal echte standaardgereedschappen komen. 

De tendens bij S.P. is naar meer keramische snijgereedschappen, omdat 

deze hogere snijcondities toelaten en zelf steeds beter stoot- en slij

tagevast worden, een ontwikkeling die zich eerder al bij hardmetalen 

plaatjes heeft voorgedaan. 

Op het moment worden proeven gedaan met gecoate boren. 
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5.4. De gebruiksduur van het gereedschap, beschrijving van de 

d i v.e rse s I i j tagevo rmen 

De effectieve gebruiksduur van een gereedschap is de tijd dat deze 

nog steeds onder de gewenste bewerkingscondities op aanvaardbare wijze 

producten vervaardigt van de verlangde kwaliteit. Deze gebruiksduur 

kan beeindigd worden doordat: 

de slijtagetoestand de machinefuncties beinvloedt (trill ingen etc.). 

het gereedschap zijn snijdend vermogen verliest. 

ten gevolge van de gereedschapsslijtage de werkstuktolerantie niet 

meer gehaald kan worden. 

de oppervlaktekwaliteit van het werkstuk niet meer toereikend is. 

Welk criterium gehanteerd wordt, is afhankel ijk van de bedrijfssituatie. 

Figuur 13 laat de vlakken van een gesleten beitel zien. Aile vlakken 

die met werkstuk of spanen in contact zijn getreden, vertonen slijtage. 

Section A-A 

figuur 13 
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slijtage van de beitel 
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De belangrijkste slijtagevormen zijn de vrijloopvlaksl ijtage en de 

kolksl ijtage. Van tweede orde zijn de oxidatieslijtage en de huJp

vrijloopvlaksl ijtage. 

Boven een bepaaJde snijsnelheid nemen zowel de bandvormige sl ijtage op 

het vrijloopvlak als de uithol1ing van het spaanvlak gestadig toe. 

Daarom kan zowel de breedte KB van de krateruitholling als de breedte 

VB van de vrijloopvlakslijtage als maat voor de 51 ijtage dienen. 

Achtereenvolgens zullen nu de diverse vormen van slijtage behandeld 

worden. De diverse vormen van slijtage komen meestal in combinatie v~~r. 

Afhankelijk van de bedrijfssituatie zal een van de sl ijtagevormen 

overheersen. 

1) Be~cha(:figi n~ va-n---ae snJJ kantenaoor mecharii sche of -thermi sche~ 

overbelasting. 

a) Het afbreken van materiaal 

Dit kan optreden bij grote snijkrachten, waardoor snijkanten of 

hoeken afbreken. Dit fenomeen wordt bevorderd door een kleine 

wig- of spaanhoek en door bros materiaal. 

Snijgereedschappen van sinteroxide en hardmetaal zijn gevpel ig 

voor materiaal insluitsels in het werkstuk. Hierdoor kunnen kleine 

stukjes gereedschapsmateriaal afbreken. 

b) Dwarsscheuren 

Bijvoorbeeld bij frezen is er sprake van een wisselbelasting. 

Oit kan lei den tot duurbreuk. -SneTle snl)krac~twrsserin-g-en Jelden' 

-~-----b ir-frezen met hardmetaal tot dwar55cheuren. 

c) Kamvormige 51 ijtage 

Oeze slijtagevorm ontstaat door thermische wisselbelasting. Oit 

gebeurt o.a. bij frezen. Tijdens het snijden loopt de temperatuur 

op. De contactzone wordt sterk verwarmd en wil uitzetten. Oe daar

onder gelegen zone heeft niet zoln hoge temperatuur. Hierdoor ont

staat een spanningsveld van druk aan de oppervlakte en trek enige 

afstand daaronder. Na het snijden treedt de afkoeling aan de opper-
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vlakte in en de toplaag wil inkrimpen. De temperatuur iets onder 

de oppervlakte daalt niet zo snel. Dan treedt aan de oppervlakte 

trek, daaronder druk en daaronder trek op. Tijden5 de verhitting 

leiden de drukspanningen tot plasti5che vervormingen en opstape-

1 ing van materiaal, bij afkoelen zet het materiaal plotsel ing uit. 

Hierdoor ontstaat de kamvormige 51 ijtage. 

d) Plastische vervorming 

Door onvoldoende uitharding van gereedschaps5talen of bij zeer 

hoge temperatuur die het materiaalweker maal<£~kan la5trsche 

vervorming optreden. De vervorming5weerstand is dan te klein bij 

een toereikende taaiheid. 

Mechani5che 51 ijtage ontstaat meestal door de aanwezigheid van harde 

bestanddelen zoals oxide of carbide in het snijmateriaal. 

2) Adhesie 

Door plastische vervorming van spanen die bij sommige werkstukken 

gepaard kan gaan met versteviging, kan het voorkomen dat er werk

stukmateriaal op de beitel achterbl ijft. en zelf als snijgedeelte 

gaat werken. Afhankelijk van de verspaningscondities laten deze 

opbouwsnijkanten (built-up edges) periodiek los. Bij grote hardheid 

leidt dit tot een aanzienlijke oppervlaktekwaliteitsvermindering 

alsmede tot verhoogde vrijloopvlak51ijtage. Bij het loslaten kan 

het achtergebleven werkstukfragment een deel van het snijmateriaal 

meenemen. Zie figuur 14. 

figuur 14 opbouwsnijkanten 
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3) Diffusie 

Als de moleculen bij hoge temperaturen een zekere bewegel ijkheid 

bereiken, dan begint diffusie op te treden. In het algemeen gebeurt 

dit, wanneer de temperatuur de factor 0,35 tot 0,4 bereikt van de 

absolute smelttemperatuur. Hoe groter de warmtegeleiding van het 

materiaal, des te groter de diffusie. 

Snelstaal en gereedschapstaal zijn al onbruikbaar voor ze de diffu

sietemperatuur bereiken. Anders 1 igt het bij het verspanen van staal 

en gietijzer met hardmetalen gereedschappen. De temperatuur kan hier

bij oplopen tot 700 a 13000 e. Dan wordt in de diffusiezone wolfraam

carbide opgelost via een gecompliceerde reactie. Hierdoor neemt de 

oppervlaktehardheid aanzienlijk af. 

4) Oxidatie 

Hardmetaa1 begint al tussen de 700 en 8000 e te oxideren. Hardmetaal 

bestaande uit zuiver wolfraamcarbide en kobalt oxideert sterker dan 

hardmetaal met toegevoegd titaniumcarbide. Voor gereedschapsstaal 

en snelstaal is de warmtesterkte zo gering dat de oxidatietempera

turen niet bereikt worden. Hardmetaal kan een oxide vormen (wolfraam

kobalt-ijzeroxide) met een groot volume per mol. Hierdoor bestaat er 

een grote kans dat er een gedeelte van het oppervlak afbreekt. 
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5.5. Diverse standtijdvergelijkingen 

Voor het verstrijken van een zekere snijtijd treedt met grote zeker

heid nnoit breuk OPe Daarna treedt het verschijnsel random OPe In de 

huidige situatie bij DAF S.P. is gereedschapsbreuk al zeer ongewenst, 

in de geautomatiseerde toekomst zal gereedschapsbreuk onaanvaardbaar 

hoge kosten met zich meebrengen. De snijtijd (standtijd) moet dan ook 

met grote voorzichtigheid worden bepaald en mag onder geen beding over

schreden worden. Hier geldt: beter een gereedschap te vroeg uitspan

nen dan te laat. 

De slijtage is het criterium voor het einde van de gebruiksduur omdat 

het eerder genoemde effecten kan veroorzaken. Er bestaan een groot 

aantal standtijdvergelijkingen. Een van de eerst ontwikkelde, nog 

steeds vee1 gebruikte is die van Taylor, de zogenaamde Taylorrelatie: 

T k = c v v 

T = standtijd min 

k = Taylorexponent 

v = s n i j s ne 1 he j d m/min 

c = constante v 

De standtijd wordt benaderd door een rechte lijn, zie figuur 15. 

SIand,eit-
1 kurve 

log T ,_ T 1 --<l-::-:+ 

k 0 tan "v 

T l -+-~ PkU 

log v 

TaylorqleichUI1<j : 

folconst 

figuur 15 de Taylorrelatie 

De Taylorrelatie houdt aIleen rekening met de snijsnelheid. Er zijn 
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echter nog vee I meer invloedsfactoren. De uitgebreide Taylorvergelijking 

betrekt ook de aanzet in de relatie: 

T i k 
= c s v 

c = constante van de uitgebreide Taylorrelatie 

s = aanzet m 

= aanzetexponent 

De Taylorexponent hangt hoofdzakelijk af van het gereedschapsmateriaal. 

Voor snelstaal is k = 0,125 en voor hardmetaal o,2~~a,3. In figuur 16 

staat het effect van een toe- of afname van k op de Taylorrelatie weer

gegeven. 

T 

T 

\---~ 

f i guur 16 

_ v [mjs] 

het effect van 

een toe- of af

name van k op de 

Tayiorrelatie 

Bij de uitgebreide Taylorrelatie ontstaat een driedimensionale grafiek . 

zoals in figuur 17. Een doorsnijding hiervan bi~j constante aanzet levert 

weer een grafiek zoals in figuur 15. 
loq r 

ap' konst 

f i guur 17 de uitgebreide Taylorrelatie 
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Konig en Depiereux tens lotte (1969) hebben een nog verder uitgewerkte 

standtijdvergelijking ontwikkeld. Deze ziet er a1s voIgt uit: 

T 

m 

n 

ck 
k 

v 

if 

... 

... 
= 
= 
= 
= 

((-k 1m) vm 
e v 

sn i j sne 1 he i dexponent van de Kon i g-Depi ereuxverge 1 ij king 

aanzetexponent van de Konig-Depiereuxvergel ijking 

Konig-Depiereuxconstante 

snijsnelheidgetal van K.-O. 

aanzetgetal van K.D. 

Voor de afleiding wordt verwezen naar lit. 23. 

5.6. De economie van de verspanende bewerking 

Met verdergaande automatisering en nieuwe machines loopt de standtijd van 

de gereedschappen steeds verder terug. Immers bij voorzichtige snijcon

dities neemt de standtijd toe, maar de bewerkingstijden nemen ook toe, 

waardoor de 100n- en machinekosten stijgen. Omdat de 100n- en machine

kosten de laatste tijd veel sterker stijgen dan gereedschap- en gereed

schapwisse1kosten, leidt een standtijdverkorting door verhoging van de 

verspaningscondities tot geringere vervaardigingskosten. 

Bij de keuze van de snijcondities zijn ten minste twee criteria te onder

scheiden: minimale productiekosten en minimale productietijd. 

De vervaardigingskosten per werkstuk, K , zijn opgebouwd uit: 
v 

1. de vaste kosten voor leeglooptijd 

2. de loon- en machineskosten 

3. de gereedschapkosten 

4. de gereedschapwisse1kosten 

In formule wordt dit K v 
... + 

en rustti jd K1 

K2 

K3 

K4 

+ + 
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In figuur 18 staat deze relatie weergegeven. 

v (I/Iin) 

figuur 13 de vervaardigingskosten per product 

Er geldt dat de totale productietijd tp per product is: 

:: + + txt w v 

T 

t = totale productietijd per product min p 
t = rustti jd (omspannen, leegloop) min 

0 

t = verspani ngst i jd min v 
t = wisseltijd van een snijkant min w 
T = standtijd van de beitel mi n 

Er geldt dat t 
v = v v = verspaand volume m3 

a = snedediepte m 



Dan is t 
P 

t 
P 

= 

= 

t o 
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+ v x 

a-s·v 60 

+ V x 

+ 

+ 

t w 

t 
w 

a.s·v 60 T 

Als nu X = man- machineuurtarief 

v 

a·s·v·T 

Y = gereedschapkosten per snijkant 

_ Dan worden de totale kosten per product: 

K 
v = t o X 

60 

+ V X 

a·s·v 60 

+ V Y 

a·s·v T 

+ V t X 
w .......... - . 

a s v T 60 

Om nu tot optimale snijcondities te komen, kan er geoptimaliseerd worden 

naar de snedediepte a, de aanzet s of de snijsnelheid v. In figuur 19 

zijn de kostencurven getekend als functie van de snijsnelheid v voor 

diverse waarden van de snedediepte a. 
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Konig (lit. 23) concludeert dat de maximaal te realiseren aan.tet 

practisch altijd optimaal is. Dit wijst op het toepassen van een zo 

groot mogelijke aanzet uit oogpunt van kostenminimalisering. Deze 

aanname maakt het mogelijk de vereenvoudigde Taylorrelatie in de voeren 

in de kostenvergelijking. Dan wordt 

K v = t X o 

60 

+ v X + 

a s v 60 

v • y + 

k+l a· s . c . v 
v 

v . t . X w 
k+l a· s· c . v 60 

v 

Nu zijn de optimale snijsnelheden te berekenen voor zowel minimale pro

ductiekosten alswel maximale productieaantallen. Door differentiatie van 

de bovenstaande vergelijking naar v ontstaat de snijsnelheid v voor c 
minimale productiekosten. Door een soortgelijke vergelijking als boven-

staande voor de productietijd op te stellen en deze naar de tijd te 

differentieren, ontstaat de optimale snijsnelheid voor minimale produc

tietijd. 

Hieruit voIgt dan: 

v min. kosten · r ( k+l 1 

v min. productietijd 

(t + 
w 

c 
v 

Dit ingevuld in de Taylorrelatie levert: 

y 
T = - ( k+l ) ( t + - 60 min. kosten w 

X 

T min: product i et i j d = - ( k+l t w 

y 
60 

X 
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Variabelen zijn dus k. t , Y en X voor een gereedschaplevensduur. Deze w 
waarden zijn bij OAF S.P. te achterhalen~ Echter de gereedschapkosten zit-

ten voor een dee I in het man-machineuurtarief, wat berekeningen met ver

hoogde of verlaagde gereedschapkosten moeilijk maakt. 

De standtijd van een gereedschap is niet aIleen afhankelijk van de 

combinatie werkstuk-bewerking-gereedschappen, maar ook van de machine; 

het vermogen van de machine, de stabiliteit, continue of discrete 

toerentallen. 

Momenteel zijn de standtijden bij OAF S.P. bepaald door de aanwezige 

kennis en ervaring. In het kader van dit onderzoek is aan een aantal 

leveranciers van gereedschappen gevraagd om gegevens t.a.v. de stand

tijden van hun gereedschappen op te geven. Hieruit blijkt eens te meer 

dat er nog niet veel bekend is over standtijden. Pas met de huidige 

verdergaande automatisering, neemt de behoefte aan precieze informatie 

omtrent dit onderwerp toe. Een korte beschrijving van de schriftelijke 

informatie over standtijden staat weergegeven in bijlage 5.6 •• 

5.7. De economie van de verspanende bewerkins voor de tension strut 

Op de T.H. Eindhoven is een rekenprogramma ontwikkeld, dat de kosten

grafiek per product weergeeft. Het programma kan gebruikt worden op een 

Hewlett-Packard 9a25A desktopcomputer met plotter. 

Het programma is toegepast op drie draaibewerkingen aan een product 

van OAF S.P., de zogenaamde tension strut, artikelnummer 2Q06003, 

BVO 209 (stap 209 uit de bewerkingsvolgordel. Het zijn drie voorbewer

kingen. Het man-machineuurtarief van de Heyligenstadt NC-draaibank 

bedraagt fl. 145,-. De gereedschapkosten per snijkant bedragen fl. 6,50. 

De Taylorexponent is 0,20. De aanzet bij het voordraaien is 0,20 mm/omw. 

Het valt te verwachten dat de optimale snijsnelheid niet in de praktijk 

te realiseren is, omdat de maximale snijsnelheid 45 m/min is, om tril

lingen te voorkomen. 
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De oorzaak hiervoor valt uit de dynamica van het bewerkingssysteem af 

te leiden. (lie ook lit. 34 ). Het bewerkingsproces is als voIgt op 

te vatten, figuur 20 

gereedschaps

werktuig 

figuur 20 

werkstuk 

proces 

sn j j ge reedschap 

het bewerkingsproces 

De oorzaak van het ontstaan van de trilling is arbitrair. In het geval 

van de tension-strut kan dit bijvoorbeeld veroorzaakt worden door me

chanische onbalans, ontstaan door de inspanning van de tension strut. 

Hierdoor kan de aanzetkracht gaan varieren. Als nu tijdens het ver

spanen ten gevolge van een snijkrachtsvariatie de beitelpunt begint te 

bewegen, dan zullen kruldikte en aanzet veranderen. Dit heeft variaties 

in de snijkracht als gevolg, die dan de beitelbeweging t.o.v. het werk

stuk onderhouden. 

In figuur 21 wordt een model van de geometrie van het verspaningsproces 

gegeven. 

figuur 21 de geometrie van 

het verspaningsproces 
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Hierbij geldt dat 

AF 

V 

V'll 

Ah 

h 
0 

AF 

Y 

y''' 

Ah 

= 

= 

= 

= 
= 
= 
= 
= 
,. 

= 

de projectie van de amplitude van de snijkrachtsvariatie op de 

hoofdrichting van de beweging 

amplitude van de momentane verplaatsing van de beitelpunt lood

recht op het nominale gesneden vlak 

amplitude van het vorige pad eveneens loodrecht op het nominale 

gesneden vlak 
V· y 

de vectoriele spaandikteverandering 

nominale spaandikte 

AF cos (wt + a) 

Y COSv.>t 

Y cos (wt - e) 

y'" - y 

De beweging is te zien als die van een teruggekoppeJd dynamisch systeem 

van de tweede orde, waarin het verspanen als proces voorkomt, en de terug

koppeling gereajiseerd wordt via het gereedschapswerktuig, zie f~guur 22. 

Tl 

figuur 22 

Hier geldt dat T 
c 

T 
m 

y h 
T 

+ c 
1'-

Y 
T 

m ..... 

een teruggekoppeld dynamisch systeem 

= A F 

Ah 

= 

= 

= 

de overdracht van het verspaningsproces 

de overdracht van het gereedschapswerktuig 
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• 1 
-Ie.) -= e n = de tijdvertra9ing waarbij n de 

omwentelingsfrequentie van het 

werkstuk is. 

Voor de statische snijkracht geldt onder orthogonale omstandigheden dat 

F == c s 
. s 0,64 0,96 a 

Onder orthogonale omstandigheden is de snedediepte a gelijk aan de snede

breedte. Bij de aanname dat de richting van de hoofdsnijkracht samenvalt 

met de hoofdrichting van de beweging, is T te vinden door de voorgaande 
c 

vergelijking naar s te differentieren. Dan 

T = c = == C I -0,36 0,96 s a s 

Als de rondgaande versterking in het systeem volgens figuur 22 kleiner 

dan -1 wordt, zal volgens Nyquist het geheel instabiel worden. De com

plexe functie T = T (~) ligt vast voor een bepaaJd gereedschapswerk-m m 
tuig, zodat de waarde van T bepalend zal zijn voor de stabiliten van 

c 
het geheJe systeem. Nu is in te zien dat T groot wordt voor kleine waar-c 
den van de aanzet s en grote waarde van de snedediepte a. Dit betekent 

dat de logische reactie aan de machine om de aanzet terug te brengen bij 

optredende tril1ingen, juist averechts kan werken. 

Bij de tension-strut speJen de hoge kosten van het product, alsmede 

het verhoogde tril1ingsgevaar door de grillige vorm een zodanige rol, 

dat de snijsnelheid tot 45 m/min beperkt wordt. Voor een producttekening 

zie figuur 23. 

-+1-1- - -- - ---- --F'--l-Ilk] 
figuur 23 de tension-strut 



-71-

Het werkstukmateriaal is gelegeerd staal met een treksterkte van 

1862-2060 N/mm2• Voor deze drie bewerkingen is het materiaal ver

edeld. 

In bijlage 5.7. zlJn de resultaten weergegeven. Door de zeer grote 

hardheid wordt het aantal sneden per snijkant zoals die in de gra

fieken staat lang niet gehaald. Bij de eerste bewerking wordt de tip 

na elk product gewisseld, bij de tweede bewerking wordt de tip na elke 

3 a 4 producten gewisseld. Bij de derde bewerking wordt de tip na ie

der product gewisseld. Dit wil overigens niet zeggen dat de tips niet 

nog wat langer mee kunnen gaan, de waarde van het product is echter 

zo groot dat niets geriskeerd wordt. 

Met de figuren uit bijlage 5.~wordt aangetoond dat verhoging of ver

laging van de gereedschapkosten nauwelijks invloed heeft op de totale 

kosten per product. Een 2 x zo duur gereedschap betekent dus geens

zins sterk gestegen totaalkosten. 

Bij de inkoop van gereedschap voor de nieuwe F.P.A.-machines voor 

onbemand draaien, zal dus meer de nadruk op kwaliteit dan op prijs 

moeten komen te liggen. 
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5.B. Voorstel tot standtijdbepal ing producten 

Aan de hand van de aanwezige ervaring met de reeds gefabriceerde 

producten en de bestaande gereedschappen, zal nu product voor product 

met J. Brankaert, werkvoorbereider op DAF I II, de standtijd van ieder 

gereedschap ingeschat worden, rekening houdend met de verschillende 

verspaningscondities en methoden, verschillende materialen en hard

heden, etc., etc •. Er zal vanaf nu schriftelijk bijgehouden worden 

hoe en tot welke standtijden men gekomen is. Regelmatig moeten deze 

ervaringsfeiten getoetst en bijgesteld worden. Er is een formulier 

opgesteld voor dit doel, en dit formulier wordt door de machinebediende 

ingevuJd. Dit formulier is weergegeven in bijlage 5.8. 

5.9. Gereedschapbewakingssystemen 0e CNe-machines 

Het doel van de procesbewakingssystemen op CNe-machines is meervoudig: 

Waarborging van een normaal functieverloop 

Kwal iteitsgarantie 

Verhinderen van schade door systeem- en processtoringen 

Trend-bewaking en analyse 

De systemen zijn onder te verdelen in bewaking yoor het bewerkings

proces, tussen twee bewerkingsgangen in, en na het bewerkingsproces. 

De automatische bewaking omvat werkstuk, gereedschappen en procesdata. 

Bewaking yoor het proces heeft als doel de goede procesgang te garan

deren, bewaking tijdens de bewerking heeft als doel systeem- en proces

storingen te verhinderen, de kwaliteit te controleren en een actuele 

trenddiagnose te stellen. De "nabewaking" wordt voor kwal iteitscontrole 

gebruikt, alsmede voor statistische en analytische doeleinden. 

Nu voigt een korte beschrijving van de bestaande bewakingssystemen. 

1. Bewaking door bedrijfsurentell ing 

t s net ar-~~~uirrie tijcf~bestaande standtijdbewakingssysteem, dat 
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zowel op draaibanken als bewerkingscentra wordt toegepast. De stand

tijd wordt vooraf ingesteld. Bij het bereiken van de ingestelde 

standtijd wordt de bewerking voltooid, waarna het gereedschap wordt 

gewisseJd. Gereedschapsbreuk wordt dus niet gesignaleerd, er zal 

een ruime veiligheidsmarge gehanteerd moeten worden. Het systeem 

kan goed worden toegepast bij meermachine-bediening en onbemand 

werken. Het verdient aanbeveling dit systeem niet uitsluitend op 

zichzelf staand toe te passen. 

2. Bewaking door meting van stroomsterkte 

Door meting van de stroomsterkte in gelijkstroornrnotoren wordt het 

afgegeven vermogen bepaald. De bewaking geschiedt via vergelijkings

waarden of door regeling van voedingssnelheid. Als eerste limiet 

wordt de waarde ingesteld waarbij met gesleten gereedschap nog 

juist een goed product wordt afgeleverd. Een tweede limiet geeft het 

punt aan waarbij de machine direct moet stoppen. De eerste limiet 

wordt meestal gelegd bij 30% vermogenstoename. 

Een andere methode is het registreren van het verschilvermogen tussen 

nul last en bewerking in vol materiaal. Bij overschrijding met bij

voorbeeld 20% van dat verschil wordt de bewerking met gereduceerde 

voeding voltooid, waarna een nieuw gereedschap wordt ingezet. 

3. Bewaking door krachtmeting 

Het is mogelijk gereedschapsbreuk binnen 1-2 msec te signaleren door 

meting van de verspaningskracht. Op de plaats waar de verspanings

krachten naar de machine worden doorgeleid. worden rekstroken of 

piezoelectrische kwartskristallen gemonteerd. Via een meetversterker 

en een microprocessor-gestuurde schakeling wordt de informatie in de 

CNC-besturing gestopt. 

4. Bewaking door geometrische metingen 

Met driedimensionale metingen aan gereedschap of product kan direct 

of indirect de slijtage van een gereedschap worden bepaald. Na de 

meting kunnen correcties worden uitgevoerd of kan het gereedschap 
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gewisseld worden. Een onderdeel hiervan is de gereedschapsbreuk

detectie. Het gereedschap wordt door oproep van een onderprogramma, 

in de hoofdspil naar een lengtemeetinrichting gebracht. Deze lengte

meetinrichting bevindt zich op een gedefinieerde posit ie, bijv. op 

de opspantafel. De gereedschapslengte wordt afgetast en vergeleken 

met de geprogrammeerde waarde. Op deze manier wordt breuk gedetec

teerd. 

Onontbeerl ijk voor onbemand draaien zlJn meettasters, zoals bijv. 

de zgn. Renishaw-meettaster. Deze meettasters hebben de volgende 

functies: 

herkennen van gereedschapsbreuk 

meten van de werkstukgeometrie 

bepalen van de positienauwkeurigheid van het werkstuk 

palettenidentificatie 

gereedschapscorrectie 
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5.10. Nieuwe opspanmethodieken 

5.10.1. Algemeen 

Opspanmallen hebben als doel t werkstukken snel en zeker in een gedefi

nieerde positie t.o.v. machine en daarmee gereedschap te brengen. In 

zijn functie als verbindingsdeel tussen werkstuk en machine is de 

opspanmal zowel werkstukafhankelijk (geometrie en bewerkingen) als 

afhankel ijk van de machinerandvoorwaarden van het fabricagesysteem. 

Bij gebruik in flexibele fabricagesystemen moet hier rekening mee ge

houden worden. 

Zoals in hoofdstuk 1 al vermeld is, is een van de doelstellingen van 

OAF S.P. het zo economisch mogel ijk produceren door per product slechts 

een set mallen te fabriceren~ Tevens bestaat het streven naar serie-

grootte met steltijd O. Gezien de gewenste sterk verhoogde flexibi-

I iteit in de toekomstige product ie, is het gewenst om de bestaande 

opspanmethodieken eens nader te beschouwen en eventuele alternatieven 

te onderzoeken om zo tot een optimale situatie te komen. 

Momenteel is de situatie als voIgt: Voor elk product wordt een mal 

ontworpen en gefabriceerd. Het ontwerpen wordt zelf, of door een ex

tern tekenbureau verricht. 

Nu zal eerst een beschrijving gegeven worden van de diverse conven

tionele opspanmethoden. Aansluitend voIgt een verhandeling over de 

verschillende manieren van productenstroming. Hieruit voIgt het baste 

opspansysteem voor flexibele automatisering. Hieraan is een vergel ij

kend onderzoek naar enige in de handel zijnde systemen toegevoegd. 

Besloten wordt met een conclusie en aan de hand daarvan ideeen voor 

de toekomst ( CAOCAM ). 
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5.10.2. Conventionele oespaninrichtingen 

Het bouwdoossysteem 

Het gebruik van het bouwdoossysteem is vooral voordelig bij producten 

met een korte levensduur of voor producten die in de ontwikkel ings

fase zijn en nog van vorm kunnen veranderen. 

Het toepassingsgebied 1 igt daarmee in de kleine seriefabricage, de 

prototypenvervaardiging, maar ook in de middel- en grote-serieproduc

tie, als snel inzetbare vervanging voor de specifieke opspaninrich

tingen. De mogel ijkheid tot snelle verandering binnen het systeem 

maakt het ook bij uitstek geschikt voor flexibele automatisering. 

Het systeem kan echter niet uitsluitend op zichzelf gebruikt worden. 

Dit zou te hoge kosten veroorzaken. 

Een technische grens aan de toepassing is de stijfheid van de opspan

inrichting. Aan de ene kant moet de opspanning zoveel mogelijk ruimte 

voor bewerkingen open laten, aan de andere kant moet de stijfheid 

vaak hoog zijn. 

Deze twee eisen leveren voor een bouwkastsysteem moeil ijkheden op, 

omdat niet altijd de juiste verstijvingen aangebracht kunnen worden 

om de krachten optimaal door te lei den. De stijfheid van de diverse 

elementen en hun verbindingen bepalen daarmee voor een groot deel de 

belastbaarheid van de opspaninrichtingen. 

Een hoekplaat van het B1Uco-bouwdoossysteem bijvoorbeeld, kent een 

stijfheid van ongeveer 10-4 mm/N bij een belasting aangebracht zoals 

in figuur 24. 

Er zijn dus technische en economische factoren die samen doorslag

gevend zijn voor het al dan niet gebruiken van een bouwdoossysteem. 
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Het specifieke spaninrichtingbouwdoossysteem 

Bij een bekend productieprogramma en werkstukken met een langere 

levenscyclus is een specifiek bouwdoossysteem te prefereren boven 

een universeel bouwdoossysteem. Een betere krachtdoorleiding, kortere 

op- en omspantijden zijn dan mogelijk. Bij de specifieke opspaninrich

tingen worden standaarddelen gecombineerd met werkstukafhankel ijke 

delen. De volgende combinaties zijn mogelijk: 

werkstukonafhankel ijke grondplaat verbonden met werkstukafhankel ijke 

opspandelen. 

een grondplaat met een werkstukafhankel ijke bevestiging in verbin

ding met standaard opspandelen. 

De universeel inzetbare opspanelementen begrenzen enerzijds de kosten 

van het systeem en garanderen een flexibiliteit bij het overschakelen 

op een ander productenspectrum. Anderzijds zorgen de werkstukafhanke

lijke opspandelen voor een snelle ingebruikname van de opspaninrichting, 
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terwijl weinig opspandelen een eenduidige vormgesloten verbinding 

vormen kunnen. 

Het groepenopspaninrichtingsysteem 

Dit systeem bestaat uit vast aangebrachte opspandeJen op een grond

plaat, die zo zijn geordend, dat met een complete opspanmal verschei

dene gelijksoortige werkstukken opgespannen kunnen worden. Door de 

inbouw van verstelbare opspandelen is verdere aanpassing mogel ijk, 

dit gaat weI ten koste van de vrije ruimte waarin verspaand kan worden. 

Oit systeem is geschikt voor werkstukken die gelijksoortig opgespannen 

moeten worden, en in voldoende grote hoeveelheid voorkomen. 

Het specifieke opspanmallensysteem 

Uit technisch oogpunt is dit het beste systeem. De specifieke opspan

inrichting is optimaal aan het werkstuk aangepast. Een optimale com

binatie van hoge stijfheid en vrije verspaningsruimte is mogelijk. 

Het gebruik van specifieke opspaninrichtingen is van economische fac

toren afhankelijk, maar zal in het algemeen bij grote series liggen. 

5.10.3. De productenstroom 

De conventionele productenstroom 

Bij conventionele machines is er een opspaninrichting nodig voor een 

serie. De opspanmal bl ijft net 20 lang op de machine tot de serie af

gewerkt is. De methode is te zien in figuur 25. 

0000-
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figuur 25 de conventionele productenstroom 

= product 

"" opspanmal 

= gereed product 
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De productenstroom bij flexibele fabricagesystemen 

Het aantal opspanmalren moet zo bemeten zijn, dat de tijd tussen het 

verlaten van de machine van het bewerkte deel en het weer arriveren 

van dezelfde opspanmal met een nieuw onbewerkt product aan de machine, 

overbrugd kan worden. Zie figuur 26. 

In tegenstelling tot de conventionele productenstroom vormen werkstuk, 

pallet en opspanmal een transporteenheid bij flexibele fabricagesystemen. 

Dit houdt theoretisch in, dat er voor een serie van 10 producten die 

achter elkaar bewerkt moeten worden, 10 opspaninrichtingen nodig zijn. 

In ieder geval moet het aantal opspaninrichtingen zo groot zijn dat de 

bewerking van een serie nlet onderbroken hoeft te worden voor een ander 

product. 

o 
o 
o 

= 

= 

--·0 

product 

opspanmal figuur 26 

gereed product 

transporteenheden voor 

productenstroom flexi

bele fabricagesystemen 

Seriegewijze productie volgens deze methode kent dus het nadeel dat 

bij seriewisseling ook een groot aantal opspanmallen verwisseld worden. 

Bij gebruik van een bouwdoossysteem zijn de ombouwkosten erg hoog, en 
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ook bij gebruik van werkstukafhankelijke opspaninrichtingen zijn de 

kosten erg hoog. Er moet naar gestreefd worden bij flexibele fabricage

systemen iedere opspaninrichting slechts eenmaal voorhanden te hebben. 

Dit heeft als gevolg dat geen twee dezelfde producten achter elkaar 

bewerkt kunnen worden. Er zitten een of meer andere (verschillende) 

producten tussen. Pas als de opspaninrichting weer teruggekeerd is, 

kan een nieuw onbewerkt product opgenomen en bewerkt worden. Het prin

cipe staat in figuur 27. 

0 • 
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figuur 27 
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product 

opspanmal 

gereed product 

unieke opspaninrichtingen bij flexibele fabricage

systemen 

Het is duidel ijk dat diize methode uft kostenoogpunt verrede voorkeur 

heeft. Het gevolg is weI, dat ieder product afgewisseld wordt door een 

product dat daarvan verschillend is. De fabricagebesturingskosten zul

len hiermee hoger zijn. Aan de organisatie van de productie zullen 

hierdoor hogere eisen gesteld worden. 
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Een voordeel van dit systeem is, dat de machine erg goed benut wordt. 

De vele verschillende werkstukken zorgen ervoor dat de machine gel ijk

matig benut wordt. Een nadeel kan zijn een eventueel tekort aan ge

reedschappen. Na ieder product zijn andere gereedschappen nodig. 

Zoals ook uit par. 5.10.3. naar voren komt, zal een combinatie van 

werkstukonafhankel ijke en werkstukafhankel ijke delen bij OAF S.P. 

meestal de beste oplossing zijn 

Een vergel ijking van diverse systemen die in de hdndel zijn. is te zien 

in bijlage 5.10 .. De systemen zijn: 

het F.B.S.-systeem 

het Tools-systeem 

het Bluco-systeem 

5.10.4. Conclusies 

h-Ts-bes oten de voordelen van 2 systemen met elkaar te combineren, 

alsmede de nadelen deor combinatie van 2 systemen te omzeilen. 

Het Tools-systeem valt af door de slechte repeteerbaarheid. 

Het Bluco-systeem is niet omvangrijk genoeg en bl ijft daardoor in 

gebreke. Het kogelsysteem van F.B.S. biedt vee! voordelen en kan goed 

gecembineerd worden met het huidige systeem. 

Als gevolg van deze keuze is een constructeur van F.B.S. enige dagen 

op de tekenzaal bij OAF S.P. geweest. Veor enige producten heeft hij 

alternatieve spanmallen ontworpen. 

Het F.B.S.-systeem is voor het ene product geschikter dan voor het 

andere. In het vervolg zal product voor product bekeken worden wat de 

meeste voordelen biedt. F.B.S. 1 ijkt een goede keuze, vooral ook ge-

7ien de mogelijkheid tot toepassing van hydraulische klemmen. In een 

steeds verder geautomatiseerde fabriek met een steeds geavanceerder 

machinepark, is het een logische stap dat naast automatische werk-
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stukwisseling en automatische gereedschapswisseling ook de opspanning 

van werkstukken steeds minder met de hand verricht gaat worden. Dit 

vereist nieuwe methoden, maar vooral nieuwe ziensw jzen ophet:_!Jebfecf 

van mallenontwerp. Bij het lopstarten l van het nieuwe Scharmann

Solon-2-bewerkingscentrum bl ijkt nu de onvolkomenheid van het mallen

ontwerp al: Het uitklokken wordt nog aan de spil gedaan. Het uitklok

ken zal echter tijdens het opspannen moeten gebeuren en de mallen 

moeten zodanig van ontwerp zijn dat er eigenlijk nauwelijks geklokt 

hoeft te worden. Dit verlangt een prioriteitenverschuiving bij de 

constructie. 

5. 10.5. CAD 

Een andere ontwikkeling is CAD (Computer Aided Design of Computer Aided 

Drafting). Het F.B.S.-systeem kan in een CAD-systeem geimplementeerd 

worden. Dan is het mogelijk de diverse F.B.S.-componenten direct uit 

het geheugen op het beeldscherm op te roepen. Met de ontwerptekening 

ook op het scherm kan op deze manier aan het scherm een opspanmal ge

construeerd worden. 

Een simulatie behoort met CAD ook tot de toepassingen. De krachten wor

den aangebracht, en de uitwijkingen worden berekend. 

Jaarlijks wordt momenteel ongeveer 9000 uur in beslag genomen door 

opspanmal1enontwerp verspanend. Dit kan gereduceerd worden met een CAD

systeem, dat grote besparingen op kan leveren. Een tijdreductie van 

25% (wat volgens de literatuur bescheiden is) betekent al 2250 uur. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

Met dit onderzoek is de eerste fase van de invoering van flexibele 

productieautomatisering afgesloten. 

De volgende stap is het testen van onbemand draaien op de Scharmann

S010n-2. Dit is de voorloper van de ~/ee gekoppelde bewerkingscentra 

die de eerste flexible fabricagecel bij OAF S.P. gaan vormen. 

Randvoorwaarden voor flexibele productieautomatisering bij OAF S.P. zijn: 

Een hechte projectorganisatie. Hierin moeten S.P. Engineering en. 

S.P. Manufacturing vertegenwoordigd zijn. De organisatie moet on

dersteund worden op directieniveau. Van de afdeling Technische Werk

voorbereiding zouden daar tevens een werkvoorbereider, de groeps

leider verspanend en iemand van Industrial Engineering in zitten. 

Acceptatie van de nieuwe technieken, or de werkvloer en ook door het 

indirecte personee1. De weerstand tegen vernieuwing moet door open

heid van zaken weggenomen worden. 

De techniek. Er moet een nieuwe gereedschapscodering komen. De op

spanmethodieken moeten meer in de richting van bouwdoossystemen 

gaan. Er ligt een link tussen F.P.A. en CAD-CAM. Bij uitbreiding 

van de flexi be Ie fabri cagece 1 wordt ONC lonend en moet een D~1C-sys

teem aangeschaft worden. Hiermee wordt CAM voor een deel gereaJiseerd. 

Zoln overkoepelend systeem is onontbeerlijk in de toekomst. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn: 

Gereedschapanalyse. De standtijdbepaling geschiedt op basis van prac

tische ervaring. De theoretische aansluiting ontbreekt nog gedeel

tel ijk. 
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Bewerkingsclassificatie. Niet aIleen de doorlooptijd van de flexibele 

machines moet teruggebracht worden, ook de doorlooptijd van de bewer

kingsgang voor en na deze machines moet worden gereduceerd. Een eerste 

aanzet hiertoe is de bewerkingsclassificatie. Oit kan leiden tot een 

gewijzigde lay-out van de nieuwe productieopzet op OAF I I r. 

De productieplanning moet de nieuwe machineconfiguraties ook kunnen 

verwerken. D.w.z. een product dat op een flexibel cel terechtkomt 

moet op willekeurig welke machine in die cel bewerkt kunnen worden, 

zonder dat dit planningstechnische problemen oplevert. Dit is mogelijk 

binnen de bestaande en gebruikte computerprogrammals, maar moet nog in 

de praktijk gebracht worden. 

De volgende fase is het onbemand laten draaien van de eerste flexibele 

fabricagecel. De cel wordt aangevuld met meerdere machines. CAD wordt 

langzamerhand geTmplementeerd. 
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Bij l age 1 Het hu idige mach i nepark verspanend 

Benaming 
Soort bewerking Mach.nr . machine 

Horizontaal frezen 205 Correa 

Horizontaal frezen 264, 290 Oerlikon 

Vertikaal frezen 250 OKK4 

Vertikaal frezen 249 OKK3 

Vertikaal frezen 281 Oerlikon FM 3V 

Vertikaal frezen 286 Oerlikon HFB 

Universeel frezen 289 Maho 600 

Universeel frezen 207 , 257 Maho 800 + 1000 

Kopieer frezen 282 , 291 Oerlikon FB4 

Kopieer frezen 293 Oerlikon 

Kopieer frezen 256 Ekstrom 

Spiebaan frezen 255 Busch 

CNC-bewerkingscentra : I 
eNC frezen I 261 Droop & Rein 

eNC frezen I 252 Cim-X-Changer 

~C frezen 258 10HC15000 

~NC frezen 267 10HC met PS 

NC kotteren 263, 285 Oerlikon HM 3 

+ 4 CNC 

NC kotteren 268 Scharmann Solon 

2-1 

Repair & Overhaul 

Draaien Revolver 176 Heijnemann 

Kotteren 287 Sacem MS90 

Rondslijpen 581 Grisetti 

Draaien universeel 149 Tomp . 

Draaien universeel 170 Oerlikon 

Draaien NC 171, 173 Heyligenst adt 

24/2000 

Draaien NC 172, 174 , Heyligenstadt 

175 24/2000 

Draaien fijn klein 109 AI 

Universeel draaien 130, 136 Driverse 

kl. met kop . richting 147 

Univers . draaien groet 142 Schaerer 
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Benaming 
Soort bewerking Mach.nr. machine 

Vervolg draaien 

Geprogrammeerd draaien 153 L.I. M. 

Kopbank 106 Wama 

Carrousel draaien 141 Jung 

Radiaal boren 783, 744, Donau 

768 , 770 

Radiaal boren 715 , 758 Webo 

Boren klein 723 Mont age 

Kolom boren 704 Alzmetall 

Meerspillig boren 741 Muller 

Koordinaat boren 713 Webo 

Sjabloon boren 713 Aciera 

Radiaal boren 759 Soraluce TRi -

1600 

Diepgat boren 781 VDF B630 B 

Kotteren NC 262, 284 Oerlikon HM3 

MPI 

Kotteren NC 165 Cim- X-Changer 

Kotteren 292 , 240 Sacem MS 90 

Shibaura 

Kotteren 259 Gidding&Lewis 

Kotteren 266 Sacem 

Vlakslijpen 580 Blanchard 

Vlakslijpen 589 Elb 

Vlakslijpen met zwenk- 515 Bumen 

arm 

Rondslijpen 582 Grisetti Rul 
AUSR 

Rondslijpen 590 Cincinnati 

R327/1500 

Door-slijpen 504, 571 

Binnenslijpen 591 Heald 
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f iguur 2 f r~es- en kot t e r prnrlucten ui t gespl i t s t naar machinegroep 
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i figuur 5 uitspl itsing van figuur 4 over de machines 
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figuur 6 uitspl itsing van fi guur 4 over de machines 
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f iguur 3 u i tspl i tsing van fi guur 7 over de machines 
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f figuur 9 ui t spl itsing van figuur 7 over de machines 
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Bijlage 5.6. standt i jdinformatie van l everanciers 

Gegevens van de verschillende fabrikan ten t .a. v. de standtijden . 

WIDIA 

Titex 

I .M.G. 
In t ermetaa l 
Ge reedschappen 

Cleveland 

Ageha 

Kennametal 

Sandvik 

Draaigereeds chappen 
WIDIA gaat u i t van een standtijd van 15 minuten , 
voor standtijden van 8, 30 of 60 minuten worden 
omrekeningsfactoren gebruikt voor de snijsnelheid. 
Aan de hand van tabellen worden voor de verschillen
de te bewerke n mate r ialen de aanzet, snedediepte en 
snijsne l he id weergegeven, behorende b ij een stand
t ijd van 15 minuten . 

Bore n 
Geen stand ti jdinforma t ie, weI t abellen en grafieken 
ter bepa l ing van snijsnelheid en aanze t. 

Beitels en f rezen 
Gegevens ove r toeren ta l en voeding van de verschil
lende freestypen. Gegevens over snijsne lheden van 
de beite ls. 
Geen gegevens over de s tandtijd . 

Boren , ta ppen 
Gegevens ove r aanzet en snijsnelheid van de boren. 
Geen stand t ijdgegevens 

Tappen voor pantserstaal 
Geen stand t ijdinforma t ie . 

Frezen 
In format ie m. b .v. een rekenschu i f ove r voeding , snij 
ti jd, toe renta l en snijsnelheid . 

Draaigereedschappen, incl. tips + wisselplaten + 
frezen (boren) 
Er wordt een berekeningsmethode voor de standtijd 
gegeven . De gehanteerde formu le luidt : 

T = e 1 - 1 

k 

T = standt i jd voor minimale kosten 
ke de verhouding tussen snijsnelheid en standtijd. 

machinekosten, d.w.z. afschr i jving , i nstandhou
ding , kapitaalkosten , loon - en nevenkosten. 
werkstukkosten. Bij frezen met wisselplaten zijn 
dit de kosten voor een set snijkan t en met de 
afschrijving voor de wissel pl atenhouder en de 
wisse l kosten . 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen s t andtijd voor 
minimale kosten en standtijd voor maximale productie. 
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~an-mach.hr. costs 145 hfl 

costs/edge 6.5 htl 

idle time 5.0 min 

changetime/edge 4.0 min 
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length ot the cut 920 mm 
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Bijlage 5.10. vergelij king van diverse te leveren systemen 

- Het F. B.S.-systeem 

Het F.B . S+-systeem is opgebouwd uit ~rondplaten met een steek 
van 50mm - O,02mm met daarop opspandelen waarvan het contact 
met het werkstuk door sta len geharde kogels onderhouden wordt. 
(zie verderop). 

De grondplaten bestaan in drie verschi ll ende uitvoe r inqsvormen 
die elk nog in verscheidene buitenmaten te koop zij n. Er zijn 
rechthoekige en ronde grondplaten , en hoekplaten. Zi e figuur 1 
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Het systeem biedt het voordee l dat de koge l s, voorzien van een 
platte kant, zich automatisch aan de richting van het con t act
oppervlak aanpassen. Op die manier zit het werkstuk spannings
vrij ingespannen . Het principe wordt verduidel i jkt in f iguur 2, 
waar l inks de conventionele en rechts de F. B.S. -methode wordt 
getoond . 

Abb. 2 

fig . 2 conventionee l versus F. B.S . 
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Verschillende wer kstukk lemmen staan in figu ur 3 , Mooe li jkheden 
zijn: met de hand opspannen en hydra ul isch i nspannen . Eventuele 
additione le werkstukonde r s t e uning kan via de k lemmen van figuur 4. 

fig. 3 werks tukklemme n 
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• 1 • \ , . ---_. . . 

f i g. 4 additione le werks tukklemmen 
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- Tools - systeem 

Too l s importeert het Oos t- Dui t se Vo rr ichtungsbaukas t en systeem. 
In tegenstel l ing tot het F.B.S. - systeem i s de grond pl aat voor
z ien van sleuven , met een steek van naar keuze 48 , 64 of 96mm. 
Als voorbee l d zie figuu r 5 . 

fi g. 5 Tools - grondplaat 

Daarnaast bestaat er een ruime hoeveelheid aan losse opspande
len. Door de toepassing van gleuven is de repeteerbaarheid van 
de opstel l i ng niet gewaaroorgd. He t i s mogelijk de grondplaten 
aan elkaar te koppe len om zo een g rote re spanoppe r v lakte te 
verkrijgen. De grondplaten kunnen zowel rond a l s rechthoek i g 
zijn, en zich zowe l in he t horizonta l e als vert icale vlak bevin
den . 
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- Het Bluco- systeem 

Het Bluco- systeem wordt ge i mporteerd door Peter Wilke in Rot
terdam. De grondplaat is om en om voorzien van draadgaten en 
harde positioneerbussen , zi e figuur 6. 
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De steek is naar keuze 60,80 of lOOmm. De grondplaten zlJn rond 
of rechthoekig. Er zijn verschillende rnoge l ijkheden voor hoek
platen, zo is e r bijvoorbeeld een verste l bare hoekp l aat , zie 
figuur 7 Ook een kubus is mogel ijk. Het aantal opspandelen is 
beperkt in vergel ijking tot het Tools - systeem. 
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fig. 7 de verstelbare hoekplaat 

- Het huidige systeem 

Er wordt gebruik gemaakt van een grondplaat met ruwe omtrek en 
een geslepen onder- en bovenkant . De opbouwe l ementen worden 
vrij geconstrueerd . Er worden zovee l mogelijk standaa rddelen 
gebruikt van diverse leveranciers zoals No relem en WDS. 

Een aanta l significan t e eigenschappen van de verschi l lende sys
temen staan in een ma tr ix verwerkt die in figuur 8 staat. 

De pr i jzen van het ge reedschap zijn bepaald door een gemiddelde 
te nemen van de prijzen van drie gereedschappen die een goede 
afspiegel ing vormen van de gebru i kte gereedschappen bij OAF S.P .. 
De prijzen z ijn een ind icatie , maar kunnen niet als exact beschouwd 
worden. 
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