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Beperking van produktiekosten tijdens het ontwerpen met 10M

Samenvatting

Het prototype-ontwerpsysteem IDM (Integration of Design and Manufacturing)
probeert het ontwerp, de werkvoorbereiding en de fabricage te integreren.
Doordat deze geTntegreerd zijn, worden de produktiekosten in de ontwerpfase
vastgelegd zonder tussenkomst van anderen. Om te voorkomen dat de ontwer
per minder gelukkige ontwerpkeuzes voor de afmetingen, toleranties of materi
aal maakt, die de produktiekosten onnodig hoog maken, moet tijdens de
ontwerpfase gecontroleerd worden welke gevolgen voor de kosten een bepaalde
keuze heeft. Dat betekent niet aileen aangeven wat het gedefinieerde kost, maar
ook hoe het ontwerp goedkoper gemaakt kan worden door het geven van
alternatieven. Bij die alternatieven wordt gekeken naar de ontwerpparameters
die met een kleine verandering een relatief grote kostendaling teweeg brengen.

De totale produktiekosten van een werkstuk kunnen verdeeld worden in de
materiaalkosten en de bewerkingskosten. De keqze van de materiaalsoort heeft
door de verspaningseigenschappen van dat materiaal ook weer invloed op de
bewerkingskosten. Bij het streven naar een minimum aan totale kosten is de
materiaalkeuze daarom erg belangrijk. Met behulp van indexcijfers kunnen de
produktiekosten voor de verschillende materialen vergeleken worden.

Het IDM-systeem maakt bij het ontwerpen gebruik van in principe maakbare
objecten (MO's). Behalve zijn afmetingen en toleranties bevat een MO ook
informatie hoe deze gemaakt moet worden. Deze informatie kan gebruikt
worden om de bewerkingskosten voor een MO te bepalen.
De MO's zijn in te delen in twee groepen, namelijk kamers, die gefreesd worden,
en gpten, die geboord worden. Bij de gaten worden alternatieven bepaald voor
de rondheidstolerantie en de diepte. Voor kamers worden alternatieven bepaald
voor de toleranties op de samenstellende vlakken en voor de grootte van de
afrondingen. Deze alternatieven leiden tot een optimalisatie op lokaal niveau, per
MO, terwijl de gewenste functionaliteit gegarandeerd blijft. Een lokale optimali
satie hoeft echter geen optimale situatie te betekenen voor het heIe werkstuk,
het globale niveau. Daarom wordt na iedere toepassing van een MO ook
gecontroleerd wat de gevolgen daarvan zijn op globaal niveau. Bij die controle
wordt gekeken of er een kostenbesparing voigt als een gereedschap ook voor
eerder toegepaste MO's gebruikt wordt. .
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1 Inleiding

1 .1 Aigemeen

De ontwerper van een produkt heeft een erg grote invloed op de produktiekos
ten van dat produkt. Zoals in figuur 1.1 te zien is, wordt bij ontwerpen op de
traditionele manier al 75 % van de uiteindelijke kosten voor een produkt vastge
legd in de ontwerpfase. Omdat binnen 10M het ontwerp, de werkvoorbereiding
en de fabricage ge'integreerd zijn, wordt hier feitelijk de gehele kostprijs al in de
ontwerpfase vastgelegd.
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Fig. 1.1: Vastgelegde kosten

_ Werkelijke uitgaven

• Vastgelegde kosten

Ais de ontwerper zijn ontwerp klaar heeft, wordt berekend wat dit gaat kosten.
Soms wordt die berekening op een andere afdeling uitgevoerd, b.v. bij de afde
ling voor werkvoorbereiding. Ais de kosten hoger uitvallen dan een vooraf
gesteld maximum, moet men op de ontwerpafdeling het ontwerp zodanig
proberen te veranderen dat het goedkoper wordt. Er vindt dan een terugkoppe
ling plaats tussen de afdelingen. De effectiviteit van die terugkoppeling wordt
vaak beperkt door een gebrek aan tijd en communicatie en wordt overbodig als
men in de ontwerpfase de beschikking heeft over de benodigde kosteninforma
tie. [1] Die informatie moet dan wei snel beschikbaar zijn en niet aileen aange
yen hoeveel een ontwerp kost, maar ook waar de kosten vandaan komen en
hoe het ontwerp goedkoper gemaakt kan worden. [2]
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1.2 Kosteninformatie in 10M

Bij het opzetten van IDM (Integration of Design and Manufacturing) is gekozen
voor het ontwerpen met in principe fabriceerbare vormen (Manufacturable
Objects). Door deze keuze is al een eerste stap gezet op weg naar het beschik
baar maken van kosteninformatie voor de ontwerper. Een MO bevat namelijk
naast geometrische gegevens ook de informatie die nodig is om deze MO te
maken. Die informatie bestaat uit het te gebruiken bewerkingsproces, machine
en gereedschappen.
Door verschillende onderzoekers zoals Bralla [3] werd reeds opgemerkt dat de
grootste kostenbesparing bereikt wordt door het ontwerp af te stemmen op de
produktiemethode en zoveel mogelijk gebruik te maken van standaard materialen
en gereedschappen. Het afstemmen van het ontwerp op de produktie wordt in
IDM gedaan door het ontwerpen met MO's die produktiegegevens bevatten.

Er zijn nu twee manieren om de kosten van de gekozen MO te berekenen:
- Globaal;

De kosten worden berekend voor een MO met bepaalde afmetingen en toleran
ties. Aile te gebruiken MO's van dit type worden gerelateerd aan deze stan
daard MO, waardoor de kosten globaal vastliggen. Een voorbeeld voor zo'n
empirische relatie tussen een standaard MO en een van hetzelfde type, is de
volgende formule:

Kosten:;:: Kosten standaard MO * ( Lengte*Sreedte MO )0,54
Lengte*Sreedte stsndsard MO

Deze relatie geldt voor het frezen van kamers van lage kwaliteit met afrondin
gen en diepte van 5 mm, met lengte en breedte kleiner dan 100 mm., waarbij
de nauwkeurigheid van de uitkomst 10% is. De relatie is afgeleid gebruik
makend van een standaard MO met lengte en breedte van 10 mm. en uitgaan
de van gereedschappen met een maximale diameter van 25 mm. met snede
diepte en -breedte gelijk aan de straal van het gereedschap.
Om een algemeen geldende relatie te krijgen moeten bijvoorbeeld ook variabe
len toegevoegd worden m.b.t. diepte, afrondingsstraal, kwaliteit, materiaalken
merken, beschikbare gereedschappen en machineconstanten.

- Gedetailleerd;
De kosten worden zo nauwkeurig mogelijk bepaald door gebruik te maken van
de fabricagegegevens. Deze bestaan uit materiaal, gereedschap, machines en
operators. De laatste twee kunnen bepaald worden door per machine een man
machine-uurtarief te bepalen.

De globale manier van kostenberekening heeft als voordeel dat deze welnlg
rekentijd vergt als de relatie met de standaard MO bekend is. Het nadeel is dat
het vinden van die relaties erg bewerkelijk is.
De gedetailleerde kostenberekening is geschikter om binnen IDM toe te passen
dan de globale. Deze manier is vooral geschikt omdat de fabricagegegevens,
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zoals de te gebruiken gereedschappen, toch al beschikbaar zijn uit de MO. De
gedetailleerde zal meer rekentijd vragen, maar levert een beter resultaat. Ook als
gebruik gemaakt wordt van de gedetailleerde methode zal het resultaat slechts
een schatting zijn en niet de werkelijke kostprijs. Dat is vooral het geval als een
werkstuk omgespannen en opnieuw uitgelijnd moet worden. De tijd die hiervoor
nodig is, is namelijk niet precies bekend. Voor deze kosten moet een schatting
gemaakt worden. Ook de gereedschapkosten zijn een schatting. Een nauwkeuri
ge kostprijs kan pas berekend worden nadat de produktieplanning en het
genereren van de NC-regels gedaan is.

Het doel van dit onderzoek is om de ontwerper kosteninformatie aan te bieden
zodat het in de ontwerpfase eenvoudiger wordt om de produktiekosten te
beperken. De vraag is hoe het IDM-systeem uitgebreid zou moeten worden,
zodat in de ontwerpfase zichtbaar wordt wat de gevolgen zijn van bepaalde
gemaakte ontwerpkeuzes voor de produktiekosten en waar veranderingen in het
ontwerp mogelijk zijn, om zo tot lagere produktiekosten te komen.

In hoofdstuk 2 zal eerst verder ingegaan worden op de mogelijke kostenfacto
reno Hierbij zal aangegeven worden welke factoren het belangrijkste zijn en dus
in de berekening moeten worden meegenomen. In hoofdstuk 3 wordt eerst
gekeken naar de gevolgen van bepaalde ontwerpkeuzes voor het hele werkstuk.
Daarna zal in hoofdstuk 4 behandeld worden welke ontwerpalternatieven er zijn
voor de MO's die in het ontwerp gebruikt worden. Het voorgestelde wordt in
hoofdstuk 5 toegelicht aan de hand van een voorbeeld. Tenslotte volgen in
hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen.
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2 Produktiekosten

2.1 Kostenplaatsen en kostendragers

In een produktiebedrijf zijn altijd een aantal afdelingen te onderscheiden zoals de
verkoopafdeling, de administratie, de directie en natuurlijk de produktieafdeling.
Op ieder van deze afdelingen worden kosten gemaakt. Ze worden daarom ook
kostenplaatsen genoemd. Elke kostenplaats kent zijn eigen kostensoorten
waarvan een aantal ook op andere kostenplaatsen voorkomen. Voorbeelden van
kostensoorten zijn salarissen, reclamekosten, afschrijvingen en telefoonkosten.
Het terugverdienen van deze kosten gebeurt via de verkoop van produkten van
de produktieafdeling. Deze produkten worden kostendragers genoemd. [4]
Omdat in dit onderzoek uitgegaan wordt van een bewerkingscentrum als
produktiemachine, kunnen de produkten niet direct als kostendrager fungeren.
Een kenmerk van een bewerkingscentrum is zijn flexibiliteit. Daarom wordt deze
ook ingezet voor een grote verscheidenheid aan produkten die op order worden
geproduceerd. De gemaakte kosten kunnen aileen indirect via man-machine
uurtarieven naar de kostendragers verrekend worden.

Om tot de kostprijs van een produkt te komen is echter meer nodig dan aileen
een man-machine-uurtarief. Welke andere factoren ook invloed hebben op die
kostprijs wordt duidelijk uit figuur 2.1. Deze figuur, opgesteld door Wierda [2],
toont een algemeen concept voor een kostprijsberekening van een produkt
volgens de gedetailleerde methode. In deze figuur is te zien dat andere bepalen
de factoren voor de kostprijs zijn de operatorkosten, de gereedschapkosten en
de materiaalkosten. Ook deze factoren zijn, net als het man-machine-uurtarief,
een verzameling van verschillende kosten. In de volgende paragraaf zal daarom
eerst gekeken worden naar de kosten die gemaakt worden op de produktieafde
ling.

2.2 Kosten op de produktieafdeling

Om tot de feitelijke produktie van een produkt te komen worden veel verschil
lende soorten kosten gemaakt. Deze kunnen op legio manieren worden onder
verdeeld. De hier gemaakte onderverdeling wordt op ieder punt verduidelijkt met
een aantal voorbeelden van die kostenfactor.
- Materiaal; de materiaalkosten van een produkt worden bepaald door de

gebruikte materiaalhoeveelheid, de materiaalsoort, de uitgangsvorm en de
aangeleverde kwaliteit.

- Directe arbeid; de kosten voor directe arbeid zijn weer onder te verdelen in drie
groepen naar de plaats waar deze kosten gemaakt worden;

- ontwerp: er van uitgaande dat de ontwerper tot de produktie moet worden
gerekend, zijn dit de kosten voor de tijd die de ontwerper nodig heeft om
tot een afgerond ontwerp te komen.

Produktiekosten 8
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- procesoperator: de arbeidskosten voor de personen die de produktiemachi
nes bedienen.

- overige produktie: arbeidskosten voor de personen die niet aan een produk
tiemachine werken maar wei direct aan de produktie bijdragen, zoals
bijvoorbeeld kosten voor assemblagepersoneel.

- Indirecte arbeid; dit zijn de kosten voor de ondersteunende arbeid die gedaan
moet worden om tot de feitelijke produktie te komen. Voorbeelden daar
van zijn toe- en afvoeren van materiaal, gereedschap slijpen en repareren
en machine-onderhoud.

- Speciale bewerkingen; kosten voor speciale opspanelementen en testappara
tuur.

- Gereedschap; aanschafkosten van een gereedschap en benodigdheden tijdens
gebruik zoals olie en schoonmaakmiddelen.

- Energie; elektriciteit, gas, water, stoom.
- Ge'investeerd kapitaal; kosten voor de aanschaf van machines
- Overige; ongebruikelijk onderhoud van machines, inpakken en transporteren

van half- of eindprodukten.

Voor het gemak is hier alles onder de noemer kosten gevat. In de bedrijfsecono
mie wordt ook nog een onderscheid gemaakt tussen kosten en uitgaven, waarbij
de uitgaven betrekking hebben op de aanschaf van produktiemiddelen en de
kosten op het gebruik daarvan.

2.3 Hoofdgroepen van kosten

Om een gedetailleerde kostprijsberekening van een enkel produkt (dus geen
samenstelling) te maken, worden niet aile kosten die in paragraaf 2.2 genoemd
werden apart berekend. AI deze factoren kunnen worden samengevat in 3
hoofdgroepen, zoals al in 2.1 vermeld werd. De kosten voor de machine
operator worden soms als aparte hoofdgroep aangegeven. Hier zal uitgegaan
worden van een gecombineerd machine- en operatoruurtarief. Daarmee ontstaan
de volgende hoofdgroepen:
- Materiaalkosten; hieronder valt aileen de factor materiaal. De materiaalkosten

zijn afhankelijk van het gekozen materiaal en de hoeveelheid daarvan.
- Gereedschapkosten; tot deze groep behoren de factor gereedschap en een deel

van de kosten voor indirecte arbeid, namelijk de kosten voor onderhoud
en reparatie van gereedschappen.

- Machine/operatorkosten; in paragraaf 2.1 is al beschreven dat het produkt
indirect de kostendrager is via de man-machine-uurtarieven. Aile kosten
die niet verrekend kunnen worden in een van de andere twee groepen,
moeten dus verwerkt worden in dit tarief. Echter, de kosten voor assem
blage, inpakken, opslag en transport worden hierbij niet meegeteld. Deze
zijn namelijk direct aan een eindprodukt toe te kennen. Ze worden in de
kostprijsberekening niet meegeteld omdat er wordt aangenomen dat een
produkt gereed is als het van het bewerkingscentrum afkomt.

Produktiekosten 10
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De gereedschapkosten worden hier als aparte groep van kosten opgevoerd
omdat de gereedschappen verwisselbaar zijn. Ze zijn niet specifiek voor een
bewerkingscentrum maar uitwisselbaar tussen verschillende centra. De kosten
kunnen daardoor niet toegekend worden aan een specifiek bewerkingscentrum.

Met behulp van de drie hoofdgroepen kan voor ieder produkt gezocht worden
naar de economisch meest gunstige situatie. In dit geval is dat een minimaJe
kostprijs per produkt, vanwege het feit dat het veelal om enkelstuksfabricage
gaat. Als er sprake zou zijn van serie- of massafabricage, dan zou men de
economisch meest gunstige situatie ook kunnen vinden door te streven naar
maximaIe produktiesnelheid of maximale winst per tijdseenheid. [5]

2.4 Bewerkingstijd

De gereedschapkosten kunnen niet direct be'invloed worden. De gereedschappen
worden namelijk automatisch door het IDM-systeem gekozen op basis van de
gekozen MO met zijn afmetingen en toleranties. Indirect kunnen ze be"invloed
worden door andere afmetingen te kiezen zodat een ander gereedschap wordt
gekozen. Over de materiaalkosten kan pas een zinnige uitspraak gedaan worden
als het hele ontwerp gereed is. De enige kosten die dus tijdens het ontwerpen
direct te be'invloeden zijn, zijn de machinekosten, die het produkt zijn van
bewerkingstijd en man-machine-uurtarief. Omdat voor ieder bewerkingscentrum
het man-machine-uurtarief vastligt, moet allereerst de machine gekozen worden
met het laagste uurtarief. Voor kostenbeperking bij een gegeven machine moet
de bewerkingstijd bekort worden.
De bewerkingstijd is sterk afhankelijk van het gekozen bewerkingsproces. Voor
de bewerkingstijd met een bepaald proces in een set-up geldt dat deze is te
verdelen in vijf delen [6]:
1, spindelwisseltijd
2. gereedschapwisseltijd
3. positioneertijd
4. vlakwisseltijd
5, verspaningstijd

1. Spindelwisseltijd
Sommige bewerkingscentra zoals de MAHO-700S zijn uitgerust met zowel een
horizontale als een vertikale spindel. De vertikale spindel wordt gebruikt voor
bewerkingen in het xy-vlak (bovenvlak), de horizontale voor het xz-vlak (zijvlak).
Spindelwissels nemen vergeleken met gereedschapwissels en vlakwissels
relatief veel tijd in beslag.

2. Gereedschapwisseltijd
De gereedschapwisseltijd is de tijd die nodig is om automatisch een gereedschap
te vervangen door een ander gereedschap uit het gereedschapmagazijn. Dit
gereedschap wordt in dezelfde spindel geplaatst als het vorige.

Produktiekosten 11
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3. Positioneertijd
Na een gereedschapwissel wordt het gereedschap naar een vast punt gestuurd.
Oat punt is het gereedschapwisselpunt. Om de volgende bewerking uit te
kunnen voeren moet het gereedschap in ijlgang naar de volgende te bewerken
MO bewogen worden. De tijd die hiervoor nodig is, heet positioneertijd.

4. Vlakwisseltijd
De vlakwisseltijd is de tijd die nodig is om een werkstuk om een rotatie-as van
de machine te draaien zodat een ander vlak in het bewerkingsgebied voor
dezelfde spindel komt. Een vlakwissel neemt voor niet te zware produkten veel
minder tijd in beslag dan een gereedschap- of spindelwissel.

5. Verspaningstijd
De verspaningstjjd is de tijd dat daadwerkelijk materiaal verwijderd wordt. Deze
is voor een MO te berekenen uit de microwerkvoorbereiding aan de hand van
gereedschapdiameter, aanzet en snedediepte.

De eerste vier genoemde delen van de bewerkingstjjd worden binnen 10M in de
planning van de bewerkingsvolgorde al geminimaliseerd, door zo min mogelijk
wissels te gebruiken bij de gewenste eindkwaliteit van het produkt. Het aantal
gereedschapwissels en dus ook de daarbij behorende positioneertijd is nog wei
tijdens het ontwerpen te be"invloeden door het aantal bewerkingsprocessen te
verkleinen, bijvoorbeeld boren in plaats van boren en ruimen. Met het beperken
van het aantal processen wordt meteen ook de verspaningstijd verminderd. Het
aantal te gebruiken gereedschappen kan ook beperkt worden door af te zien van
het meest geschikte gereedschap voor een MO. In paragraaf 3.5 zal hier nader
op ingegaan worden.

2.4.1 Verspaningstijd

De verspaningstijd is afhankelijk van de gekozen MO. Daarbij zijn de afmetingen,
de toleranties en de ruwheid van belang. Voor de afmetingen geldt vrijwel altijd
dat hoe groter deze zijn, des te langer de verspaningstijd zal zijn. Er kan echter
niet gezegd worden dat de verspaningstijd evenredig toeneemt met een of meer
dere van de afmetingen. Oat is het gevolg van de gemaakte gereedschapkeuze
en van het feit dat de aanzet niet gelijkmatig afneemt bij grotere gereedschapdi
ameter. Toch zal in het verdere verloop van dit onderzoek niet ingegaan worden
op de gevolgen voor de bewerkingskosten bij veranderde afmetingen zoals
lengte, breedte en diepte. Ten eerste omdat van de ontwerper verwacht mag
worden dat deze afmetingen kiest die nodig zijn voor de gewenste functie. Ten
tweede omdat de kostenbesparing die behaald kan worden door alternatieven te
geven voor ruwheid en vooral voor toleranties veel groter is. Oat komt doordat
een ontwerper vaak niet weet hoe de door hem opgegeven toleranties en
ruwheden zich verhouden tot de afmetingen van een MO en deze daarom vaak
te klein kiest. De figuren 2.2 en 2.3 geven een indicatie van de verhouding
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tussen bewerkingskosten en nauwkeurigheid van de bewerking. Bij zowel de
ruwheden als de tolerantievelden geldt dat de bewerking duurder wordt als ze
kleiner gekozen worden doordat er extra nauwkeurige bewerkingsprocessen
nodig zijn. Hierdoor neemt niet aileen de verspaningstijd toe, maar ook de totale
gereedschapwisseltijd en positioneertijd. In het "erdere onderzoek zal daarom
met het oog op de verspaningstijd de nadruk worden gelegd op de gevolgen
voor de produktiekosten als de toleranties of ruwheden groter worden gemaakt.

Rough machining,
:1:750 11m I~
Standard machining,

"":1:125 11m '"Fine machining or rough

~grinding, :1:25 11m
Very line machining or

~ordinary grinding, :1:12,5 11m
Fine grinding, shaving,

~or honing, :1:5,0 11m
Very fine grinding, shaving, "'-honing, lapping :1:2,5 11m '"Lapping, bumishing, super- "0
honing, poUshing :I:1,25 11m

50 150 400 1000 3000
100 250 500 2000

Approximate relative cost, %

Fig. 2.2: Geschatte relatieve kosten bij kleinere dimensionele
toleranties [3]
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Fig. 2.3: Bewerkingstijd bij gegeven ruwheid voor verschillende
processen [3]

Hoewel gesteld is dat de hoofdafmetingen buiten beschouwing blijven, zal een
uitzondering gemaakt worden bij gaten. Daar zal voor de diepte, d.w.z. de
afmeting evenwijdig aan de spindel en eventueel de diametergezocht worden
naar een alternatief. In hoofdstuk 4 wordt dit verder toegelicht.
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2.5 Gereedschapkosten

Zoals al eerder werd opgemerkt worden de gereedschapkosten als een aparte
kostengroep opgevoerd. Ze zouden ook verrekend kunnen worden in het man
machine-uurtarief. Het nadeel daarvan is het feit dat gereedschappen niet
specifiek zijn voor een bewerkingsmachine en dus niet in het uurtarief van een
machine verwerkt kunnen worden. Verder kan gesteld worden dat een gereed
schap feitelijk niet in waarde daalt als het niet gebruikt wordt. Een niet gebruikt
gereedschap slijt namelijk niet en blijft dus in dezelfde mate bruikbaar.

Het is niet mogelijk om de gereedschapkosten precies te bepalen omdat er in
IDM nog geen informatie is toegevoegd over de slijtage van gereedschappen en
daarom cijfers voor de Taylorrelatie voor levensduur niet voorhanden zijn. [5]

De kosten, die het gebruik van een bepaald gereedschap met zich meebrengt,
moeten daarom zo goed mogelijk geschat worden. De kosten die met het
gereedschap samenhangen, zijn de aanschaf- en de totale onderhoudskosten.
De onderhoudskosten per onderhoudsbeurt kunnen geschat worden. Om tot de
totale onderhoudskosten te komen moet ook het maximaal aantal onderhouds
beurten geschat worden. Samen met de kosten voor aanschaf zijn zo voor ieder
gereedschap de kosten per tijdseenheid te berekenen. Veel gereedschappen
worden tegenwoordig niet meer geslepen en worden meteen weggegooid als de
maximale slijtage bereikt is. [7]
De kosten per tijdseenheid, die gelijk is aan de standtijd, zijn dan (aanschafkos
ten +totale onderhoudskosten)/maximaal aantal onderhoudsbeurten. Met deze
definitie van de gereedschapkosten zijn deze evenredig met de verspaningstijd.

Produktiekosten 14



Beperking van produktiekosten tijdens het ontwerpen met 10M

3 Ontwerpalternatieven op globaal niveau

3.1 Onderscheid tussen globaal en lokaal

Bij het ontwerpen met MO's kan een onderscheid gemaakt worden tussen
globale en lokale effecten. Met globaal wordt bedoeld dat het betrekking heeft
op het gehele werkstuk. Lokaal betekent dat het aileen betrekking heeft op de
betreffende MO.
Op globaal niveau wordt gekeken naar:
- materiaalkeuze en de gevolgen daarvan
- aantal set-ups op een bepaalde n-assige machine, met n E {3,4,5}
- het totaal aan gebruikte gereedschappen
Per MO, dus lokaal, wordt gezocht naar alternatieve parameters zodat de
betreffende MO een minimum aan bewerkingstijd zal vragen. Een minimum aan
bewerkingstijd betekent niet hetzelfde als een minimum aan verspaningstijd. Het
verschil tussen deze twee zit in de gereedschapwisseltijd en de positioneertijd
(zie paragraaf 2.4). Een minimale verspaningstijd voor een enkele MO hoeft niet
de ideale situatie te zijn op globaal niveau. Dit is het geval als de gekozen
gereedschappen uniek zijn voor die MO. Ais gebruik gemaakt zou worden van
gereedschappen die minder snel verspanen maar ook bruikbaar zijn voor een
andere MO, dan hoeven de gereedschapwisseltijd en positioneertijd voor deze
MO niet geteld te worden. Hieruit blijkt dat er een invloed is van het lokale op
het globale niveau. Die invloed is ook te zien als gekeken wordt naar de positie
en orientatie van een MO in het ontwerp. Een enkele MO is in principe altijd
maakbaar in een set-up op een 3-assige machine, maar als ook rekening wordt
gehouden met de eerder gedefinieerde MO's dan kan de toevoeging van een MO
grate gevolgen hebben op globaal niveau. Als de gekozen MO in een ander vlak
geplaatst wordt dan de voorgaande dan betekent dit in veel gevallen dat een
extra set-up of een meer-assige machine nodlg is. Beide zorgen voor een
aanmerkelijke bewerkingskostenvergrating.
Voor de materiaalkeuze is het omgekeerde het geval: een globale parameter
heeft invloed op lokaal niveau. De materiaaleigenschappen bepalen de bewer
kingsparameters en dus de verspaningstijd.

3.20ntwerptraject

Het aanbieden van alternatieven op zowel globaal als lokaal niveau en de
contrale op globaal niveau moeten passen binnen de ontwerpmethode van 10M.
In figuur 3.1 is links schematisch weergegeven hoe het huidige ontwerptraject
eruit ziet. Na de definitie van de soort van materiaal en de afmetingen daarvan
(Stock Material) worden een aantal MO's aan het ontwerp toegevoegd (Apply
MO).
In het rechtse deel is te zien hoe het ontwerptraject zal zijn als de gewenste
extra functies voor alternatieven en controles aanwezig zijn.
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MO met parameters
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Fig. 3.1: Ontwerptrajecten

Waarom het materiaal zowel aan het begin als aan het einde daarvan staat, zal
in de volgende paragraaf uitgelegd worden. Het deel waar in de oude situatie
aileen een MO werd toegevoegd, bestaat nu uit meerdere stappen. Na het
kiezen van de soort MO en zijn afmetingen, toleranties en positie zal eerst lokaal
gekeken worden of er afmetingen en/of toleranties gewijzigd kunnen worden,
zodat de verspaningstijd verkort wordt. Ais de eventueel nieuw gekozen
parameters verwerkt zijn in de MO, kan gekeken worden welke gevolgen dit
heeft voor het hele werkstuk. Hierbij wordt gelet op het aantal benodigde assen
en set-ups en de gereedschappen. Afhankelijk van de gereedschapkeuze voor
deze MO kan eventueel een terugkoppeling plaatsvinden naar lokaal niveau,
waar de parameters aangepast kunnen worden zodat een gereedschapwissel
overbodig wordt. Ais de controle gedaan is en de parameters de gewenste
waarde hebben, kan de MO definitief in het ontwerp opgenomen worden.

In het vervolg van dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de globale aspecten.
Hoofdstuk 4 zal daarna ingaan op de alternatieven op lokaal niveau.

3.3 Materiaal

In hoofdstuk 2 werd opgemerkt dat de materiaalkosten net als de gereedschap
kosten en de verspaningskosten een van de hoofdgroepen van kosten zijn. De
gevolgen van de materiaalkeuze op de totale kosten zullen in de volgende
paragrafen behandeld worden.

3.3.1 Gevolgen van materiaalkeuze

De materiaalkosten vormen een belangrijk deel van de totale produktiekosten
van een produkt. De materiaalkosten hangen onder andere af van de gebruikte
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hoeveelheid materiaal, het soort materiaal en de vorm en kwaliteit waarin het
aangeleverd wordt. In figuur 3.2 is te zien dat de relatieve kosten voor materiaal
sterk uiteenlopen naar gelang de materiaalsoort.

PVC

Fenolhars
Warmgewalst laag-koolstofstaal
Koudgewalst laag-koolstofstaal
Nylon
Laaggelegeerd staal
Aluminium
Roestvrij staal (400 seriel

0,27-0,30
0,55-0,58
1,0-1,4
1,1-1,4
1,2-2,0
1,3-1,4
1,9-2,9
2,2-3,3

Roestvrij staal (300 seriel
Magnesium
Koper
Titanium
Molybdeen
Zilver
Goud

3,1-8,8
3,7
10,7-11,8
19,5-50,5
183-254
765
35500

Fig. 3.2: Relatieve materiaalprijs per volume-eenheid (vergeleken met warmgewalst laag-koolstof
staal, cijfers 19761 [3]

Het goedkoopste materiaal hoeft echter niet de ·Iaagste totale produktiekosten
op te leveren. Die kosten zijn mede afhankelijk van de aard van het materiaal.
Een harder materiaal zal leiden tot een lagere snijsnelheid en een lagere aanzet
per snijkant bij gelijkblijvend gereedschap. Daardoor zal bij hardere materialen de
bewerkingstijd langer zijn. De gereedschapkosten zullen dan ook toenemen. De
materiaalkeuze heeft dus invloed op de bewerkingskosten. De situatie die het
meest gunstig is voor de produktiekosten, doet zich voor wanneer de som van
materiaalkosten en bewerkingskosten rninimaal is. Om tot die situatie te komen,
zou aan het eind van het ontwerptraject een ander materiaal gekozen moeten
worden waarvoor de lagere bewerkingskosten de eventueel hogere materiaal
kosten compenseren, en zo een lager totaal opleveren. Dit is echter meestal niet
mogelijk omdat bij een ander materiaal vaak niet van hetzelfde gereedschap ge
bruik gemaakt kan worden en gekozen moet worden voor een ander gereed
schap met andere eigenschappen. Het gevolg daarvan is dat op lokaal niveau
opnieuw aile alternatieven moeten worden doorgenomen voor ieder alternatief
materiaal. Dit is dusdanig tijdrovend dat beter een zo goed mogelijke materiaal
keuze aan het begin van het ontwerptraject gemaakt kan worden. Achteraf is
het dan slechts mogelijk om als alternatief een materiaal te kiezen dat ongeveer
dezelfde bewerkingseigenschappen heeft en dus met dezelfde gereedschappen
bewerkt kan worden.

Een eerste stap om tot kostenbeperking te komen, is het gebruik van standaard
materialen. Oat houdt in dat slechts deze materialen in voorraad zijn en andere
besteld moeten worden. Indien de ontwerper een materiaal wenst dat niet in
deze Iijst voorkomt, kunnen de extra kosten in de berekening van de materiaal
kosten meegenomen worden. Eenjes [8] deed een voorstel voor een lijst met
standaardmaterialen. Deze is te vinden in bijlage IV.
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3.3.2 Materiaalkeuze vooraf

Om tot een goede materiaalkeuze te komen moet de ontwerper de beschikking
hebben over materiaalgegevens met betrekking tot bewerkbaarheid, prijs,
gevoeligheid voor omgevingsinvloeden, soortelijke massa, elasticiteitsmodulus,
elektrische en thermische geleidbaarheid, stijfheid, uitzettingscoefficient enz.
Oat betekent dat er een gegevensbestand moet zijn waarin al deze materiaalken
merken zijn opgenomen. In een checklist kan de ontwerper aangeven welke
eigenschappen wei en niet van belang zijn. Bij de punten die hij wei van belang
acht, moet aangegeven worden welke waarde daarvoor gewenst is. Aan de
hand van de gestelde eisen wordt een eerste selectie gemaakt uit de materialen.
Omdat er meestal meerdere materialen zijn die voldoen aan de gewenste eisen,
zal er gekozen moeten worden uit een aantal verschillende materialen. De vraag
daarbij is welk materiaal uiteindelijk de laagste produktiekosten zal opleveren.
Die kosten zijn afhankelijk van de totale bewerkingstijd en de hoeveelheid
materiaal. Ais deze beide bekend zouden zijn, kan aan de hand van indexcijfers
voor materiaalprijs en bewerkbaarheid het meest geschikte materiaal gezocht
worden. Het indexcijfer voor bewerkbaarheid (figuur 3.3) geeft de relatieve
moeilijkheid voor het bewerken van een materiaal, gelet op behaalde oppervlak
tekwaliteit, gereedschapslijtage en verspaningssnelheid.[9] Een indexcijfer van
200 betekent dus dat de bewerkbaarheid voor dit materiaal twee keer zo goed is
als voor het standaardmateriaal met index 100. Volgens Drozda [10] is de
bewerkbaarheid in het algemeen een maat voor de bewerkingskosten. Deze
zullen daarom ongeveer de helft bedragen om hetzelfde resultaat te krijgen.

Staal 1212
R.V.S.303
Gietijzer (perliet)

100
65
55

Aluminium 208.0
Messing 934
Magnesium AZ92A

400
135
400

Fig. 3.3: Bewerkbaarheid met HSS van enkele metalen vergeleken met staal 1212 [3]
Materiaalnummers volgens AISI.

Het benodigde materiaalvolume wordt aan het begin van het ontwerp door de
ontwerper gegeven. Voor de materialen die na de eerste selectie overblijven,
kunnen met dit volume en een gemiddelde prijs per volume de materiaalkosten
geschat worden. De verspaningstijd en dus de bewerkingskosten zijn echter nog
niet bekend. Om de ontwerper toch een hulpmiddel te geven om tot een
verantwoorde keuze te komen moeten de bewerkingskosten geschat worden.
Ais eerste moet een schatting gemaakt worden van het percentage materiaal
dat verspaand moet worden. Samen met het gegeven totaalvolume levert dit het
te verspanen volume. Hoe snel dit volume verspaand kan worden hangt sterk af
van de gewenste kwaliteit van de bewerkingsvlakken. Er moet daarom aangege
ven worden of de bewerkingsvlakken over het algemeen van lage, gemiddelde
of hoge kwaliteit zijn en daarom weinig, gemiddeld of veeI nabewerkingstijd
zullen vragen om de gewenste kwaliteit te krijgen. Ais dit niet bekend is, het
hangt af van het inzicht van de ontwerper, kan het beste uitgegaan worden van
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een gemiddelde kwaliteit.
Om met de weinige beschikbare cijfers over het werkstuk een schatting te
maken van de bewerkingskosten, moet globaal bekend zijn wat het kost om een
volume met een bepaalde kwaliteit te verspanen; uitgaande van een gemiddeld
man-machine-uurtarief. Om dit te bepalen moet voor eerder gefabriceerde
produkten bepaald worden welke bewerkingstijd gemiddeld nodig was per
volume-eenheid, per kwaliteitsklasse. Met de bewerkbaarheidsindexen kunnen
deze tijden teruggerekend worden naar het standaardmateriaal. Later kunnen
hiervoor gegevens gebruikt worden uit het IDM-systeem zelf door voor ieder
ontworpen produkt de bewerkingstijd per volume-eenheid en kwaliteit op te
slaan.

Voorbeeld: Het uitgangsmateriaal heeft afmetingen 100x100x50 en er moet
ongeveer 15% verspaand worden met een gemiddelde kwaliteit. Stel dat uit de
beschikbare gegevens blijkt dat het verspanen van staal 1212 bij deze kwaliteit
gemiddeld f 1,- kost per cm3

• Dan bedragen de geschatte bewerkingskosten
voor dit materiaal 75 * 1 = f 75,-. De geschatte materiaalkosten zijn f 10,-. Het
zelfde produkt in aluminium kost dan ongeveer (zie figuren 3.2 en 3.3) 2,5 * 10
+ 75/4 s:= f 44,-. Aluminium zal hier waarschijnlijk een geschikter materiaal zijn.

De gemaakte schatting is slechts een hulpmiddel bij de keuze uit de materialen
die voldoen aan de eisen die in de checklist gevraagd werden. De keuze van het
materiaal blijft voor een belangrijk deeI afhankelijk van de ervaring en kennis van
de ontwerper.
Achteraf moet altijd gecontroleerd worden of de materiaalkeuze juist was. Deze
controle wordt weer met behulp van de indexcijfers uitgevoerd echter nu met de
werkelijke bewerkingskosten. Ais dan blijkt dat er een ander materiaal is dat
lagere produktiekosten zal opleveren, dan is het raadzaam om het gehele ont
werptraject nog eens voor dit materiaal te herhalen.

3.3.3 Keuze van de materiaalvorm

Nadat aile gewenste MO aan het ontwerp zijn toegevoegd, kan gezocht worden
naar de meest geschikte vorm en afmeting van het materiaal waaruit het blok
voor het werkstuk gehaald wordt. Die vorm kan een plaat of staaf zijn, waarbij
de staaf verschillende vormen kan hebben zoals rond of meerhoekig.
Allereerst moet gezocht worden naar de beste uitgangsvorm van het materiaal.
Aangenomen wordt dat vanuit die uitgangsvorm het benodigde blok materiaal
wordt verkregen door zagen. De nauwkeurigheid die hiermee bereikt wordt, is
ongeveer ± 0, 1 mm. Ais het door de ontwerper gedefinieerde uitgangsmateriaal
(Stock) een kleinere ruwheid of kleinere toleranties heeft dan die door zagen zijn
te verkrijgen, dan moet eerst met een vlakfrees voorbewerkt worden. Ais advies
zou hier aan de ontwerper gemeld kunnen worden dat het frezen weggelaten
kan worden als akkoord gegaan wordt met de toleranties die met zagen haalbaar
zijn. De extra kosten van het vlakfrezen kunnen hierbij vermeld worden. Ais toch
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voorbewerkt moet worden met de vlakfrees moet bij de afmetingen van de
Stock een overmaat opgeteld worden om de grootte van het uitgangsmateriaal
te krijgen.

Om na te gaan uit welke vorm het uitgangsmateriaal gezaagd moet worden,
moeten eerst de afmetingen bepaald worden van het eindprodukt, d.w.z. de
grootste lengte, breedte en hoogte. Hierbij wordt eventueel de overmaat
opgeteld. Met de zo gevonden vorm en afmeting wordt bekeken wat de meest
economische vorm en afmeting van het materiaal uit het magazijn is. Deze
afmetingen moeten vergeleken worden met de door de ontwerper gedefinieerde
Stock. Ais de Stock groter is dan aan het einde van het ontwerp nodig blijkt,
moet de ontwerper hierop attent gemaakt worden.

20±.2

Fig. 3.2: Afmetingen blok

Ais voorbeeld dient figuur 3.2. De grootste afmetin
gen van het eindprodukt leveren een Stock met de
afmetingen volgens de figuur. De toleranties zijn
dusdanig dat deze met een cirkelzaag haalbaar zijn.
Extra vlakfrezen is dus niet nodig.
Stel, als uitgangsvorm uit het magazijn komt aileen
staafmateriaal in aanmerking. Uit een staaf kan het
blok liggend in de lengte (3.3a en c) of in de breedte
(3.3b) gezaagd worden.

o 0-30 0 D-35 0 Zijde-16

a.

Fig. 3.3: Staafdoorsnedes

b. c.

Bij het zagen moet natuurlijk zo min mogelijk afval ontstaan. Ais gekeken wordt
naar het volume aan staafmateriaal dat nodig is, dan blijkt het volgende:
Vorm Doorsnede (mm2) Lengte (mm) Volume (mm3

)

Rond 30 mm 707 28 19798
Rond 35 mm 962 20 19240
Zeshoekig zijde 16 665 28 18620

Fig. 3.4. Volume van staafmatenaal

Ais het staafmateriaal per volume-eenheid gelijk geprijsd zou zijn, zal de zeshoe
kige staaf de meest gunstige oplossing zijn omdat deze het minste materiaal
vergt. Ais de materiaalprijzen niet gelijk zijn per volume-eenheid, wat in werke
lijkheid het geval is (zie voorbeeld hoofdstuk 5), dan moet het produkt van de
prijs per meter en de benodigde lengte bepaald worden en vergeleken met de
andere vormen. Het laagste van die produkten is dan het meest gunstig. De
keuze van de vorm waaruit het blok materiaal' verkregen wordt, is door de
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ontwerper verder niet te be"invloeden. De meest geschikte vorm moet doorgege
ven worden aan de produktieafdeling.

3.3.4 Materiaalkeuze achteraf

Aan het einde van het ontwerptraject is het mogelijk om de materiaalkeuze
binnen bepaalde grenzen te wijzigen. Die grenzen worden bepaald door de
gebruikte gereedschappen; aileen materialen die met dezelfde gereedschappen
verspaand kunnen worden komen in aanmerking. Oat houdt in dat het materiaal
in dezelfde bewerkingsgroep moet zitten, dus bijvoorbeeld C45 in plaats van
C60 (zie bijlage IV). Er wordt uitgegaan van het feit dat de materialen binnen
dezelfde groep ook in dezelfde vorm aanwezig zijn.
Binnen een bewerkingsgroep treden nog relatief kleine verschillen op in snijsnel
heid en aanzet per tand en dus in bewerkingstijd en -kosten voor het werkstuk.
In bijlage V zijn cijfers opgenomen voor verspaningscondities bij verschillende
materialen. [11] Omdat aile afmetingen en gereedschappen op dit punt vastlig
gen, is het nu mogelijk om de bewerkingskosten van de verschillende materialen
in een groep te vergelijken. De bewerkingskosten bestaan uit de kosten voor
verspanen en de gereedschapkosten. Zowel de verspanings- als de gereedschap
kosten worden be"invloed door de keuze van het materiaal en nemen evenredig
toe met de verspaningstijd. Omdat gebruik gemaakt wordt van dezelfde AMO's
en gereedschappen, hoeft er geen rekening gehouden te worden met de
constant blijvende waarde van gereedschapwisseltijd, positioneertijd, vlakwissel
tijd en spindelwisseltijd. Het enige verschil tussen materialen in dezelfde
bewerkingsgroep zit dus in de totale verspaningstijd. Deze kan bepaald worden
door de verpaningstijden van aile afzonderlijke AMO's op te tellen. Voor iedere
afzonderlijk AMO kan de verspaningstijd bepaald worden door gebruik te maken
van een 3D NC-codegenerator.
Op het moment dat de verspaningstijd bekend is, liggen de bewerkingskosten
vast. Opgeteld bij de materiaalkosten, die bepaald worden door de prijs voor de
vorm en benodigde lengte, vormen deze de produktiekosten voor het totale
produkt. Nadat deze berekening uitgevoerd is voor aile materialen in de gekozen
groep, kan eventueel gekozen worden voor een van deze andere materialen. De
ontwerper moet naast de produktiekosten ook de materiaaleigenschappen
nogmaals te zien krijgen om een goede keuze te kunnen maken.

Nadat aile MO's zijn toegevoegd moet voor aile beschikbare materialen m.b.v.
de beschikbare indexen voor materiaalprijs en bewerkbaarheid nog eens bere
kend worden of de materiaalkeuze een goede was. Indien er een beter alterna
tief lijkt te zijn, is het aan te raden om toch het gehele ontwerptraject nog eens
te doorlopen en daarbij te kiezen voor dat materiaal.
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3.4 Machinekeuze

Voor de totale bewerkingskosten is het van belang in hoeveel opspanningen en
op welke machine een produkt gemaakt wordt. Het man-machine-uurtarief
wordt hoger als een machine meer bewerkingsassen heeft en daardoor duurder
in aanschaf is. Het is de bedoeling dat een produkt gemaakt wordt in zo min
mogelijk opspanningen op een zo goedkoop mogelijke machine. Het aantal
opspanningen bij een bepaald aantal assen kan bepaald worden aan de hand van
zogenaamde Gausian Maps en Visibility Maps. [12] Daarbij wordt de geometrie
en bewerkingsrichting van het werkstuk vergeleken met de mogelijke bewer
kingsrichtingen van een machine-gereedschapcombinatie. Op ieder moment
moet gezocht worden naar de goedkoopste mogelijkheid; een machine waarbij
omspannen niet nodig is of een machine met minder assen en meer opspannin
gen en extra omspankosten. Op het scherm moet op elk moment zichtbaar zijn
welke combinatie dan het meest gunstig is. Door een beeld- of geluidssignaal
kan de ontwerper attent gemaakt worden op het feit dat de combinatie veran
dert na toepassing van een MO.
Op het moment dat toepassing van een bepaalde IVIO betekent dat moet
overgegaan worden op een meer-assige machine, veranderen ook de kosten
voor de al toegepaste MO's omdat het man-machine-uurtarief hoger wordt.

3.5 Gereedschapkeuze

Op lokaal niveau wordt geprobeerd om de bewerkingstijd te verkorten door de
verspaningstijd te minimaliseren. Op globaal niveau kan de bewerkingstijd
verkort worden door de totale gereedschapwisseltijd te verkorten. Er moet dan
gestreefd worden naar een minimum aan te gebruiken gereedschappen. Om dat
te bereiken, moet bij iedere MO die toegepast gaat worden, gekeken worden of
de op lokaal niveau meest geschikte gereedschappen ook op globaal niveau de
meest geschikte zijn. In het geval dat een gereedschap dat op lokaal niveau het
snelst verspaant niet voor een andere MO gebruikt wordt, kan het beter zijn om
een minder snel verspanend gereedschap te kiezen dat wei vaker gebruikt
wordt. Er moet dus bekeken worden of de kosten van de uitgespaarde gereed
schapwisseltijd opwegen tegen die van de langere verspaningstijd en gewijzigde
gereedschapkosten. Ais die kosten inderdaad lager zijn, dan wordt de gereed
schapkeuze op lokaal niveau gewijzigd. De ontstane situatie is de meest
kostengunstige tot op dat moment en is dus nog geen definitieve. Een gereed
schapkeuze kan later weer overschreven worden als blijkt dat er een keuze
mogelijk is die lagere bewerkingskosten voor het gehele werkstuk oplevert.
Bij het voorfrezen wordt gestreefd naar een gereedschap met een zo groot
mogelijke diameter, bij nafrezen naar een zo klein mogelijke. 5tel dat bij de MO
die toegepast moet worden de beste voorfrees een diameter heeft van 15 mm.
en dat bij een vorige gedefinieerde AMO gebruik gemaakt wordt van een frees
van 12 mm. Ais de kosten voor de gereedschapwissel groter zijn dan de som
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van de gereedschapkostenverandering en de toename van de verspaningskosten
bij gebruik van 0 = 12 mm., dan is het beter om deze te selecteren. Er kan ook
nog teruggegaan worden naar het lokale niveau om daar bijvoorbeeld een
afronding, die zo graot mogelijk gekozen is, te verkleinen zodat deze beter past
bij de kleinere freesdiameter. Oit is echter niet noodzakelijk bij het selecteren van
een kleinere frees. Bij het nafrezen wordt bekeken of de keuze van een iets
gratere en trager verspanende frees die eerder gebruikt werd een kostenbespa
ring oplevert.

Bij het zojuist geschetste voorbeeld wordt de gereedschapkeuze van de laatste
AMO gewijzigd. Het kan echter ook voorkomen dat bij deze AMO geen ander
gereedschap in aanmerking komt, bijvoorbeeld omdat een gat precies een
bepaalde diameter moet hebben. Dan is het toch zinvol om bij de vorige AMO's
te zoeken naar gereedschappen die ongeveer dezelfde diameter hebben. In
plaats van het gereedschap van de laatste AMO aan die van een of meerdere
vorige AMO's aan te passen, wordt dan die van de vorige aangepast aan die
van de laatste.

Voorbeeld: er wordt een tapgat M5 (Threaded Hole) gedefinieerd. AI eerder
werden twee tapgaten M4 toegepast. Het tapgat M5 is functioneel en kan niet
veranderd worden in M4 om zo een gereedschapwissel te vermijden. Er moet
dan bekeken worden of de M4-gaten veranderd mogen worden in M5-gaten. De
verspaningstijd zal dan wei iets toenemen, maar dit maakt de gereedschapwis
seltijd meer dan goed. Er vindt dan dus een terugkoppeling plaats naar het lokale
niveau van een vorige MO.

Net als bij de materialen, moet er voor de gereedschappen een standaardgereed
schappenlijst opgesteld worden. In deze lijst staan de beschikbare gereedschap
pen voor de verschillende bewerkingsmachines. Ais er een gereedschap nodig is
dat niet in deze lijst voorkomt, wat vooral bij het nabewerken van gaten of bij
tappen gebeurt, moet dit tijdens het ontwerppraces meegedeeld worden. Op die
manier kunnen extra bestelkosten en produktievertraging voorkomen worden.
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4 Ontwerpalternatieven op lokaal niveau

In het vorige hoofdstuk werd aandacht besteed aan de gevolgen voor de
produktiekosten gelet op het gehele werkstuk. In dit hoofdstuk zal nader
ingegaan worden op mogelijke ontwerpalternatieven voor een enkele MO. Er
wordt geoptimaliseerd op het lokale niveau. Daarbij worden de kosten berekend
voor een MO met vergelijkbare afmetingen echter met grotere afrondingen en
tolerantievelden. l\Ia die optimalisatie wordt pas gecontroleerd of dit ook op
globaal niveau de beste oplossing is.

4.1 Maakbaarheidscontrole

De maakbaarheid van een MO is afhankelijk van zijn afmetingen, vorm en
orientatie in relatie tot de beschikbare machines en gereedschappen. Elk van de
drie MO-afhankelijke factoren is voorzien van een tolerantie. Deze toleranties
kunnen niet zomaar met elkaar vergeleken worden omdat het andersoortige
toleranties betreft, respectievelijk dimensionele-, vorm- en orientatietoleranties.
Om deze te kunnen vergelijken, worden aile toleranties omgerekend naar
kwaliteitsgetallen, zoals beschreven door De Vries [13]. Een kwaliteitsgetal
geeft aan hoe de grootte van een tolerantieveld zich verhoudt tot de bijbehoren
de lengtemaat. In figuur 4.1 is weergegeven welk kwaliteitsgetal (NK-getal)
hoort bij een bepaalde combinatie van tolerantieveld en lengtemaat. Een lager
NK-getal staat voor een hogere en dus moeilijker te fabriceren kwaliteit.
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Fig. 4.1: Kwaliteitsgetallen
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Dit diagram is gebaseerd op een formule die proefondervindelijk werd afge

leid.[14] Deze formule luidt: ~L)=O,45*~+O,001*L (IJ.m)

Vervolgens moet de verhouding bepaald worden tussen de grootte van het
tolerantieveld en de waarde van i. Het verhoudingsgetal dat hiervan de uitkomst
is, hoort bij een bepaald kwaliteitsgetal. Ais bij kwaliteitsgetal NK16 de verhou
ding 1000 als grens wordt gesteld, kunnen de grenswaarden voor de overige
kwaliteitsgetallen berekend worden door 1000/1,585\ waarin x het verschil is
tussen het bedoelde kwaliteitsgetal en NK16. Dus voor NK6 is x gelijk aan 10
en de grens van NK6 is verhoudingsgetal 1000/1,585'0 = 10.
Voor de berekening van i wordt een gecorrigeerde lengtemaat gebruikt bij de
vorm- en orientatietoleranties. In bijlage II zijn de formules opgenomen om deze
lengtemaat te berekenen.

4.2 Alternatieven bij gaten

Bij het aangeven van de ontwerpalternatieven zal een onderscheid worden
gemaakt tussen MO's die bestaan uit een of meerdere rotatiesymmetrische
elementen (gaten) en MO's die opgebouwd zijn met rechte en gekromde vlakken
(kamers). Bij de eerste groep is boren de belangrijkste bewerking en bij de
anderen frezen. Dit onderscheid wordt gemaakt omdat bij rotatiesymmetrische
MO's gebruik wordt gemaakt van toleranties die specifiek hiervoor zijn zoals
rondheid.

Bij het geven van ontwerpalternatieven kan gebruik gemaakt worden van de
methode van kwaliteitsbepaling die in de vorige paragraaf werd aangegeven.
Zoals in bijlage II te zien is, is de diameter de 'gecorrigeerde lengtemaat voor
rondheid. Met deze lengtemaat en de grootte van het tolerantieveld kan het
kwaliteitsgetal bepaald worden. Eigenlijk hoort bij ieder kwaliteit een andere be
werkingsmethode. Voor het gemak worden de kwaliteitsklassen echter inge
deeld in drie groepen, namelijk hoog, middel en standaard. Deze indeling is te
vinden in bijlage III, figuur 1. Aan iedere groep is een haalbare ruwheid gekop
peld. De indeling zoals voorgesteld door De Vries [13] is als voigt:

groep
NK6 tot NK10
NK10totNK13
NK13 tot NK16

verhoud ingsgetal
10 tot 64
64 tot 250
250 tot 1000

kwaliteitsgroep
hoog
middel
standaard (laag)

ruwheid (pm)
Ra = 0,8
Ra = 1,6
Ra = 3,2

Voor ieder van deze kwaliteitsgroepen is een indeling gemaakt van de te
gebruiken bewerkingsprocessen. Deze zijn voor aluminium te vinden in bijlage III
figuren 2 tim 4. Zoals in deze figuren is te zien, zijn voor de bepaling van de
benodigde bewerkingen in elke klasse weer de diameter en de diepte/diameter
verhouding van belang. Ais de diagrammen voor de verschillende kwaliteitsklas
sen vergeleken worden, is te zien dat bij een zelfde diameter en diepte er bij een
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hogere kwaliteitsgroep meer en/of nauwkeurigere bewerkingen nodig zijn.
Datzelfde is het geval binnen dezelfde groep bij grotere LlD-verhoudingen en
wanneer de diameter erg klein of groot is.
Uit het voorgaande kan opgemaakt worden dat bij het aanbieden van een
kostenbesparend alternatief gestreefd moet worden naar een zo laag mogelijke
kwaliteitsgroep met daarin een minimale LlD-verhouding, waardoor minder
verschillende bewerkingen nodig zijn. Naast de verspaningstijd wordt dan ook
het aantal gereedschapwissels minder en wordt een aanzienlijke bewerkingstijd
verkorting behaald.

4.2.1 Bepaling van alternatieven bij rondheid

Nadat de ontwerper de MO gespecificeerd heeft, kan het IDM-systeem de
microwerkvoorbereiding voor die MO doen waarbij de kwaliteitsklasse en de
benodigde bewerkingen bepaald worden zoals dat ook met de figuren uit bijlage
III kan. Daarmee kunnen de daarbij horende gereedschapbanen voor deze MO
worden bepaald. Daaruit kan de bewerkingstijd worden bepaald. Die bestaat uit
de verspaningstijd, de totale gereedschapwisseltijd en de totale positioneertijd,
waarbij de laatste twee natuurlijk afhangen van het aantal benodigde gereed
schapwissels. Met het produkt van man-machine-uurtarief en bewerkingstijd Iigt
de eerste groep, namelijk machinekosten, vast. Aangezien de verschillende
bewerkingen en de daarvoor benodigde gereedschappen en de duur van elke
bewerking bekend zijn, kurlnen ook de gereedschapkosten bepaald worden.

Ais eerste moet nu geprobeerd worden om de tolerantiezone zo te vergroten dat
deze in een lagere tolerantieklasse valt. Daarvoor wordt het grensverhoudingsge
tal genomen dat tussen de oorspronkelijke en de lagere groep ligt. Met behulp
van dit getal en de diameter kan dan de grootte van de tolerantiezone vastge
steld worden. Bij de lagere groep horen (meestal) andere bewerkingen, die
andere bewerkingskosten met zich meebrengen. Deze kosten worden weer
berekend en vergeleken met die van de hogere groep. De vergelijking levert dan
de gezochte besparing. Eventueel kan dit proces herhaald worden voor een nog
lagere groep. De alternatieven die de ontwerper krijgt aangeboden bestaan uit
de tolerantiewaarden die horen bij de grensverhoudingsgetallen met daarbij de
bijbehorende kostenbesparing. Aile waarden voor de tolerantie daartussenin
vallen binnen dezelfde tolerantieklasse en brengen dezelfde kosten met zich
mee.

Zoals al in hoofdstuk 2 werd opgemerkt, zal niet gezocht worden naar alterna
tieven voor de hoofdafmetingen met uitzondering van de diepte bij gaten. In de
figuren in bijlage III wordt dus niet gezocht naar andere punten op de horizontale
as maar wei op de vertikale, behalve als een gereedschap voor de gekozen
diameter niet aanwezig is. Voordat dit gebeurt, moet de ontwerper eerst een
keuze gemaakt hebben uit de mogelijkheden voor de grootte van het tolerantie
veld, omdat dat bepalend is voor de kwaliteitsgroep waarin gezocht moet
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worden.
Om een goedkoper alternatief te vinden, wordt de diepte verkleind totdat de
diepte/diameter-verhouding in een gebied valt waarin andere bewerkingen nodig
zijn. Ais dit punt bereikt is, worden de bewerkingskosten weer berekend en
aangegeven welke besparing dit oplevert. Aile mogelijke overgangswaarden van
LID worden aangegeven met de kosten die horen bij die waarden. Kosten van
LlD-verhoudingen die hier tussenin Iiggen kunnen door de ontwerper zelf
geschat worden uitgaande van een Iineair kostenverloop tussen de grenswaar
den. De enige variabele is namelijk de diepte die evenredig is met de bewer
kingstijd.

De ruwheid van het bewerkingsvlak is 2 pm.
De gecorrigeerde lengtemaat voor rondheid is de diameter:
D=4 mm. Dan wordt i=0,718 pm. De verhouding tussen i

32±.1 en het tolerantieveld is daar~ee 48, dus hoge kwaliteit. Het
grensverhoudingsgetal is 64. Ais het tolerantieveld een
grootte van 64*0,718 pm = 0,046 mm zou hebben, valt
deze in de kwaliteit middel. Ais voor deze optie gekozen
wordt is de kwaliteit definitief middel. Binnen deze groep
ligt de grens tussen bewerkil1gsgebieden voor D = 4 op
LlD=7,5. Voorgesteld wordt dus om LlD=7,5 te nemen.

Ais ook deze optie gekozen wordt is het uiteindelijke resultaat dat de oorspron
kelijke bewerkingen centeren, voorboren, boren, kotteren en ruimen zijn terugge
bracht tot enkel centeren en boren. De tijdsbesparing zal niet berekend worden
maar het zal duidelijk zijn dat deze aanzienlijk is.
Mocht het zo zijn dat een gereedschap voor de uiteindelijk gekozen bewerkingen
niet aanwezig is in de standaardgereedschapset, dan zijn er twee mogelijkheden:
het aanschaffen van dat gereedschap of het adviseren van een andere diameter.
In het eerste geval zal een schatting gemaakt moeten worden van de kosten die
gemaakt moeten worden voor de aankoop. In het tweede geval kan zowel een
grotere als een kleinere diameter worden geadviseerd waarvoor het bewuste
gereedschap wei aanwezig is. Bij een kleinere diameter en een gelijkblijvend
tolerantieveld zou het kunnen dat deze combinatie in een hogere kwaliteitsgroep
valt. Ais dit het geval is, zal deze diameter geen reeel alternatief zijn en dus niet
gegeven moeten worden. .

4.3 Alternatieven voor kamers

De MO's zijn te onderscheiden in een groep die rotatiesymmetrisch is, en een
groep waarbij de MO's hoofdzakelijk zijn opgebouwd met platte vlakken en
afrondingen. De rondheid voor de eerste groep werd behandeld in de vorige
paragraaf. Voor die rondheid kwamen verschillende bewerkingen in aanmerking
zoals boren, kotteren en ruimen. In de tweede groep wordt slechts gebruik
gemaakt van frezen. De hoogst haalbare kwaliteit is die kwaliteit die met
nafrezen bereikt kan worden.
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Voor de kwaliteit van een MO is de hoogste kwaljteit van een van de samenstel
lende vlakken bepalend. Om die te bepalen dient een kwaliteitsmatrix te worden
samengesteld. In figuur 4.3 is daar een voorbeeld van gegeven. De lengtematen
zijn berekend m.b.v. bijlage II. De toekenning van toleranties is gebeurd met de
methode die voorgesteld werd door Krom [15]. Hierbij wordt een MO niet als
geheel gepositioneerd, maar kunnen afzonderlijke delen ervan gepositioneerd
worden t.o.v. van een referentie.
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Fig. 4.3: Voorbeeld kwaliteitsmatrix

De kwaliteitsmatrix wordt gevormd door de kolommen met de benaming 'kwal'.
Voor dit voorbeeld zou het betekenen dat het. resultaat van toepassing van
bijvoorbeeld de AMO Rectangular Pocket een totale kwaliteit levert van NK7,1.
Hierbij is aangenomen dat de ruwheid bij een lagere kwaliteitsklasse hoort.
Bij de gereedschapkeuze moet wei gelet worden op de bewerkingsrichting van
de verschillende vlakken want een bodemvlak wordt bewerkt met de kop van de
frees terwijl de zijvlakken met de mantel gefreesd worden. De maximale
kwaliteit die gehaald kan worden met een frees verschilt daarom voor deze
beide.
Er moet gestreefd worden naar een zo laag mogelijke kwaliteit en zo groot
mogelijke gereedschappen voor voorfrezen en zo klein mogelijke voor nafrezen
zodat de verspaningstijd minimaal wordt.

4.3. 1 Bepaling van alternatieven bij frezen

Bij MO's die in deze categorie vallen, wordt eerst voorgefreesd om een maxi
mum aan materiaal weg te halen en vervolgens, indien nodig, nagefreesd om de
gewenste kwaliteit te verkrijgen. De toleranties hebben aileen betrekking op de
laatste freesbewerking die op een vlak wordt uitgevoerd.
Om de verspaningstijd te verkorten moet ervoor gezorgd worden dat er bewerkt
gaat worden met een frees met een zo groot mogelijke diameter bij voorfrezen
en zo klein mogelijk bij nafrezen. De mogelijke diameter hangt af van de ge
wenste kwaliteit, de grootte van de afrondingen en de grootte van een doorgang
(aileen bij Freeform Pocket). Omdat de grootte van de doorgang een functionele
maat is, zal er niet verder op ingegaan worden.
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Het frezen van een kamer kan opgedeeld worden in drie stappen:
1. Voorfreesfase 1: met een relatief grote frees wordt een maximum aan

materiaal verwijderd.
2. Voorfreesfase 2: het resterende materiaal wor~t verwijderd zodat aile wanden

(ook afrondingen) dezelfde overmaat krijgen.
3. Nafrezen: de overmaat wordt weggehaald met een frees die voor de uiteinde

lijke kwaliteit zorgt.

Bij de microwerkvoorbereiding van een MO wordt altijd eerst gezocht naar het
geschiktste nafreesgereedschap. Daarna worden gereedschappen gezocht voor
het voorfrezen van de kamer tot de overmaat die afhangt van de diameter van
het voorfreesgereedschap.

4.3.1.1 Alternatieven bij nafrezen

De gereedschapkeuze voor het nabewerken hangt af van de hoogste kwaliteit
van een van de samenstellende vlakken. Die kwaliteit is weer afhankelijk van de
relatief kleinste tolerantie of de kleinste ruwheid.
Om te komen tot een goedkoper ontwerp moet gezocht worden naar een
gereedschap dat sneller verspaant als gevolg van een lagere kwaliteitseis en/of
een gereedschap dat goedkoper in gebruik is. Nog beter is het natuurlijk om te
voorkomen dat nagefreesd moet worden.

De uiteindelijke kwaliteit van een oppervlak hangt van een aantal punten af zoals
[16]:
- Onnauwkeurigheden in de bewerkingsmachine, hoofdzakelijk in de geleidingen
- Afwijkingen van de rondheid in het gereedschap
- Elastische verplaatsingen veroorzaakt door de snijkracht
- Gereedschapslijtage
- Thermische uitzetting van gereedschap en werkstuk
- Instelonnauwkeurigheden in de machine
- Opspanonnauwkeurigheden
- Trillingen van gereedschap, machine en werkstuk
De afwijkingen in de machine en het gereedschap worden in de specificaties van
de fabrikant vermeld. De elastische verplaatsing van het gereedschap kan
berekend worden met de benodigde snijkracht en de eigenschappen van het
gereedschapmateriaal. De afwijking neemt toe bij kleinere diameter, grotere
lengte en grotere snedediepte van het gereedschap. [7] Ook bij een grotere
snedebreedte en grotere aanzetsnelheid neemt de afwijking van het gereedschap
toe. [17]

Met de kwaliteitsmatrix uit paragraaf 4.3 wordt bepaald welke tolerantie het
moeilijkst te maken is. Aan de hand van die tolerantie wordt een keuze gemaakt
voor het nafreesgereedschap. Aangezien de kwaliteit van een MO bepaald wordt
door de hoogste kwaliteit van een van de samenstellende vlakken, kan de
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kwaliteit verlaagd worden door die hoogste kwaliteit te verlagen. Oat betekent
dat het NK-getal hoger moet worden, maar niet hoger dan het op een na laagste
NK-getal.

Voorbeeld: In figuur 4.3 wordt de hoogste kwaliteit NK7.1 verhoogd tot de op
een na hoogste, namelijk NK8.5. Ais de vormtolerantie een kwaliteit van NK8.5
heeft, dan is de grootte van de tolerantie 0,037 mm. Deze wordt gevonden door
het verhoudingsgetal bij NK8.5 dat 32 is, te vermenigvuldigen met de factor i
voor de gecorrigeerde lengtemaat. Ais de kwaliteit nog lager mag worden dan
NK8.5 moeten drie nieuwe toleranties berekend worden, namelijk voor de vorm
en beide orientatietoleranties.

Hierbij moet wei rekening gehouden worden met de hierarchie in toleranties.
Daarvoor geldt:
vormtolerantieveld S orientatietolerantieveld S dimensietolerantieveld
Voor het gegeven voorbeeld houdt dat in dat de vormtolerantie bij NK8.5 niet
groter mag zijn dan de orientatietolerantie bij NK8.5. Aan deze voorwaarde
wordt voldaan omdat de grootte van het orientatietolerantieveld 0.04 mm. is.
Het doel van de verhoging van de kwaliteitsgetallen is de ontwerper te sturen
naar de grootst mogelijke tolerantievelden die het ontwerp functioneel toelaat.

Bij de gewijzigde waarden voor de toleranties wordt berekend of de MO dan
goedkoper nabewerkt kan worden. Ais dit het geval is, moet de waarde van de
tolerantie en de besparing aan de ontwerper meegedeeld worden. Op deze
manier wordt deze attent gemaakt op de kostengevolgen van de door hem
gekozen toleranties. Aan de hand van de berekende toleranties en bijbehorende
kosten kan de ontwerper een definitieve keuze maken voor de toleranties.

4.3.1.2 Alternatieven bij voorfrezen

De ideale combinatie van frezen voor de fases 1 en 2 is die waarvoor de som
van de totale verspaningstijd, gereedschapwisseltijd en positioneertijd minimaal
is. De grootste bewerkingstijdverkorting wordt verkregen door ervoor te zorgen
dat een tweede voorfreesfase niet nodig is. Voor kleine kamers zal de tweede
voorfreesfase meestal niet nodig zijn omdat het wisselen van het gereedschap
meer tijd vergt dan de verkorting van de verspaningstijd oplevert.
In het geval dat er geen tweede voorfreesfase is, zal de freesradius gelijk of
kleiner zijn dan de radius van de afronding verminderd met de gewensteover
maat. Oat betekent dat hoe groter de afronding is, des te groter de te gebruiken
frees kan zijn.

In het volgende voorbeeld is te zien welke invloed de grootte van de afronding
heeft op de te gebruiken gereedschappen en de daarmee samenhangende
bewerkingstijd.
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Fig. 4.4: Afronding
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In figuur 4.4 is een afronding te zien die een deel is
van een willekeurige kamervorm. De rand is de be
grenzing van het gebied dat voorgefreesd wordt. In
de figuur zijn de gereedschapmiddelpuntsbanen van
de frezen voor fase 1 en 2 aangegeven. De stippellijn
geeft aan welk volume in voorfreesfase 1 wordt
verwijderd. Ais de radius van de afronding vergroot
wordt tot een waarde die kleiner is dan de radius van
frees 1, zal frees 2 met eenzelfde waarde groter

kunnen worden. De tijd voor fase 1 blijft dus. gelijk terwijl die voor fase 2
afneemt. Er moet dan natuurlijk wei gelden dat deze combinatie van frezen een
kortere bewerkingstijd oplevert dan aileen het gebruik van frees 2. Door voor
frees 2 steeds de volgende in grootte van beschikbare diameters te nemen, zal
bij een bepaalde waarde van de diameter een tweede voorfreesfase niet meer
nodig zijn omdat een gereedschap dan sneller werkt dan twee. Vanaf dit punt
kan de afronding nog verder vergroot worden en is nog maar een gereedschap
nodig.
Bij het zoeken naar alternatieven moet dus gestreefd worden naar minder en
grotere gereedschappen. Daarbij moet er ook op gelet worden dat eventueel
hogere gereedschapkosten de lagere verspaningskosten niet overtreffen.

De grootst mogelijke radius voor de afronding is die waarvoor geldt R = B/2
waarbij B de plaatselijke breedte is. Ais de radius deze waarde heeft dan is het
volume van de MO minimaal bij de gegeven hoofdafmetingen lengte, breedte en
diepte. Bij deze ideaIe situatie kan dus het grootst mogelijke gereedschap
ingezet worden met een minimaal te verspanen volume. Voor deze eerste
alternatieve radius wordt het benodigde gereedschap bepaald, berekend wat de
bewerkingskosten bedragen en wat de besparing is ten opzichte van kosten bij
de oorspronkelijke radius. ledere grotere waarde yan de afronding die tussen de
oorspronkelijke en de maximale Iigt, zal een kortere bewerkingstijd opleveren. Er
zal echter, zoals eerder in het voorbeeld werd aangegeven, een sprong optreden
in de bewerkingstijd en de kosten op het punt waar van twee op een gereed
schap wordt overgegaan. Dit punt is een belangrjjk punt en de radius die erbij
hoort moet daarom ook gezocht worden. Ais bij de oorspronkelijke radius twee
gereedschappen nodig waren, dan moet dit punt ook bepaald worden en levert
zo de tweede alternatieve radius.
Dit punt is het snelste te vinden door te bekijken of er nog steeds twee gereed
schappen nodig zijn bij een afronding die een waarde heeft die het gemiddelde is
van de radii van de twee gereedschappen. Deze waarde wordt gekozen omdat
bij de afronding kleiner of gelijk aan de radius van het kleinste gereedschap twee
gereedschappen nodig bleken, en bij een groter dan die van het grootste gereed
schap zeker een gereedschap gekozen zal worden. Zijn bij de gemiddelde
waarde nog steeds twee gereedschappen nodig dan wordt hetzelfde nog eens
gedaan met de nieuwe gereedschapsradii. Wanneer er een gereedschap nodig is
dan wordt het gemiddelde genomen van de radius van dat ene gereedschap en
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van het kleinste vorige gereedschap.

Voorbeeld: de standaardgereedschapset bevat frezen met een diameter van 1
tot 25 mm. oplopend met 1 mm. Er wordt in eerste instantie gekozen voor een
kamer met afronding r =4 mm. bij een breedte van 40 mm. Hiervoor blijkt de
ideale gereedschapcombinatie te bestaan uit D =8 mm. en D =20 mm. Het
eerste alternatief is dan een radius van 40/2 = 20 mm. Hiervoor is aileen het
gereedschap met D = 20 mm. nodig. Voor het tweede alternatief wordt eerst
een afronding genomen van (4 + 10)/2 =7 mm. Ook hiervoor blijken twee
gereedschappen de kortste bewerkingstijd op te leveren, namelijk D = 14 en
D =20 rnm. Vervolgens wordt een afronding genomen van (7 + 10)/2 =8,5 mm.
Hiervoor is D =17 mm. als enige nodig. Nu wordt nog gecontroleerd hoeveel
gereedschappen gekozen worden bij een afronding van (8,5 + 7)/2 = 7,75 mm.
Daar is aileen D =15 rnm. voor nodig. De sprong in bewerkingstijd ligt dus bij
een gereedschapdiameter van 15 rnm. en eenafronding van 7,5 mm. Deze
waarde is het tweede alternatief dat gegeven zal worden.
Voor beide alternatieven worden de bewerkingskosten bepaald en de besparing
ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. De ontwerper moet dan een waarde
voor de afronding invoeren die zo groot mogelijk is en zo mogelijk groter dan
7,5 mm.

Nadat bepaald is welke gereeClschappen de beste keuze zijn voor de na- en de
voorfreesfase apart, moet nog gecontroleerd worden of er een kostenbesparing
resulteert als het laatst gebruikte voorfreesgereedschap ook wordt gebruikt om
na te frezen met als gevolg dat er een gereedschapwissel minder zal zijn. Om dit
te bepalen kan dezelfde methode gebruikt worden als zonet beschreven is.
De gebruiker van het systeem zal hier niets van merken; er volgen geen nieuwe
alternatieven.

4.4 Totaaloverzicht van kosten

Voor de ontwerper is het van belang om te kunnen zien hoe de bewerkingskos
ten van de verschillende AMO's zich tot elkaar verhouden. Ais daaruit blijkt dat
een bepaalde AMO veel meer kosten oplevert dan andere dan kan daar nog eens
naar gekeken worden.
Het moet dus op ieder moment tijdens het ontwerpen mogeljjk zijn om een kos
tenoverzicht op te vragen van aile tot dan toe toegepaste MO's. Uit dat over
zicht moet wei duidelijk blijken welke kosten bij welke AMO in het ontwerp
horen. Daartoe dient in ieder geval het type AMO vermeld te worden, dus
bijvoorbeeld Rectangular Pocket. Omdat er vaak meerdere AMO's van hetzelfde
type in een ontwerp voorkomen, zou het nuttig zijn om een AMO op te laten
lichten in het ontwerp als deze geselecteerd wordt in het kostenoverzicht.

In hoofdstuk 5 zal voor een eenvoudig ontwerp de voorgestelde methode van
produktiekostenbesparing toegelicht worden.
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5 Uitgewerkt voorbeeld

In dit hoofdstuk zal de methode van kostenbeperking die in de hoofdstukken 3
en 4 besproken werd, toegelicht worden aan de hand van een voorbeeld. In dat
voorbeeld zullen aile besproken globale en lokale effecten aan de orde komen in
een eenvoudig werkstuk. Omwille van de eenvoud zullen de gereedschapkosten
buiten beschouwing worden gelaten.

In figuur 5.1 is het voorbeeldwerkstuk weergegeven. Er moeten bewerkingen
uitgevoerd worden in vier van de zes vlakken. De verschillende aanzichten en
afmetingen zijn te vinden in figuur 5.2. Bij de afmetingen en vlakken die niet van
een tolerantie zijn voorzien, zijn deze voor dit voorbeeld niet van belang.

o

Fig. 5.1: Voorbeeldwerkstuk

Ais eerste wordt aangegeven welke nominale afmetingen het uitgangsmateriaal
heeft; in dit geval 70x80x110 mm. Daarna moet een keuze gemaakt worden
voor het materiaal waaruit het werkstuk gemaakt moet worden. De materiaallijst
bestaat uit 4 metalen. In een checklist waarin aile materiaaleigenschappen
staan, wordt aangegeven welke eisen er aan het materiaal gesteld worden. In
dit voorbeeld is de enige eis dat het werkstuk maximaal 2 kg. weegt en dus een
maximale soortelijke massa heeft van 3,2 *10 3 kg/m3 •

Materiaal Index prijs Index bew. Soortelijke massa

Staal 1212 100 100 7,8 *103 kg/m3

RVS (300 seriel 350 65 7,8

Aluminium 250 400 "2,70

Magnesium AZ91 370 500 1,74

Aan de gestelde eis voldoen aileen aluminium en magnesium. Ais hulpmiddel om
tot een definitieve materiaalkeuze te komen, worden de materiaal- en bewer
kingskosten geschat.
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Ais het blokje van het standaardmateriaal staal 1212 zou zijn, kost het gemid
deld f 10,-. Het te verspanen volume is ongeveer 20% bij hoge kwaliteit vooral
vanwege de hoge ruwheidseis voor de kamers. Stel dat het bewerken bij deze
kwaliteit voor staal 1212 f 1,20 per cm3 kost uitgaande van een gemiddeld
tarief voor de beschikbare machines. Er moet ongeveer 0,2 *616 =123 cm3

verspaand worden. Gebruik makend van de indexcijfers voor materiaalprijs en
bewerkbaarheid levert dit het volgende resultaat:

Materiaal Materiaalprijs Bewerkingskosten

Staal 1212

Magnesium

Aluminium

10

37

25

148

30

37

Er wordt gekozen voor aluminium omdat dit op dit moment de laagste produktie
kosten lijkt op te leveren.

Hierna kunnen de verschillende MO's een voor een toegevoegd worden, waarna
eerst lokaal geoptimaliseerd wordt en vervolgens globaal.

MO 1: Rectangular Pocket lengte = 80, breedte = 50, diepte = 25 en afron
ding =5 mm. met ruwheid Ra =0,8 pm.
Eerst wordt gekeken naar de nabewerking. Daarbij wordt een ruwheid gewenst
van 0,8 pm. Bij nabewerken met D = 8 mm. is de bewerkingstijd 1,6 minuten.
Bij een ruwheid van 1,6 pm is dat nog 1,2 min., bij 3,2 pm 1,0 min. en bij 6,4
pm 0,75 min., dus besparingen van respektievelijk 25, 37 en 53%. Er wordt
gekozen voor Ra = 1,6 pm.
Om te bepalen welke besparing behaald kan worden bij het voorfrezen van
kamers, is gebruik gemaakt van een eenvoudig simulatieprogramma. Dit
berekent de benodigde bewerkingstijd bij elke combinatie van frezen uitgaande
van een maximale snedebreedte van de halve freesdiameter en snedediepte van
0,5 *D .. ln de berekening wordt aileen gewerkt met frezen met boormogelijkheid
en een diameter van 1 tot 25 mm. en een gereedschapwissel- en positioneertijd
van 20 seconden.
Uitgaande van een overmaat van 0,5 mm. levert dit het volgende resultaat:

Afronding, r Gereedschappen, 0 Bewerkingstijd Besparing

5mm 25 en 9 mm 7,3 min

11.5 22 5,3 20 %

25 25 2,9 62.. ..
De eerste r1J geeft de oorspronkellJke sltuatle aan. De tweede geeft aan vanaf
welke afronding er nog maar een gereedschap nodig is (zie § 4.3.1.2). In de
laatste rij is de Rectangular Pocket in feite een Slot omdat de afronding gelijk is
aan de halve breedte.
Op dit punt moet de ontwerper beslissen welke afronding deze wenst. Hier

Uitgewerkt voorbeeJd 35



Beperking van produktiekosten tijdens het ontwerpen met 10M

wordt gekozen voor een afronding van 11,5 mm. Door deze grotere afronding
zal de nafreestijd korter worden omdat de omtrek van de MO afneemt. Om een
gereedschapwissel uit te kunnen sparen wordt gecontroleerd of de bewerkings
tijd korter zal zijn als de heIe MO gemaakt wordt met een gereedschap met een
diameter tussen 8 en 22 mm. In dit geval wordt aangenomen dat dit niet
mogelijk is.
Op lokaal niveau is de controle afgerond. Op globaal niveau wordt dan gekeken
naar gereedschapkeuze en machinekeuze. Omdat dit de eerste MO is zal de
gereedschapkeuze optimaal zijn en is deze MO in principe maakbaar in een set
up op een 3-assige machine.

MO 2: Slot lengte =61, afronding =15 en diepte =10 mm. met een maat-,
orientatie- en vormtolerantie op een zijvlak en ruwheid 0,8 pm voor het tegen
overliggende vlak.
Voor het nafrezen worden de kwaliteitsgetallen berekend van de toleranties.

L tol kwal

dimensie 20 0,1 NK10,7

orientatie 17,0 0,025 NK7,7

vorm 17,3 0,02 NK7,2

De hoogste kwalltelt NK7,2 en ruwheid is het snelst maakbaar met D =7. Het
laagste kwaliteitsgetal wordt verhoogd tot NK7,7. De vormtolerantie wordt dan
0,025 mm. Er kan dan nagefreesd worden met D =6 met een hogere aanzet
snelheid. Ten opzichte van D = 7 levert dit een besparing van ruim 10%.
Op lokaal niveau wordt voor het voorfrezen gekozen voor het grootst mogelijke
gereedschap met D = 25 mm. Omdat de afronding al maximaal is, volgen er
geen alternatieven voor het voorfrezen.
Op globaal niveau wordt gecontroleerd of de gekozen gereedschappen optimaal
zijn voor het gehele werkstuk. Dan blijkt dat er een gereedschapwissel uitge
spaard kan worden als het voorfrezen van M02, net als M01, ook met D =22
gedaan wordt, ondanks dat de verspaningstijd toeneemt met 4 sec. toeneemt.
De toename van de verspaningstijd is echter korter dan de gereedschapwissel
tijd. Het voorfrezen van M02 gebeurt daarom ook met D = 22 mm. Hetzelfde
geldt voor het nafrezen van M02. Met het eerder gebruikte gereedschap D = 8
gaat nafrezen langzamer maar het weegt op tegen de gereedschapwisseltijd.

Het toevoegen van de tweede MO aan het ontwerp in een ander vlak betekent
dat het werkstuk niet meer maakbaar is in een opspanning op een 3-assige
machine. De totale bewerkingskosten nemen plotseling sterk toe doordat
omgespannen moet worden of overgegaan op een meer-assige en duurdere
machine. Voor M01 was in totaal 6,5 min. (inclusief twee gereedschapwissels)
nodig, voor M02 0,6 voor voorfrezen en 0,7 voor nafrezen. In deze tijden is
rekening gehouden met de benodigde vlakwissel- en positioneertijden. Ais
gesteld wordt dat het man-machine-uurtarief van de 4-assige machine 125% is
van de 3-assige dan zal bij een omspantijd van 1,5 minuten de 3-assige machine
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de laagste kosten geven. Op het beeldscherm krijgt de gebruiker te zien dat er
nu gewerkt wordt met 2 set-ups op een 3-assige machine.

MO 3: Cylindrical Hole, diameter=4,5±o,02 , diepte=34 mm. , ruwheid
Ra=3,2pm.
Bij de gegeven diameter en tolerantie hoort een verhoudingsgetal van 54 en valt
dus in de kwaliteitsgroep hoog. De kwaliteitsgroep middel begint bjj verhou
dingsgetal 64, laag bij 250. De grootte van het tolerantieveld behorend bij deze
getallen wordt berekend, evenals de bijbehorende bewerkingstijd en eventuele
besparing.

Tolerantieveld

0,04 mm

0,048

0,'87

Kwaliteitsgroep

hoog

middel

laag

Benodigde bewerkingen

centeren +voorboren +boren +kotteren + ruimen

centeren + boren + ruimen

centeren + boren

Er wordt besloten om het tolerantieveld te vergroten tot 0,05 mm, dus diame
ter = 4,5 ±O,025 waardoor voorboren en kotteren uitgespaard worden, alsmede
twee gereedschapwissels. Vervolgens wordt gekeken naar de verhouding tussen
diameter en diepte van het gat. Deze is 7,56. Hierop voigt de mededeling dat bij
verhoudingen lager dan 7,3 en dus een diepte kleiner dan 32,9 mm het ruimen
achterwege kan blijven. Tevens wordt de besparing die daarvan het gevolg is
gegeven. Er wordt besloten om te kiezen voor een diepte van 32,5 mm.
Ais laatste wordt gecontroleerd of de benodigde gereedschappen aanwezig zijn.
Ais de boor voor D =4,5 mm niet in de standaardgereedschapset voorkomt, kan
geadviseerd worden om de diameter iets te vergroten tot een diameter waar wei
een boor voor is. Ook wordt vermeld met welk bedrag de kosten toenemen als
deze specifieke boor besteld moet worden. Aangezien de nominale maat perse
4,5 moet zijn, zal de boor besteld moeten worden.
Op globaal niveau is er geen andere gereedschapkeuze mogelijk omdat dit pas
de eerste boorbewerking is. Omdat deze MO in weer een ander vlak ligt dan de
voorgaande twee, moet overgegaan worden naar 3 set-ups op een 3-assige
machine of 1 op een 4-assige. Het blijkt dat twee keer omstellen in dit geval
duurder uitvalt. Op het scherm wordt zichtbaar dat nu gewerkt wordt op een 4
assige machine. In de Iijst met kosten van de afzonderlijke MO's nemen aile
kosten met een factor 1,25 toe.

MO 4: Threaded Hole, M6 met diepte = 22 mm.
Er wordt uitgegaan van een kwaliteit van NK10 of hoger NK-getal. De benodig
de bewerkingen zijn dan centeren, boren, afkanten en tappen. Op lokaal niveau
is dan geen goedkoper alternatief te vinden.
Op globaal niveau kan ook geen betere oplossing gevonden worden daar de boor
voor M03 niet geschikt is. Hoewel deze MO in een ander vlak ligt dan de
voorgaande blijft de machinekeuze gelijk.
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MO 5: Threaded Hole, M7 met diepte = 25 mm.
Er wordt uitgegaan van dezelfde kwaliteit als M04. Ook hier zijn geen betere
oplossingen op lokaal niveau. .
Bij controle op globaal niveau blijkt dat M7 veel Iijkt op M6. Er wordt voorge
steld om M7 te veranderen in M6 of M6 in M7 zodat er een aantal gereedschap
wissels bespaard kunnen worden. Het tapgat M7 is in dit geval functioneel
terwijl M6 dat niet is. Daarom kan M6 veranderd worden in M7. Dit brengt een
minimale toename van de verspaningstijd met zich mee omdat het gat groter is.
De bespaarde gereedschapwissels maken dit echter meer dan goed. Door M6 te
veranderen in M7 heeft een terugkoppeling plaatsgevonden naar een lokaal
niveau van een vorige MO.

Na het toevoegen aan het ontwerp van de gewenste vijf MO's, moet bepaald
worden uit welke vorm uit het magazijn het werkstukblok gemaakt moet
worden. De grootte van de benodigde blok is 110*80*70 mm. met op elke
afmeting een tolerantie van ± 0,05 mm en een ruwheid van 25 pm. Daarvoor
zijn vier mogelijke vormen beschikbaar die geleverd worden met een maattole
rantie van ± 0,15 mm en ruwheid 12,5 pm:

Vorm Lengte Prijs per m.

Rond 110 mm 110 mm f 270,"

~nd140 70 4W

Vierkant 90 110 240

Vierkant 80 110 185

Het gewenste blok wordt uit deze vormen verkregen door zagen en eventueel
vlakfrezen als de met zagen geleverde kwaliteit te slecht is. Bij de gegeven
toleranties zal de vorm vierkant 80 afvallen omdat de breedte van het werkstuk
ook gelijk is aan 80, echter met een hogere tolerantie-eis. Bij de andere vormen
zal vlakgefreesd moeten worden omdat de tolerantie die met zagen haalbaar is
ongeveer ± 0, 1 mm is. De ontwerper wordt geadviseerd om te kiezen voor
ruimere toleranties van het blok.

Tolerantie Vorm Bewerkingen Besparing

<±O,1mm vierkant 90 zagen + vlakfrezen

~ ±O,1 vierkant 90 zagen vlakfrezen

~ ±O,15 vierkant 80 zagen vlakfrezen + 23% materiaalkosten

Er wordt gekozen voor een maattolerantie van ± 0, 1 mm zodat het vlakfrezen
bespaard kan worden.

Ais laatste moet bekeken worden of de materiaalkeuze gebaseerd is op een
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juiste aanname. Nu is precies bekend welke materiaalvorm genomen moet
worden en wat de bewerkingskosten zijn. De materiaal- en bewerkingskosten
bedragen respektievelijk f 26,- en f 35,-. Met de beschikbare indexcijfers blijkt
dat hetzelfde werkstuk in magnesium f 66,- zou kosten. De keuze voor alumini
um was dus juist.
Ais de materiaallijst waaruit gekozen kan worden uitgebreider was geweest
zoals in bijlage IV, dan zou zonder verdere gevorgen voor de gemaakte bereke
ningen een ander materiaal uit dezelfde bewerkingsgroep gekozen kunnen
worden. Indien besloten wordt om alsnog een materiaal uit een andere bewer
kingsgroep te nemen, moet het gehele ontwerp op zowel lokaal als globaal
niveau nag eens doorgerekend worden. Er moeten dan andere gereedschappen
gebruikt worden die geschikt zijn voor dit materiaal.
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! 6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies

Om te voorkomen dat er bij het ontwerpen met 10M minder gelukkige ontwerp
keuzes gemaakt worden die de kosten nadelig beTnvloeden, moet het IOM
systeem uitgebreid worden met kosteninformatie die beschikbaar is tijdens het
ontwerpen. Oaarbij moet ook aangegeven worden hoe het ontwerp goedkoper
gemaakt kan worden.

Om de kosten van een ontwerp te bepalen is een zogenaamde gedetailleerde
methode, die gebruik maakt van fabricagegegevens uit de microwerkvoorberei
ding van een MO, het meest geschikt. Bij die berekening wordt rekening
gehouden met drie hoofdgroepen van kosten, namelijk materiaal-, gereedschap
en man-machinekosten.

Ais gestreefd wordt naar een minimum aan totale kosten, moet een onderscheid
gemaakt worden tussen globale effecten die betrekking hebben op het gehele
werkstuk, en lokale die slechts betrekking hebben op een MO.

Een eerste materiaalselectie wordt gemaakt aan de hand van de gestelde eisen.
\. Een schatting van de materiaal- en bewerkingskosten geeft aan welk van deze

\\ materialen waarschijnlijk de laagste produktiekosten heeft. Aan het einde van
\het ontwerptraject moet altijd gecontroleerd worden of de materiaalkeuze een
goede was, gebruik makend van de werkelijke bewerkingstijd en materiaalvorm.

Op lokaal niveau kunnen kostenbesparende alternatieven gegeven worden door
bepaalde parameters te veranderen. Oaarbij dient een onderscheid gemaakt te
worden tussen gaten en kamers vanwege de verschillende bewerkingsmetho
den. Voor kamers zijn kostenbesparende alternatieven te bepalen door uit te
gaan van grotere tolerantievelden en een kleinere diepte. Bij kamers kan dat
door te kijken naar de kwaliteit van de te bewerken vlakken en de grootte van
de afrondingen.

Nadat een MO op lokaal niveau geoptimaliseerd is, moet een controle volgen op
globaal niveau om te bepalen of de gereedschapkeuze optimaal is. Oaarbij kan
het voorkomen dat geadviseerd wordt om een eerder toegepaste en geoptimali
seerde MO alsnog zo te wijzigen dat het totale aantal te gebruiken gereedschap
pen afneemt.
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6.2 Aanbevelingen

Omdat de kostenberekening gebruik maakt van gegevens uit de werkvoorberei
ding, is het vrij eenvoudig te implementeren binnen het IDM-systeem. Om een
goede werking te garanderen, moeten wei eerst een standaardmaterialenlijst en
standaardgereedschappenlijst worden opgesteld. Het is daarom raadzaam om te
beginnen met het verzamelen van de benodigde gegevens over materiaalprijzen
en -eigenschappen alsmede verspanings- en levensduurgegevens voor de
gereedschappen.

Behalve de standaardlijsten moeten ook de definitieve grafieken met bewerkin
gen vastgesteld worden voor gaten, afhankelijk van de bewerkingsgroep.

In dit onderzoek werd er voor de eenvoud steeds gebruik gemaakt van numerie
ke tolerantievelden bij het tolereren van gaten. In de praktijk wordt meestal
gebruik gemaakt van het ISO-passingstelsel. Het verdient daarom aanbeveling
om de betreffende cijfers op te nemen in het IDM-systeem zodat naast de
grootte van het tolerantieveld ook de kwaliteit volgens het ISO-passingstelsel
gegeven kan worden.
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Bijlage I: De opdracht

t~v
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

Faculteit Werktuigbouwkunde
Vakgroep Produktietechnologie en Automatisering

Afstudeeropd racht
Student
Afstudeerhoogleraar
Begeleider(s)

Onderwerp

: S.W.M.A. Peters
: Prof. dr. ir. A.C.H. v.d. Wolf
: Dr. ir. F.L.M. Delbressine

Ir. W.A.H. de Vries
: Kosteninformatie binnen 10M

Toelichting:
Het IDM-systeem (Integration of Design and Manufacturing) is een prototype
ontwerpsysteem dat een integratie probeert te realiseren van ontwerp, werk
voorbereiding en fabricage. Omdat deze drie delen gekoppeld zijn, wordt in de
ontwerpfase de gehele kostprijs van een produkt vastgelegd zonder tussen
komst van anderen. De ontwerper wordt daarom niet gecorrigeerd als hij minder
gelukkige ontwerpkeuzes maakt die een ontwerp nodeloos duur maken, zoals te
kleine toleranties of een niet passende materiaalkeuze. Tijdens het ontwerppro
ces moet de ontwerper daarom kosteninformatie krijgen en indien mogelijk een
advies hoe het ontwerp goedkoper kan.

Opdracht:
• Formuleer de benodigde kosteninformatie.
• Geef aan hoe deze informatie aan de ontwerper moet worden aangeboden en

welke ontwerpalternatieven geboden moeten worden.
• Verklaar de voorgestelde methode nader aan de hand van een ontwerpvoor

beeld.

4~ l~ vlAA. V rV\j
Prof. dr... A.C.H. v.d. Wolf

Ir.

Bijlage I

-:5lf
~----_.__.---.. -'. ---_... . -

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

Dr. ir. F.L.M. Delbressine

S.W.M.A. Peters
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Bijlage II: Lengtematen van toleranties

----~---

~~.. ,I
..

A

B
( )

r~L: /7

Bijlage /I

RONDHEID

Het tolerantieveld Iigt enkelvoudig in het verlengde van
de lengtemaat (radius R). De rondheidstolerantie geldt
echter over de gehele omtrek waardoor gecompenseerd
wordt met de factor 2, lengtemaat = 2*R

HAAKSHEID

Omdat zowel de hoogte als de breedte van het op
staande vlak een grote invloed hebben op het toleran
tieveld wordt als lengtemaat de diagonaal hiervan
gekozen. Het tolerantieveld staat loodrecht op de leng
temaat; er moet dus worden gecorrigeerd met de factor
~, lengtemaat =%.../(B2 +L2

)

VLAKHEID

Het tolerantieveld staat loodrecht op de lengtemaat.
Gecorrigeerd wordt met de factor ~,

lengtemaat = %.../(B2 + L2)

EVENWIJDIGHEID

De afmetingen van het bovenvlak hebben een grotere
invloed op het tolerantieveld dan de afstand van dit
vlak tot de referentie. Hierdoor moeten de afmetingen
van het vlak zwaarder worden meegenomen. Het tole
rantieveld staat loodrecht op het bovenvlak waardoor
wordt gecorrigeerd met de factor ~. De afmetingen
van het bovenvlak worden 2 keer zo zwaar meegeno
men als de afstand tot de referentie,
lengtemaat = %.../((%L)2+A2+B2)
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De figuren 2 tIm 4 geven niet de definitieve indeling aan en dienen aileen als
voorbeeld voor de berekeningsmethode .
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Bijlage IV: Standaardmaterialen

Bew. Materiaal- DIN- Treksterkte Hardheid Mat.
groep nummer benaming N/mm2 HB 30 3 groep

1.1 1.0035 St 33-2 330 - 500 100 - 140 CS
1.0038 RSt 37-2 350 - 450 105 - 130 CS
1.0711 9 S 20 360 - 530 150 - 160 AS
1.0501 C 35 500 - 700 150 - 210 KS

1.2 1.0070 St 70-2 700 - 850 200 - 255 CS
1.0726 35 S 20 500 - 650 190 - 200 AS
1.0503 C 45 600 - 800 180 - 240 KS
1.0601 C 60 700 - 850 200 - 250 KS

3 0.6020 GG-20 ... 200 170 - 210 LG
0.6030 GG-30 ... 300 200 - 260 LG

4 0.7040 GGG-40 ... 390 - NG

5 1.4401 X 5 CrNiMo 18 10' 500 - 700 130 - 180 RVS

8.2 3.3315.26 AIIVlg 1 145 - 185 ... 47+ AK
3.3535.26 AIMg 3 240 - 280 ... 73+ AK
2.2315 AIMgSi 1 > 245 ... 95+ AK

8.3 3.3241.01 G-AIMg 3 Si 140 - 190 50- 60" AGK
3.3292.05 GD-AIMg 9 200 - 300 70 - 100" AGK

8.4 3.2381.01 G-AISi 10 Mg 170 - 220 50- 60" AGG
3.2581.02 GK-AISi 12 180 - 240 50 - 60" AGG
3.5662.01 G-MgAI6 180 - 240 50- 65" MG

9.1 2.0060.10 E-Cu 57 200 - 250 45 - 70+ KL
2.1522.26 CuSi 2 Mn 330 - 410 ... 95+ KL
2.0380.10 CuZn 39 Pb 22 ... 360 ... 125+ KZ

8.1 - Perspex4 ... 75 - PMMA
- Ultramid4 40 - 80 - PA
- Makrolon4 ... 65 - PC
- Pertinax4 - - PF
- Novitex4 - - PVC
- Celeron4 ... 78 ... 84++ HW

, Ook bekend als RVS 316
2 Dude naam: Ms 58
3 m.u.v.: • HB 2,5/62,5

•• HB 5/250
+ HB 10
+ + aShore D

4 Merknaam
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Afkortingen van materiaalgroepen:
CS : Constructiestaal
AS : Automatenstaal
KS : Kooistofstaal
LG : Laminair gietijzer
NG : Nodulair gietijzer
RVS : Roestvast staal
AK : Aluminium kneedlegering (niet uitgehard)
AGK : Aluminium gietlegering « 10% Si)
AGG : Aluminium gietlegering (> 10% Si)
MG : Magnesium gietlegering
KL : Koper, laag gelegeerd
KZ : Koper-Zink legering (messing)
PMMA: Polymethylmetacrylaat
PA : Polyamide (Nylon4

)

PC : Polycarbonaat
PF : Fenolformaldehyde hars
PVC : Polyvinylchloride
HW : Hardweefsel; linnenweefsel ge"impregneerd met fenolhars

Bijlage IV 51



Beperking van produktiekosten tiidens het ontwerpen met 10M

Bijlage V: Snijsnelheid en aanzet per tand

Richtlijnen voor de snijsnelheid in m/min en de aanzet per tand bij frezen in mm.
Bij gebruik van hardmetalen Lp.v. snelstalen gereedschap moet de snijsnelheid
vermenigvuldigd worden met een factor 4. Bij overvloedig koelen en smeren kan
de snijsnelheid met 30% verhoogd worden. [11]

Materiaal Snijsnelheid Aanzet per tand

A B C D E F G

Ongelegeerd koolstofstaal C15 30 9 7 24 26 0,05 0,20

C22 24 8 6 19 21 0,04 0,18

C45 21 7 5 17 19 0,03 0,15

C60 19 6 4 15 17 0,02 0,12

Gelegeerd staal 28Mn6 15 5 4 12 13

37Cr4 12 4 3 9 11 0,01 0,10

42CrMo4 9 3 2,5 8 8 0,01 0,08

34CrMoV9 7 2,5 2 6 6

Automatenstaal 9SPb22 34 11 9 26 30

Gietstaal FeG410 21 7 5 17 19 0,05 0,20

FeG590 13 4 3 11 12 0,03 0,15

GC60 9 3 2,5 8 8 0,01 0,10

Lamellair gietijzer GG195 19 6 5 15 17 0,05 0,20

GGG800 12 4 3 10 11 0,04 0,15

Gelegeerd gietijzer 9 3 2,5 8 8 0,02 0,10

Koper Cu 53 17 13 42 48 0,05 0,20

Kneedmessing CuZn40Pb2 60 19 15 48 53 0,05 0,20

Gietmessing GCuZn40 48 15 12 38 42

Gietbrons GCuSn5Zn5Pb5 38 12 9 30 34 0,05 0,20

Kneedbrons CuSn4 48 15 12 38 42

Aluminium AI 190 26 20 150 170 0,05 0,20

AI-Si-gietlegering GAISi12 50 17 13 42 48 0,05 0,15

AI-kneedlegering AICu4Mg1Z 120 30 30 95 110 0,05 0,20

Zn-Iegering ZnAI4Cu1 60 19 15 48 53 0,04 0,20

Mg-Iegeringen 420 30 30 340 380 0,04 0,10

Thermoharders 50 22 18 52 60 0,06 0,20

Thermoplasten 120 30 30 550 600 0,06 0,20

A-boren
B=ruimen
C=tappen

Bijlage V

D - vlngerfrezen
E= meskopfrezen

F- vlngerfrezen
G = kopfrezen
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