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VOORWOORD 

V oor deze afstudeeropdracht heb ik gebruik gemaakt van de projectstrategie, 

zoals die gehanteerd wordt binnen de afstudeerrichting Specifieke Produc

tiemiddelen. 

In het kort houdt deze strategie in, dat de opdracht is aangepakt in drie 

£asen; een orientatie-, een plan- en een uitvoerings£ase. Elke Ease is gevolgd 

door een toets, om zo tijdig te kunnen bijsturen. 

Door de opdracht volgens deze methode te doorlopen, was het voor mij 

mogelijk om met de beschikbare hulpmiddelen - binnen de a£studeertijd -

tot een goede oplossing te komen (bijlage A). 

Ter a£sluiting van mijn a£studeeropdracht is een publicatie geschreven. 

Deze is opgenomen in het voor U liggende rapport. 

In de diverse bijlagen is essentiele informatie opgenomen, welke niet in de 

publicatie voorkomt. 

Ik wil op deze plaats eenieder bedanken, die tijdens mi.jn afstuderen - zowel 

op technisch als sociaal gebied - een bijdrage hieraan hebben geleverd. 

Met name bedank ik de heer De Bruin - van wie ik de volledige vrijheid 

van handelen kreeg - voor zijn begeleiding, adviezen en het in mij gestelde 

vertrouwen. 

De heren Prins, Van der Zee en Mac-Kenzie van resp. de firma's EDS en 

Multi Norm wil ik graag bedanken voor hun medewerking en het 

beschikbaar stellen van hun hard- en software. 

Tenslotte bedank ik Elly voor het redigeren en het opmaken van de layout 

van mijn verslag en als laatste wi! ik het totale personeel van Ahrend 

Industrial bedanken voor de leerzame en tevens leuke tijd gedurende mijn 

s tageperiode. 
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SAMENVATTING 

Op het constructiebureau van Ahrend Industrial b.v. te Geldrop gebeurt het 

realiseren en aanpassen van de tekeningen voor het merendeel op de 

conventionele manier. 

Op dit constructiebureau vindt tevens de werkvoorbereiding plaats. Dit 

houdt onder andere voor de werknemers in, het maken van de routing, het 

bepalen van de kost- en verkoopprijs, het vastleggen van de technologische 

gegevens en gereedschappen, het schrijven van de pers- en 

buigprogramma's en het genereren en optimaliseren van de besturingsfiles . 

De mogelijkheid voor een koppeling tussen het aanwezige Unigraphics n 
CADCAM-pakket en de CNC-bestuurde pers- /buigcombinatie is in dit 

onderzoek - met behulp van de project-strategie - geanalyseerd. 

Vanwege de beperkte duur van de afstudeerfase is alleen de koppeling met 

de persmachine daadwerkelijk gerealiseerd. 

Door de realisatie van deze CADCAM-koppeling is de kans op introductie 

van fouten in de persprogramma's tot het minimum beperkt en verloopt de 

werkvoorbereiding aanzienlijk sneller. 

Daarnaast valt het aan te bevelen om bij het modelleren uit te gaan van een 

aantal standaard gereedschapsfamilies, bestaande uit stempels waarmee het 

mogelijk is een beperkt aantal features te produceren. Hierdoor kan een 

groot aantal producten ook sneller ontworpen worden. 

SUMMARY 

In the construction dept. of Ahrend Industrial B. V. in Geldrop the 

realisation and adaptation of drawings takes place, mostly in the 

conventional way. 
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In this construction dept. also the work preparation takes place, which a.o. 

includes for the employees: writing a sequence of operation (routing), 

calculating the cost- and salesprice, laying down technological data and 

tools, writing punch- and bendprograms, generation and optimalisation of 

the controlfiles. 

The possibility for a coupling between the present Unigraphics II CADCAM

system and the CNC-controlled punch-Ibendcombination is analysed in this 

study with the use of the projectstrategy. 

Because of the limited time of this graduation-phase only the coupling with 

the punch-machine is actually realised. 

Because of the realisation of this CADCAM-coupling the chance of 

introduction of defaults in the punchprograms is reduced to the minimum 

and the work preparation is considerably faster. 

Also it is recommended to start modelling with a number of standard 

toolgroups, consisting of stamps which make it possible to produce a limited 

number of features. With this a faster design of a great number of products 

will be possible. 



INLEIDING 

Ahrend Industrial b.v. is een onderdeel van de Ahrend Groep n.v. 

Het is een zelfstandige onderneming, die zich bezighoudt met het 

ontwerpen, produceren en verkopen van plaatstalen meubelen ten behoeve 

van de inrichting van kantoren, archieven en werkplaatsen (bijlage B). 

Op het constructiebureau worden nieuwe producten geconstrueerd en reeds 

bestaande ontwerpen verbeterd of veranderd ten behoeve van klant

gespecialiseerde producten. 

Het realiseren en aanpassen van de tekeningen gebeurt voor het merendeel 

op de conventionele manier. Dit heeft tot gevolg dat de werktekeningen -

met name de uitslag- en buigtekeningen - er onoverzichtelijk en slordig 

uitzien, wat introductie van fouten met zich kan meebrengen. 

Op dit constructiebureau vindt tevens de werkvoorbereiding plaats. Dit 

houdt onder andere in: het vaststellen van het fabricageproces, het bepalen 

van de kost- en verkoopprijs, het selecteren van de machines en gereed

schappen, het uitzoeken van de grondstoffen en de NC-programmering. 

Onder de NC-programmering wordt verstaan: het genereren van 

besturingsfiles voor de numeriek bestuurde Salvagnini-machines, het 

vastleggen van de technologische gegevens en het optimaliseren van de 

bewer kings-volgorde. 

Door het inkrimpen van de markt en het tegelijkertijd toenemen van de 

concurrentie, wordt het steeds belangrijker om snel en flexibel op de vraag 

van de markt te kunnen reageren. 

Dit is mogelijk Wanneer men een koppeling van alle technische, logistieke 

en administratieve gegevens nastreeft, waardoor men sneller en tegen 

geringere kosten met een geminimaliseerd aantal fouten kan produceren 



Een volledige realisatie hiervan is nog niet haalbaar. Dit betekent echter 

niet, dat men kan afwachten tot de techniek een panklare oplossing roor 

elke onderneming gereed heeft. 

Deze afstudeeropdracht - het analyseren van de haalbaarheid van een 

gelntegreerde CADCAM-koppeling ten behoeve van de plaatbewerkings

technieken en het realiseren hiervan - is een eerste stap op weg naar een 

volledige integra tie tussen de ontwerp- en productiegegevens (bijlage C). 



KOPPELING UNIGRAPHICS - SALVAGNINI EEN FElT! 

Een koppeling met het Unigraphics II CADCAM-pakket en de Salvagnini 

CNC-bestuurde pers-/buigcombinatie, was tot op heden nog niet gereali

seerd. Hiervoor bestond echter in een productie-onderneming weI behoefte. 

Tijdens deze afstudeeropdracht (.1) is de haalbaarheid van deze CADCAM

koppeling geanalyseerd en - nadat een en ander mogelijk bleek te zijn - is 

het voor de persmachine succesvol gerealiseerd. De koppeling met de 

buigmachine is eveneens haalbaar, maar vanwege de beperkte duur van de 

afstudeerfase niet daadwerkelijk ingevoerd. 

Door de CADCAM-koppeling wordt de kans op introductie van fouten in de 

persprogramma's geminimaliseerd en verloopt de werkvoorbereiding veel 

sneller voor die producten, die op deze CNC-bestuurde Salvagnini

combinatie vervaardigd worden. 

«1) In opdracht van Prof. Van Bragt, afstudeerrichting Spedfieke Productiemidde1en binnen de Vakgroep Productietechnologie en 
-Automatisering van de Faculteit der 'W!rkbouwkunde op de Technische Universiteit te Eindhoven. 

De Salvagnini-combinatie 

Op de CNC-bestuurde Salvagnini-combinatie (fig. 1) worden de te bewerken 

platen automatisch ontstapeld en ingevoerd in de persmachine - de 54. Na 

voltooiing van de persbewerkingen worden de geperste platen automatisch 

afgelegd of kunnen worden doorgevoerd naar de buigbank - de P4 - waarop 

de platen aan vier zijden gebogen kunnen worden. 

Fig. 1 De CNC bestuurde 5alvagnini-combinatie, van links naar rechts staan het invoer
station, de persmachine 54, twee doorvoerstations, de buigbank P4 en het afleg
station opgesteld. 



De 54 is uniek in zijn soort en beschermd door vele patenten. 

In de stempelkop ·bevinden zich standaard 23 hydraulisch aangedreven 

stempels. De stempelkop kan eventueel uitgebreid worden met maximaal 

vijf posities voor doordruk- en roterende eenheden (fig. 2). 

1'31 P3.2 P33 P34 P35 

I'll I PI: 1'13 I PI. Pl3 I PI' 
Pl7 I PIS 1'1' Il':lO 

D IT;] D 
PI I~ ~ IF< ~ I~ w I~ 19 I FlO 

Fig. 2 De stempelkop van de 54.25. 

Uniek aan deze machine is het feit, dat al deze stempels zonder omstellen of 

wisselen hydraulisch aangedreven zijn. Het grote voordeel hiervan ten 

opzichte van de zogenaamde revolverpersen is, dat tijdens de bewerkings

cyclus de transporttijden geminimaliseerd worden. 

Bij de 5alvagnini 54 persmachine wordt de kortste transportweg tussen aIle 

persingen berekend en een traject over de plaat bepaald. Dit is mogelijk 

omdat men tussendoor niet van gereedschap hoeft te wisselen, aangezien 

aIle stempels aangedreven kunnen worden. 

De 54.25 beschikt tevens over een gei:ntegreerde hoekschaar. Deze 

hoekschaar kan zowel in X- alS in Y-richting knippen en maakt het mogelijk 

om meerdere producten uit een plaat te halen. 

De buigmachine (P4) is een volledig automatische en programeerbare 

machine voor de productie van panelen, welke aan vier zijden meerdere 

zettingen kunnen hebben. Ook de P4 is uniek in zijn soort en beschermd 

door vele patenten. 

De machine wordt geheel computergestuurd ingesteld e~ werkt volgens het 

strijkbuigprincipe (bijlage D). 
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De programmering van deze CNC-bestuurde machine is een door 

Salvagnini zelf ontwikkelde programmeertaal. 

Voor een persprogramma (fig.3) zijn van belang de afmetingen van de in te 

voeren plaat (programmaregel twee), de stempelpositie in de gereedschaps

kop (regels drie tim zeven) en de perscoordinaten (regels acht tim zestien) . 

Voor de buigprogramma's zijn de afmetingen van het grondvlak van het 

gebogen product, de buiglijnen en -hoeken en de coordinaten van de 

machine aanslagen van belang. 

Via een software module van Salvagnini wordt het ponsprogramma, wat 

door de werkvoorbereider wordt ingegeven, naar machinetaal geconver

teerd. TIjdens deze conversie vindt automatisch een optimalisatie van het 

transporttraject plaats en worden de aanslagen, het machinenulpunt, de 

grip- en manipulatorposities berekend. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

COD TEST Itlt PR-PROD-1.PRT!tIt l-FEB-93 It. 

DIM X282.50 Yl51.55 52.00 
PUN S PI Fl2.oo G7.oo 
PUN 1 P2 F2.l0 
PUN 2 P3 F30.oo GS.oo 
PUN 2 P21 F36.oo G36.oo 
PUN 2 P22 FlO1.00 GI0l.00 
REC X249.5 Y114.19 P21 Q4 R4 U37.OO V76.B4 
X226.oo Y29.86 PI 
X226.oo Y121.69 PI 
X20.oo Y6.OO P2 
X20.oo Y145.55 P2 
REC : X167.50 Y8.20 P3 Ql Rl U30.OO V14.16 
REC : X167.50 Y129.19 P3 Ql Rl U30.OO V14.16 
X262.50 Y6.00 P2 
X262.50 Y14S.55 P2 
END 

;40170042 
;00100030 
; 30350038 
; 10160041 
; QUADoool 

Fig. 3 Persprogramma volgens de door Salvagnini ontwikkelde programmeertaal. 

De gemtegreerde CAM modules van Unigraphics II 

Voor de koppeling van deze Salvagnini ponsmachine is gebruik gemaakt 

van het gemtegreerde CADCAM-systeem van UG IT versie 9.1 (fig. 4). 

Dit pakket biedt de mogelijkheid om driedimensionaal te modelleren. 

Hiervoor kan men gebruik maken van wireframe-, surface- en solid

entiteiten. 



Daar het een geintegreerd pakket betreft, is het mogelijk om de 

geometrische entiteiten rechtstreeks in de CAM modules te gebruiken. 

Voor het automatisch genereren van de plaatuitslag van een gebogen 

product - de flat pattern module - blijkt dit maar gedeeltelijk waar te zijn. 

Het is namelijk niet mogelijk om de solid-entiteiten rechtstreeks in deze 

module te gebruiken. De werkvoorbereider moet het solid model (fig. 5) 

eerst converteren naar een wireframe-geometrie, waarna - na ingave van de 

plaatdikte, de buigradi en neutrale as-factor - automatisch een plaatuitslag 

wordt gegenereerd volgens de in DIN 6935 vastgelegde aftrekwaardes. 

CONCI!Ff 
DESIGN 

DRAI'fING 

3D DATABASE 

SHl!BT MIlTAL 

Fig. 4 De gebruikte Unigraphics II database versie 9.1. 
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IIGP.5 I 
IVDA/FS I 

EJ 
IINT£RU!AFI 

GMtoUCD 
UCII toCOMl'ACT D 
CADDS3 to UGII 
CADDS4/4X to UCH 
CnRYSLIlR I. UGH 
UCIiIo FORD I'DGS 
GM CIJ( to UGII 
CATLA 10 UCII 
DXPI.UCII 
UC!l to PATRAN 
SOCARDS to UCII 



Een nadeel van deze flat pattern module is, dat het niet mogelijk is om een 

goede uitslag te genereren, wanneer er zich over de buiglijn uitsparingen 

bevinden. De werkvoorbereider moet een 'gap' in het model aanbrengen 

dat verwijderd moet worden, nadat het model automatisch ontvouwen is 

(fig. 6a en 6b). 

Fig. 5 Voorbeeld van een solid. 

In de CAM module zijn daarnaast nog programmeringsmogelijkheden 

aanwezig voor· het automatisch genereren van een NC-file ten behoeve van 

een machinebesturing met een G-code interface (fig. 7). 

Fig. 6a Zonder "gap", Fig. 6b Na het aanbrengen van een "gap", 
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N0100 MOB 
Nono GOO X30.ooo Z-30.OOO 
N0120 G81 Y3.OOO Z-23.500 F278 
N0130 G79 X30.ooo YO.OOO Z-15.ooo 
N0140 M09 
N0150 GOO Y45.OOO 
NOl60 MOO 
N0170 13M06 
NOI80 MOB 
NOI90 5848 M03 
N0200 GOO X90.ooo Z10.OOO 
N0210 G02 X45.OOO Z-15.000 1150.000 K-8.ooo 
N0220 G03 X60.000 Z-12.5oo 160.000 K-8.000 
N0230 G03 X47.250 Z-20.OOO 160.000 K-8.ooo 
N0240 M09 
N0250 GOO Y30.ooo 

Fig. 7 G-code interface. 

Werkwijze voor koppeling 

Op het constructiebureau worden nieuwe producten bedacht en uitgewerkt 

en reeds bestaande ontwerpen verbeterd of veranderd ten behoeve van 

klant-gespecificeerde producten. 

Nadat het product gemodelleerd is, kan de werkvoorbereiding een aanvang 

nemen. Dit houdt onder andere het realiseren en aanpassen van de 

tekeningen in. Dit gebeurt voor het merendeel nog op de conventionele 

manier, wat tot gevolg kan hebben, dat de werktekeningen - met name de 

uitslag- en buigtekeningen - er onoverzichtelijk en slordig uitzien en vaak 

niet in overeeenstemming zijn met het uiteindelijk gewenste product. 

Daarnaast vindt tijdens de werkvoorbereiding het vaststellen van het 

fabricageproces, het selecteren van de machines en gereedschappen, het 

uitzoeken van de grondstoffen en de NC-programmering plaats. 

-11-



Voor de numeriek bestuurde Salvagnini-machines betekent dit voor de 

werkvoorbereider het vastleggen van de technologische gegevens, het 

schrijven en invoeren van de pers- en buigprogramma's, het genereren van 

de besturingsfiles, het optimaliseren van de bewerkingsvolgorde en het via 

een modem oversturen van de uiteindelijke productieprogramma's. 

KoppelingsmogeUjkheden 

Er zijn drie principieel verschillende mogelijkheden om een koppeling te 

realiseren tussen geometrische gegevens en NC-programmering (fig. 8). 

De eerste mogelijkheid is om een NC-file aan te maken in het CADCAM

pakket. Het gehele traject van productontwerp tot het genereren van een 

NC-programma wordt in een pakket doorlopen. Men spreekt hier van een 
gelntegreerde koppeling. 

CAD - SYSTEEM NC - PROGRAMMEERSYSTEEM 

COOMEl'RIE 

GEOMETRlSCHBRONPROGRAMMA - CEOMETRlE 
(part file) 

UNIAPT 
F:,:,;·:I (':-:::,:,! 

GEREEDSCHAPSBANEN EN GERElIDSCHAFSBANEN EN 
TECHNOLOGlSCHE GEGEVENS TECHNOLOGISCHE GEGEVENS 

CUlTER LOCATION SOURCE FILE _tn'TER LOCATION SOURCE FILE 
(CLS-fiIe) (CLS·file) 

~':':::~:I [:.:::-:~ 

PREPROCESSOR STANDAARD 
APT PREPROCESSOR 

CUTTER LOCATION FILE CtJTl'ER LOCATION FILE 
(eL-fiIe) "'- (CL·file) 

[:':::':~l r:·· .. •• 4." 

POSTPROCESSOR POSTPROCESSOR 

NC-PROGRAMMA ---.. NC-PROGRAMMA 

NC-file NC·file 

CNe-MACHINE 

Fig. 8 Verschillende mogeUjkheden voor CADCAM-koppelingen. 
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Het grote voordeel van deze mogelijkheid is, dat zowel de on twerp- als de 

productiegegevens zieh in een databestand bevinden. Hierdoor wordt het 

mogelijk om de productiegegevens rechtstreeks in de CAD module te 

gebruiken. Dit is nodig om al in een vroeg productontwikkelingsstadium 

rekening te houden met de productiemethode. Het ontwerpen van 

producten die achteraf niet maakbaar zijn, wordt hierdoor uitgesloten. 

De tweede mogelijkheid is, dat een machine-onafhankelijke APT-file de 

interface met de postprocessor van de machinebesturing vormt. Deze file 

bevat de technologische gegevens en de gereedschapsbanen, welke in het 

CADCAM-traject worden toegevoegd, waarna - indien nodig - een machine

afhankelijke file in de CAM module van de besturing wordt gegenereerd. 

Ook hier spreekt men van een geYntegreerd systeem. 

De derde mogelijkheid voor een koppeling is, om de gegevensoverdracht 

op geometrie-niveau te laten plaatsvinden . 

De technologische informatie en de gereedschapsbanen worden in een 

ander CAM of CADCAM pakket toegevoegd. Hier spreekt men van een 

gekoppeld systeem. 

GeYntegreerd systeem (mogelijkheden 1 en 2) 

In eerste instantie is geanalyseerd of het haalbaar is om een machine

afhankelijk NC-file aan de Salvagnini-besturing aan te leveren (fig. 9). 

Deze programmeerfile - welke in Unigraphies gegenereerd kan worden met 

behulp van de modules PunchLaser en Basie Machining - bevat naast 

geometrische en technologische gegevens ook geoptimaliseerde gereed
schapsbanen. 

Tevens biedt Unigraphies de mogelijkheid om de gereedschapsbanen te 

simuleren, zodat voor aanvang van de productie kan worden gecontro

leerd of het product maakbaar is. 
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I 

Een CADCAM-koppeling volgens dit concept bleek niet uitvoerbaarl daar 

geen inzage in interface-gegevens omtrent de machinebesturing van 

5alvagnini werd geboden. 

WeI werd te kennen gegeven, dat de besturing niet door middel van de 

standaard 150- of G-code (mogelijkheid 1) aangestuurd kon worden. 

Mogelijkheid 2 - het ontvangen van een CL-file volgens APT-protocol- was 

om deze reden ook niet haalbaar. 

--
GEYNTEGREERD CADCAM SYSTEEM CNC BESTUURDE MACHINE 

machine machine BESTURING 
onafhankelijke afhankeUjke 

CADH I file +osrpROCESSOR I file BESTURINGS - ..... MECHANISCHE 
CAM UNIT BEWEGINGEN 

Fig. 9 Gerntegreerd systeem. 

Gekoppeld systeem (mogelijkheid 3) 

Vanuit 5alvagnini wordt de mogelijkheid geboden om de CNC bestuurde 

machine te koppelen aan een door hen intern ontwikkelde CAM module. 

Communicatie met deze module is mogelijk door middel van een 

UN1APT-file of een DXF-file. 

In het Unigraphics pakket wordt daarnaast de mogelijkheid geboden om 

een CL-file te genererenl welke een onafhankelijk geschreven machinefile 

is in standaard APT (fig. 10). Deze standaard APT-file bevat de geometrische 

en technologische gegevens. De interface met de 5alvagnini software - het 

UNIAPT protocol - bevat alleen geometrische gegevens (fig. 11). 

Deze twee verschillende protocollen bleken niet te koppelen te zijn. 
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Daarnaast boodt Unigraphics II de mogelijkheid om een DXF translator te 

installeren. Hiervoor zou een extra investering noodzakelijk zijn. 

De grafische programmeertaal GRIP van Unigraphics bood echter de moge

lijkheid om gebruikers-specifieke programma's te ontwikkelen. 

Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt om een geschikte file aan de 

CAMS4-APT module aan te leveren. 

00010 #STIOOL/TI 
00020 UNITS/MM 
00030 TOOLNO/1.00, RADIUS, 2.00, LENGTH, 0.00, 0.00, 1.00 
00040 SPINDL/Sooo.OO, SMM, CLW 
OOOSO FROM/200.00, 100.00 
00060 RAPID 
00070 GOTO/171.00,10.00 
00080 FEDRAT /0.05, MMPR 
00090 GOTO/166.00,10.00 
00100 CRCLE/lS0.00, 10.00, 16.00 
00110 GOTO/166.00,11.87 
00120 GOTO/162.81, 19.77 

Fig. 10 Standaard APT-protocol. 

PARTNO Kontur 
MACHIN/ 
$$UNITS/MM 
$$xmin,xmax, 
$$ymin, ymax, 
Ll=LINE/ 
L2=LINE/ 
L3=lLINE/ 
L4=LINE/ 

40.00000, 
100.00000, 
200.00000, 
15S.00000, 
15S.00000, 
14S.00000, 

Cl=CRCLE/ 190.00000, 
FINI 

Fig. 11 UNIAPT-protocol. 

Gerealiseerde CADCAM-traject 

200.00000 
lSS.00000 
100.00000, 
120.00000, 
125.00000, 
135.00000, 

110.00000, 

200.00000, 
190.00000, 
155.00000, 
155.00000, 

10.00000 

110.00000 
120.00000 
120.00000 ' 
125.00000 ' 

In de beginfase van het ontwerpproces vindt de beeldvorming van het 

product ruimtelijk plaats. Het ligt dan voor de hand om het product in 

eerste instantie ook ruimtelijk te modelleren. Tijdens het modelleren dient 

de constructeur al rekening te houden met de productiemethode. 
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Wanneer de constructeur besluit, dat de te bewerken plaat op de numeriek 

bestuurde Salvagnini-combinatie vervaardigd dient te worden, moet hij 

een keuze maken uit de beschikbare stempelkopconfiguraties. Ben confi

guratie is een gereedschapsfamilie, bestaande uit stempels, waarmee het 

mogelijk is een beperkt aantal features te produceren zoals een drkel, een 

rechthoek, een ruit, een afronding, een hole en een slot (bijlage G). 

Ben configura tie moet het uitgangspunt zijn voor de geometrie van het te 

ontwerpen model, zodat het product met het beperkt aantal aanwezige 

gereedschappen snel geproduceerd kan worden 

Door van een zo klein mogelijk aantal configura ties uit te gaan, worden de 

omsteltijden op de persmachine geminimaliseerd. Hierdoor neemt de 

productiviteit van de Salvagnini-combinatie toe. 

In het onderzochte productiebedrijf bleek, dat minimaal elf standaardconfi

guraties nodig waren om het gehele productenpakket te kunnen omvatten 
(bijlage H). 

Nadat de constructeur ervan overtuigd is, dat een goed model is ge

genereerd, is het mogelijk om met de Flat Pattern module automatisch een 

plaatuitslag te ontwikkelen (bijlage I). 

Voordat een persprogramma voor de Salvagnini kan worden geschreven, 

moet men de gereedschapsbibliotheek - de PRO-TOOL module - van 

Salvagnini voorzien van de beschikbare gereedschappen en configuraties. 

Hierna kan de plaatuitslag-geometrie via een UNIAPT-file volledig auto

matisch in de CAMS4-APT module aangeboden worden, waarin zonder 

tussenstap een programma voor de Salvagnini 54 gegenereerd wordt. 

Wanneer het niet mogelijk is om het product met de gekozen configura tie 

te maken, geeft het systeem een terugmelding en (indien mogelijk) alterna

tieven. Door het product op deze manier te ontwerpen, kost het de werk

voorbereiding minder tijd en de kans op fouten in de persprogramma's 

wordt geminimaliseerd. Dit heeft tot gevolg, dat de ontwikkelingstijd van 

een product wordt verkort. 



Controle van product en productieproces is mogelijk, wanneer de modules 

PRO-CHECK en PRO-SIMUL geYnstalleerd zijn. 

Met de eerste module is het mogelijk om een grafische controle uit te 

voeren. De andere module geeft de werkvoorbereider de mogelijkheid om 

aIle ponsbewerkingen stap voor stap te analyseren . 

.. 

Fig. 12 Flow-chart van het uiteindelijke CADCAM -traject. 
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Conc1usie 

Voor de producten die op de Salvagnini-combinatie geproduceerd worden, 

kan door de gerealiseerde koppeling de werkvoorbereiding veel sneller 

plaatsvinden en wordt de kans op fouten aanzienlijk beperkt (bijlage D. 
Door tevens uit te gaan van een aantal standaard gereedschapsfamilies, 

bestaande uit stempels waarmee het mogelijk is een beperkt aantal features 

te produceren, kan een groot aantal producten sneller ontworpen worden. 

Bij het modelleren moet echter vooraf besloten worden of een product op 

de CNC-bestuurde machine-combinatie geproduceerd gaat worden. Tevens 

dient de constructeur te beslissen, welke gereedschapsfamilie de basis vormt 

voor het realiseren van de productgeometrie. 
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NAWOORD 

Tijdens mijn afstudeerstage is het niet mogelijk gebleken om de geanaly

seerde CADCAM-koppeling volledig in de onderneming te realiseren. 

Dit werd onder andere veroorzaakt door de traag verlopende communicatie 

met de firma Salvagnini te ItaliE!. 

Wanneer volgens de in bijlage K opgenomen invoerstrategie de realisatie 

van de CADCAM-koppeling wordt voortgezet, ben ik er van overtuigd dat 

binnen afzienbare tijd sprake is van een volle dig geintegreerde CADCAM

koppeling. Hierbij mogen echter de conclusies en aanbevelingen (bijlage L) 

niet uit het oog worden verloren. 

De betrokken personen heb ik op de hoogte gebracht van de te volgen proce

dure en tevens een toelichting gegeven over de daaruit voortvloeiende 

veranderingen met betrekking tot de werkwi.jze. 

De eerste reactie van de betrokken medewerkers was lovend, vooral door 

het verdwijnen van een groot aantal programmafouten. 

Men kijkt uit naar het operationeel zijn van de CADCAM-koppeling. 

Ik ben blij dat mijn afstudeerstage voor Ahrend Industrial b.v. als zeer 

waardevol is ervaren. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

APT 

BASIC MACHINING 

CAD 

CAD/CAM 

CAM 

CAMS4-APT 

Automatically Programmed Tools. 

Hogere programmeertaal voor het automatiseren 

van het genereren van een file in machinetaal. 

Software module van Unigraphics ll. 

De term CAD heeft twee verschillende betekenissen 

nl. Computer Aidede Drafting en Computer Aided 

Design. Daarom wordt er een onderscheid gemaakt 

tussen 2D-CAD, computer-ondersteund tekenen 

(Computer Aided Drafting) en 3D-CAD, computer

ondersteund modeleren (Computer Aided Design). 

Bij 2D-CAD wordt de computer gebruikt om op het 

beeldscherm tweedimensionaal te tekenen. Bij 3D

CAD wordt een product driedimensionaal getekend. 

Het begrip CADCAM houdt een koppeling in tussen 

het ontwerpproces en het fabricageproces. 

De geometrie vanuit het CAD systeem wordt inge

lezen in de CAM module en hoeft dus niet opnieuw 

vanuit de tekening te worden ingevoerd. 

Computer Aided Manufactering, computer-onder

steund fabriceren. Hieronder verstaat men: 

Computer-ondersteuning bij die onderdelen van 

het productieproces waar NC-programmering, 

werkvoorbereiding en het fabricageproces via 

numeriek bestuurde bewerkingen plaatsvindt. 

Software module van Salvagnini voor het gene

reren van een productieprogramma voor de 

Salvagnini pons machine vanuit een UN! APT file. 
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CAMS4-DXF 

CL-file 

CNC-machine 

DIN 6935 

DXF 

Entiteiten 

Features 

FLAT PATTERN 

G-code 

Software module van Salvagnini voor het gene

reren van een productieprogramma voor de . 

Salvagnini ponsmachine vanuit een DXF-file. 

Cutter Location file. Een programma dat de gereed

schapsbaan-informatie bevat, wat aan de post

processor wordt aangeleverd. 

Computer Numerical Control. 

Programmering geschiedt op dezelfde manier als bij 

NC-machine, alleen hoeft het programma bij een 

CNC-bestuurde machine maar een keer ingelezen te 

worden. 

Duitse Intematrionale Norm. Standaardnorrn voor 

buigradi, neutrale as factor en correctiewaarde m.b.t. 

het buigproces. 

Drawing Exchange File. 

Programmeertaal om geometrische ge

gevens over te brengen. 

Bouwstenen waaruit een tekening is opgebouwd. 

Basiscontouren zoals cirkel, rechthoek, slob, slot, 

ruit en afronding. 

Software module van Unigraphics II voor het 

automatisch genereren van een plaatuitslag volgens 

DIN 6935. 

Ook weI ISO-code genoemd. Handprogramrneertaal 

voor het inlezen van de geometrie om automatisch 

een machinetaal-programma te genereren 
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Geometrische entiteiten Beschrijving van de geometrie van het product. bv. 

lijnen, punten, cirkelbogen maar ook vlakken en 

vol umemodellen. 

ISO-code 

NC-file 

Postprocessor 

PRO-CHECK 

PRO-SIMUL 

PRO-TOOL 

PUNCH/LASER 

Solid modelling 

Surface modelling 

International Standardization Organization. 

Ook weI G-code genoemd. Handprogrammeertaal 

voor het inlezen van de geometrie om automatisch 

een machinetaal-programma te genereren. 

Numerical Control, werkstukprogramma 

Een conversieprogramma dat de gereedschapsbaan

informatie uit een CL-file vertaald naar machinetaal 

behorend bij een bepaalde machine. 

Software module van Salvagnini voor de uitslag

geometrie te controleren. 

Software module van Salvagnini om de gereed

schapsbanen te controleren. 

Software module van Salvagnini voor de gereed-
• 

schapsbibliotheek van de ponsmachine. 

Software module van Unigraphics IT voor het 

genereren van een machineafhankelijke file voor 

een pons-/lasermachine. 

Volumemode1 om een product driedimensionaal 

weer te geven. 

Oppervlaktemodel om een product driedimensio

naal weer te geven. 
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Werkvoorbereiding 

W ireframe modelling 

Hier legt men vast welke bewerkingen moe ten 

worden uitgevoerd en op welke wijze onderdelen 

kunnen worden samengevoegd tot een product. 

Kortom men zoekt uit welke materialen, mensen, 

machines, gedurende welke tijd, tegen welke kosten 

en op welke wijze nodig zijn om een bepaald 

product te maken. 

Draadmodel om een product driedimensionaal 

weer te geven. 
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SYMBOLENLIJST 

s 

F 

1 

d 

cr 
b 

r 

b 

a 

snijspleet 

kracht 

lengte 

materiaaldikte 

treksterkte 

buigstraal 

momentarm 

hoek 

mm 

N 

m 

mm 

N/m2 

mm 

m 

rad 



BlJLAGEA - PRO}ECTSTRATEGIE -

In het kort houdt deze strategie in, dat de opdracht is aangepakt in drie 

fasen; een orH~ntatie-, een plan- en een uitvoeringsfase. Voor elke fase kan 

deze driedeling ook weer gemaakt worden. Een nog verdere verdeling is 

vaak niet zinvol. 

ORIENTATIEPROCES (0) 

VRAGEN STELLEN: (0.0) - Controle vragen 
- Systeemgrenzen 
- Relalies 
- Criteria 
- Kwaliteil 

OVERZICHT VAN f'03 TE VERZAMElEN GEGEVENS : 

- Kennis van Ahrend Industrial 
• Kennis van CAD/CAM algemeen 
- Kennis van Salvagninl en Unigraphics " 
• Kennis van de productietechnlek:ponsen. bulgen. knippan 

OPSTELLEN VAN HET ORIENTATIEPLAN 

PLAN: (O.P) • Vragen uit de orientatie beantwoorden 
• Veaamelen van de Iileratuur 
• Bestuderen van de gevonden nteratuur 
• Leren programmeren 
• Contact opnemen met EDS en MultlNorm 

UITVOEREN VAN HET ORIENT ATIEPROCES: 

Aan de hand van vragen uil de OO-fase worden Interface
afspraken en een eisen- en wensenpakket semengesteld 

INGANGSSPECIFICATIES PLANPRQCES 

OPDRACHTSOMSCHR~NG 

Eerste tussenverslag 
Contact Dhr. de Bruin 
Contact Dhr. Schrauwen 
Contact prof. van Bragt 



Systeemgrenzen 

Grens 1: 

Het ontworpen Solid model in Unigraphics II versie 9.1 is goed en er wordt een standaard

configuratie (gereedschapsfamilie) gebruikt om het product te kunnen modelleren. 

Grens2: 

Voor het produceren van dunne staalplaat-producten wordt gebruik gemaakt van de bij 

Ahrend Industrial aanwezige Salvagnini-persmachine 54.25 en de buigbank P4, welke in een 

productiecel staan opgesteld. 

Grens3: 

De in te voeren plaatgeometrie is gecontroleerd op dimensies in zowel de lengte- als de 

breedterichting, de plaatdikte en de haaksheid van de plaat. 

Grens4: 

De ingebouwde configuratie is goed en komt overeen met de voor het te produceren product 

benodigde gereedschapsfamilie. 

Grens5: 

De te gebruiken stempels zijn niet versleten er wordt preventief onderhoud gepleegd. 

Eisen- en wensenpakket 

Goede programma's genereren. 

Het geometriemodel moet de werkelijkheid benaderen en persingen moeten herkenbaar zijn. 

De persingen moeten verplaatsbaar, gewijzigd, gewist en geblankt kunnen worden. 

Uitslag moet met behulp van BN.-OO.705 gegenereerd worden. 

De gereedschappen benodigd voor een product moeten uit een standaard configuratie komen. 

Zo min mogelijk configuraties vastleggen. 

Waarschuwingen geven als stempel niet aanwezig is of persing niet gemaakt kan worden. 

Machine-arbeider mag aIleen machineconstantes wijzigen. 

Gehele traject realiseren tegen zo gering mogelijke kosten. 

Geintegreerde koppeling, volledig geautomatiseerd vanaf 3D-model. 



PLANPROCES (P) 

ZOEKEN VAN MOGELIJKHEDEN (P.O) 

KIEZEN (P.P): 

- Opdelen van het probleem 
- Literatuur oncierzoek en deskundige benaderen 
- Brainstorme" 

MOGELIJKHEDEN 

Contact Dhr. de Bruin 
Contact Dhr. Schrauwen 

m.b.v weegfactoren de allematieven globaal analyseren 
-risico analyse en eventueel maatregelen toevoegen 

VOORSTEL MET ARGUMENTEN 

Contact Dhr. de Bruin 
Contact Dhr. Schrauwen 

SPECIFICEREN (P.U): 

Faalkans analyse en verbeleren van de ulteindelijke keuze 

PLAN 

Tweede tussenverstag 
- Contact Dhr. de Bruin 
- Contact Dhr. Schrauwen 
- Contact prof van Bragt 



Mogelijkheden 

It 

It 

It 

It 

It 

PANEL CADCAM van Salvagnini. 

Unigraphies IT CADCAM en via een postprocessor een machinefile voor de Salvagnini 

genereren 
Tot en met de geometrische informatie Unigraphics IT gebruiken en door middel van een 

DXF-file communiceren met de CAMS4-DXF software. 

Tot en met de machine-onafhanke1ijke cutter location file, de zogenaamde CL-file, UG n 
gebruiken en deze APT-file gebruiken als input voor de CAMS4-APT software. 

Een ASCIT tekstverwerkingsfile genereren. Deze file bevat dan een productieprogramma. 

ANALYSEREN VAN DE ALTEKNAnEVEN MET BEHULP VANWEEGFACTOREN 

WI' Paul CAD/CAM ucn(lSO) UCDCASClJ) UClIIDXF) UCD(APT) 

kootprijo 2 1 , 5 2 3 

3D-Illadelleren , 1 5 5 5 5 

2D-modelleren 3 , 4 , 4 

gebrallcawl ..... lijlchtid. 2 3 5 1 2 2 

univeneel 3 1 5 1 2 2 

geUttegreerdlgekDppeld 5 1 5 2 1 1 

gene ........ Ituklljlt 4 1 5 5 5 5 

propmm_ , 1 5 5 5 5 

_illl"Jetoen 5 5 , 2 5 5 

ge..d.Jchaptblbliotheek 5 4 , 2 4 4 

II 178 125 144 146 



Toelichting van de gebruikte weegfactoren 

Kostprijs (2) 

Natuurlijk moet er rekening met het te investeren bedrag gehouden worden, maar deze mag 

zeer zeker geen doorslaggevende factor zijn. Het bedrijf is immers meer gebaat bij een goede 

oplossing als bij een goedkope koppeling. 

3D~modelleren (4) 

In de toekomst wordt het steeds belangrijker om in drie dimensies de modellen te kunnen 

ontwerpen. Het is hierdoor eenvoudiger om de juistheid van het model te controleren. Met 

solids is het zelfs mogelijk om al - voordat het product gefabriceerd is - een idee te geven over 

hoe het product eruit gaat zien. Echt wezenlijk voor een goede koppeling is het niet. 

2D-modelleren (5) 

De plaatgeometrie in de uitslagvorm is erg belangrijk. Dit is de basis voor de koppeling. 

Gebruiksvriendelijkheid (2) 

Deze is niet erg belangrijk omdat de gebruikersgroep niet erg veranderlijk is en voor elke 

werkwijzeverandering is een gewenningstijd nodig. 

Universeel (3) 

In het machinepark bij Ahrend Industrial zijn naast de CNC-bestuurde Salvagnini

combinatie niet meer computergestuurde machines aanwezig. In de toekomst zal hier 

waarschijn1ijk verandering in komen, dus kan dit niet helemaal verwaarloosd worden. 

Geintegreerd / gekoppeld (5) 

Om de mogelijkheid op het introduceren van fouten minimaal te houden is het wenselijk, dat 

er een centrale gegevensregistratie plaatsvindt. Zeker als men in de toekomst een totaal 

geintegreerd datasysteem wil realiseren, zoals CIM beoogt. 

Genereren stuklijst (4) 

Ook dit is van wezenlijk belang als men in de toekomst het productieplannings en -

besturingssysteem met elkaar wil integreren. De stuklijst is dan immers de basisinformatie 

van de productgeometrie. 

Programmeren (4) 

Om een goede koppeling te kunnen realiseren die optimaaJ voor het bedrijf is, is het nodig dat 

er aanpassingen aan bestaande software gedaan kunnen worden. 



Simuleren (5) 

Het is noodzakelijk dat .de constructeur en werkvoorbereider ervan overtuigd zijn, dat de 

gegevens die voor productie uitgaan juist zijn, zodat het afvalpercentage vermindert. Het van 

te voren kunnen controleren van de geometrie en het NC-programma is hiervoor onmisbaar. 

Tevens moet men voor calculatie en planning inzicht in de benodigde bewerkingstijd hebben. 

Gereedschapsbibliotheek (5) 

Voor de constructeur en werkvoorbereider is het belangrijk, dat deze direct inzicht hebben in 

het gereedschapsmagazijn. Zij behoren te weten welke buigmessen, stempels e.d. aanwezig 

zijn in de fabriek en welke eventueel besteld of voor reperatie weg zijn. 

Analyse van de mogelijkheden 

In eerste instantie is onderzoeht of er een mogelijkheid was om de Salvagnini-besturing een 

NC-file aan te reiken in de G- of Uni-code. 

In het CAOCAM-pakket van UGn worden dan zowel de geometrische als de technologische 

gegevens toegevoegd, zodat een geintegreerd systeem ontstaat. 

De kostprijs van de aan te schaffen modules is rond de fl.30.000,-. 

Voordeel van deze koppeling is dat vanuit een 3D-model, 2D-aanzichten en uitslagen eenvou

dig gegenereerd kunnen worden. Er zijn mogelijkheden om eigen programma's te ontwikkelen 

zodat de koppeling voor het bedrijf specifiek bruikbaar gemaakt kan worden. Tevens biedt 

Unigraphies de mogelijkheid om automatisch stuklijsten te genereren en met de modules 

PunchLaser en Basic Machining bestaat de mogelijkheid om simulatieprogramma's door te 

lopeno Tevens is de Unigraphies CAM-software universeel inzetbaar, zodat het mogelijk is om 

eventueel in de toekomst aan te schaffen CNC-machines te koppelen. 

Probleem bij deze oplossing is dat de Salvagnini-besturing geen Uni- of G-code kan ontvangen. 

De maehinebesturing is uniek en door SaIvagnini ontwikkeld. Voor de gebruiker is er geen 

inzage mogelijk in deze besturing. Tevens wordt bij de machinebesturing standaard software 

geleverd voor het optimaliseren en genereren van de gereedschapsbanen. De interface met 

deze software modules is de intern ontwikkelde programmeertaal, zoals deze in de handlei

ding is beschreven. Een koppeling volgens dit concept is dus niet haalbaar. 

De tweede mogelijkheid voor het koppelen is door middel van een APT-file. Bij Savagnini is 

een software-pakket ontwikkeld wat van een extern pakket een APT-file kan ontvangen. Het 

analyseren van deze oplossing heeft wat problemen gekend door het communicatieverschU 

over wat het APT-protocol is. Bij Unigraphics kan men aileen een CLS-file in Standaard APT 

genereren; de optie Uni APT is niet meer operationeel. 



Aangezien het APT-protocol wat Salvagnini kan ontvangen de geometrische APT-statements 

zijn, is geanalyseerd of het met behulp van GRIP mogelijk is om dit protocol vanuit een plaat

uitslag te genereren. Een procedure om vanuit het 3D-model een plaatuitslag automatisch te 

genereren is ontwikkeld en in bedrijf genomen. Afspraken over buigfactoren en neutrale 

asfactoren zijn ook gemaakt. Deze zijn gebaseerd op DIN 6935 en vastgelegd in BN..()().705. 

Risico- en faalkansanalyse 

Er wordt een risico- en faalkansanalyse gehouden om de mogelijke problemen - die het 

gekozen CADCAM-traject geheel of gedeeltelijk doen falen - te onderzoeken. 

De volgende potentiele problemen zijn aanwezig: 

... 

Bedrijf staat niet achter gekozen oplossing 

Werknemers worden niet goed geinformeerd 

Werknemers staan niet achter de gekozen werkwijze 

Constructeurs werken niet met de aanwezige Unigraphies II software 

Werkvoorbereiders werken niet met de Unigraphics II en Salvagnini-software 

Constructeur maakt een verkeerd model 

Werkvoorbereider maakt geen gebruik van het grip-programma GRAPT 

Software-, hardware en machinestoringen 

Software-installatie vindt niet plaats 

Er vinden essentU!le wijzigingen in de Sheet Metal module van Unigraphics n plaats 

Gereedschapsbibliotheek wordt niet gedefinieerd 

Wijzigingen in het gereedschapsbestand worden niet doorgegeven aan het constructie

bureau 

Wijzigingen worden niet in de PRO-TOOL module doorgevoerd 

Gekozen configuratie onjuist 

Verkeerde configuratie wordt ingebouwd 

Stempels versleten of niet aanwezig 

Verkeerde plaat ingevoerd 

Programma wordt verkeerd gewijzigd 

Productwijzigingen worden niet op CAD uitgevoerd 

Programma wordt niet opnieuw gegenereerd wanneer een wijziging heeft plaatsgevonden 



UITVOERINGSPROCES (U) 

CAPACITEITSVRAAG (U.O) 
Capaciteitsbehoefte analyseren en de capaciteitsbehoefte bepalen 
Plan analyseren op bijzondere mastregalen 

BASISGEGEVENS VOOR HEr UITVOERINGSPLAN 

UITVOERINGSPLAN (U.O) 

Derde tussenverslag 
Contact Ohr. de Bruin 
Contact Ollr. Schrauwen 
Contact prof. van Bragt 

Opdelen van de opdracht en de specificatles bepalen 

Uitvoeringsplan 

Uitvoering 

Resultaat:- Koppeling. verslag. publicatie en invoerstrategie 

RESULTAAT 

Contact Dhr. de Bruin 
Contact Dhr. Schrauwen 
Contact prof. van Bragt 



BIJLAGEB - HISTORIE AHREND INDUSTRIAL -

De opbouw van het bedrij£ en het productassortiment 

In 1905 vestigde de heer H.J. van de Kamp zich als zelfstandige smidbaas in 

Sint Oedenrode. Zijn werkzaamheden bestonden in het begin uit het 

smeden van diverse producten. Daarnaast hield hij zich bezig met het 

repareren van rijwielen en het beslaan van paarden. 

Een aantal ontwikkelingen zorgden ervoor dat het bedrijf ging uitbreiden. 

Hierbij valt te denken aan de electrificatie van Brabant door de P.N.E.M. 

Aan Van de Kamp werd de productie van deuren voor transformator

huisjes en lichtmasten toevertrouwd. Eveneens verkreeg het bedrijf in die 

periode orders van de N.V. Philips voor de bouw van apparatenkasten. 

In 1929 produceerde Van de Kamp zijn eerste stalen meubel. Vervolgens 

werd een verbintenis gesloten met de fa. Ahrend, die in geheel Nederland 

een bekende organisatie voor kantoorartike1en had. 

Als gevolg van grote orders van Philips, defensie en voor een nieuwe kan

toorinstallatie voor de N.V. Arbeidspers te Amsterdam, werd in 1950 door 

de toenmalige directie van Oda te st.Oedenrode besloten om met 

privekapitaal in Geldrop een productiebedrijf op te zetten onder de naam 

Staal product. 

Enige jaren later werd dit bedrijf verkocht aan Oda en de naam werd 

veranderd in Oda- Geldrop en fungeerde als volwaardige dochter. 

In 1967 leidde de steeds nauwer wordende samenwerking van de drie 

familie-bedrijven Ahrend, Oda en Cirkel tot een fusie. De achterliggende 

.gedachte hiervan was een complete inrichting te kunnen verzorgen van 

kantoren, magazijnen en werkplaatsen. 
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Fig. B.1 De opbouw van de Ahrend Groep n.v. 

Het realiseren en aanpassen van de tekeningen gebeurt voor het merendeel 

op de conventionele manier. Dit heeft tot gevolg dat de werktekeningen, 

bestaande uit uitslag- en buigtekeningen, er onoverzichtelijk en slordig 

uitzien. Dit is zeker het geval nadat er enige veranderingen hebben 

plaatsgevonden. Het is de bedoeling dat aIle nieuwe ontwerpen met behulp 

van het Unigraphics IT CAD-systeem ontworpen worden. Voor de reeds 

bestaande tekeningen kan telkens opnieuw bekeken worden of het zinnig is 

om deze tekeningen alsnog in te voeren in het CAD-pakket . 

Tevens vindt op het constructiebureau de werkvoorbereiding plaats. Dit 

houdt onder andere in: het vaststellen van het fabricageproces, het 

selecteren van machines en gereedschappen, het uitzoeken van de 

grondstoffen en de NC-programmering. 



In 1982 noodzaakte de algemene economische teruggang tot een drastische 

reorganisatie. De diverse productiebedrijven werden gedwongen zelf te 

over-Ieven. Een grote afslanking :van 20% werd in de gehele Ahrend Groep 

doorgevoerd. Ook in het bedrijf in Geldrop werd deze afslanking een feit. 

Tevens werd Oda-Geldrop per 1 januari 1983 een economisch zelfstandige 

unit, los van Oda. Een profit center binnen de Ahrend Groep met een eigen 

winst-verantwoordelijkheid. 

Dit had nogal wat gevolgen. 

Het bedrijf werd uitgebreid met de afdelingen administratie, inkoop en 

verkoop. 

De juridische verzelfstandiging volgde. Zo werd het bedrijf per 1 januari 

1987 omgedoopt tot Ahrend-Syscon en werd een volle dochter van de 

Ahrend Groep, waar tevens de statutaire bevoegdheden kwamen te liggen. 

In april 1990 zijn Ahrend-Syscon en Ahrend Mawi samengegaan onder de 

nieuwe naam Ahrend Industrial b.v. 

De oorspronkelijke firma Ahrend Mawi is daarvoor gesplitst in een gedeelte 

dat rekken produceerde en een deel dat gespecialiseerd was in logistieke 

systemen. Alleen het rekkengedeelte werd in Ahrend-Syscon geintegreerd. 

Het logistieke deel werd aan een ander bedrijf overgedaan. 

Ahrend Industrial b. v. 

Ahrend Industrial b.v. is onderdeel van de Ahrend Groep n.v. (fig. B.l). 

Het is een zelfstandige onderneming die zich bezighoudt met het ont

werpen, produceren en verkopen van producten ten behoeve van de 

inrichting van kantoren, archieven en werkplaatsen. Zie fig. B.2 tIm B.4. 

Op het constructiebureau worden nieuwe producten bedacht en gerealiseerd 

en reeds bestaande ontwerpen verbeterd of veranderd ten behoeve van 

speciaal producten. 



Onder NC-programmering wordt verstaan het genereren van besturings

files voor de numeriek bestuurde Salvagnini-machines, het vastleggen van 

technologische gegevens en het optimaliseren van de bewerkingsvolgorde. 

Op de CNC-bestuurde machine-combinatie worden de bewerkingen persen, 

knippen en buigen van staalplaten tot panelen voor de stalen meubelen 

gerealiseerd (bijlage E). 

Fig. B.2 Pilastro kantooropstelling. 

Fig. B.3 Stabilum rek. 

Fig. B.4 Flexiplan opstelling. 



BIJLAGE C - DE OPDRACHTSOMSCHRIJVING -

Deze bestaat uit 1 bladzijde. 



Opdrachtsomsch rijving 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit der werktuigbouwkunde 
Vakgroep WPA 

Student 
Afstudeerhoogte~ar 
Begeleiders • 

AfstudeeroPdr~g~t 

Toelichting: 

G.A.T.C. Koekkoek 
prof. ir. J.M. van Bragt 
Ing. J.A. de Bruin (Ahrend Industrial bv) 
Ing. J.J.M. Schrauwen (TUE) 

Realiseren van een CAD/CAM -koppeling t.b.v. ptaatbewerkingstechnieken. 

Op het constructiebureau van Ahrend Industrial bv te Geldrop worden nieuwe producten bedacht en 
gerealiseerd en al reeds bestaande ontwerpen verbeterd of veranderd ten behoeve van speciaal 
producten. Het reaUseren en aanpassen van de tekeningen gebeurt v~~r het merendeel op de 
conventionele manter. In de toekomst is het de bedoeling dat aile nieuwe ontwerpen met het 
Unigraphics CAD-pakket ontworpen worden. 
Op dit constructiebureau vindt tevens de werkvoorbereiding plaats. Dit houdt onder andere in het 
genereren van de besturingsfiles voor de numeriek bestuurde machines, het vastleggen van de 
technologische gegevens en het optimaliseren van de bewerkingsvolgorde. 

De opdracht: 

Geef aan hoe de toekomstige CAD/CAM- koppeling voor de product en In dit bedrijf het meest 
optimaal zou zijn. Geef tevens aan wat de consequenties voor de organisatie zijn binnen deze 
onderneming. 
Bepaal de meest strategische deelopdracht die in dit kader binnen de beschikbare tijd van de 
eindstudie kan worden uitgevoerd. 
De opdracht wordt afgerond door een of meerdere producten via het te cre~ren geintegreerde 
CAD/CAM traject te ontwikkelen. 

Ter afsluiting zal een publicatie geschreven worden. 

Het memorandum" Afstuderen in de productietechnologie en -automatisering" is verkrijgbaar op het 
secretariaat van WPA. 

prQ.f. Ir. J.M. van Bragt 



BIJLAGED - DE HUIDIGE SALVAGNINI OPSTELLING-

De Salvagnini opstelling 

Bij Ahrend Industrial b.v. staan drie machines van het merk Salvagnini: 

twee pon~machines en een buigmachine. De huidige machines en 

tussenstations staan hierna kort beschreven. 

Ponsmachine S4 

De beide ponsmachines zijn van het type Salvagnini S4.25.D. Hierin staat 25 

voor de maximale diagonaal van de te ponsen plaat van 2500 mm en D staat 

voor een invoer van de platen aan de rechterkant van de machine. De S4 is 

uniek in zijn soort en is beschermd door vele patenten. In de stempelkop 

bevinden zich standaard, 23 hydraulisch aangedreven stempelposities (fig. 

D.l). 

Uniek aan de machine is het feit dat al deze stempels zonder omstellen of 

wisselen hydraulisch aangedreven zijn. Het grote voordeel hiervan ten 

opzichte van de zogenaamde revolverpersen is, dat tijdens de 

bewerkingscyclus de transporttijden geminimaliseeerd worden. Bij een 

conventionele revolverpers perst men aIle gaten met een bepaald 

stempelgereedschap, dan wisselt men van stempel en men legt vervolgens 

weer een geheel traject over de plaat af om alle gaten met dit gereedschap te 

persen. 

Bij een Salvagnini S4 ponsrriachine wordt de kortste transportweg tussen 

aIle persingen berekend en een traject over de plaat bepaald. Dit is mogelijk 

omdat men tussendoor niet van gereedschap hoeft te wisselen, aangezien 

aIle stempels aangedreven kunnen worden. 

De aanwezige S4.25's beschikken over een hoekschaar van 200 mm bij 200 

mm. Deze hoekschaar kan zowel in X- als in Y-richting knippen en maakt 

het mogelijk om meerdere producten uit een plaat te halen. 
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Fig. D.l De stempelkoponfiguratie 

De stations bij de S4.1 

Transport en invoerstation : TDM 2315 en TC 24155 

De TDM, de Magnetic Transfer en Destacker, is een ontstapeleenheid, die 

platen met een maximale daigonaal van 2500 mm van een pakket liggend 

op de TC 24155 F.CT afneemt en toevoert naar de 54.1. De TC 24155 F.CT is 

een schaarheftafel die verplaatsbaar is in Y-richting. Tevens is deze tafel 

uitgerust met een bovenblad, dat verplaatsbaar is in X-richting om 

nauwkeurige positionering mogelijk te maken. 

Transport en afiegstation : ASM 125 en TIS 

De TIS is een vaststaande schaarheftafel die onder de ASM staat. ASM 125 

staat voor Automatic Magnetic Stacker, met een vaste positie en een 

maximale diagonaal van 2500 mm. De ASM kan platen in twee richtingen 

ontvangen en doorvoeren en bewerkte platen van de 54.1 afstapelen op de 

TIS. Op deze ASM kunnen ook platen handmatig worden ingevoerd. 



De stations tussen de S4.2 en de P4 

Station 1: de ASM 125 en de TC 24155 D 

De TC 24155 D is een Scissor Table (schaarheftafel) verplaatsbaar in de Y

richting. G.eschikt voor platen met een maximale lengte van 2400 mm en 

een maximale breedte van 1500 mm. De maximale hefhoogte is 550 mm. 

De TC 24155 D staat onder de ASM 125. ASM 125 staat voor Automatic 

Magnetic Stacker, met een vaste positie en een maximale diagonaal van de 

te bewerken plaat van 2500 mm.· De ASM kan platen vanuit twee 

richtingen ontvangen en doorvoeren en bewerkte platen afstapelen op de 

TC24155D. 

Station 2: de TDMP 25 en de TC 20155 B 

De TC 20155 B is in principe gelijk aan de TC 24155 D. Het enige verschil is 

dat de maxim ale lengte geen 2400 mm maar 2000 mm is. Over deze heftafel 

staat TDMP 25, dit is een ontstapeleenheid die de 54.2 van platen kan 

voorzien en tevens kan doorvoeren. De maximale diagonaal van de te 

verwerken plaat is 2500 mm. 

Station 3: De TDM 2315 en de TC 24155 F.CT 

De TDM, de Magnetic Transfer en Destacker, is een ontstapeleenheid die 

platen met een maxim ale daigonaal van 2500 mm van een pakket liggend 

op de TC 24155 F.CT afneemt en toevoert aan de ASPA 2420. De TC 24155 

F.CT is een schaarheftafel die verplaatsbaar is in Y-richting. Tevens is deze 

tafel uitgerust met een bovenblad dat verplaatsbaar is in X-richting om 

. nauwkeurige positionering mogelijk te maken. 



Station 4: De ASPA 2420 

ASPA 2420 staat voor Automatic Feeder Positioner and Stacker. Op de ASP A 

kunnen platen van station 3 aangevoerd worden die daarna gepositioneerd 

en doorgevoerd worden naar de P4.2220. De ASP A kan tevens gebogen 

producten van de P4 ontvangen die daarna handmatig uitgenomen dienen 

te worden. 

De buigmachine P4 

De buigmachine is van het type Salvagnini P4.2220 en is een volledig 

automa-tische en programeerbare machine voor de productie van panelen 

welke aan vier kanten meerdere zettingen kunnen hebben. De maximale 

diagonaal voor de te verwerken plaat van dit type is 2500 mm, met een 

maximale lengte van 2250 mm en een maximale breedte van 1500 mm. De 

maximaal toelaatbare hoogte van een zetkant is 203 mm. Ook deze machine 

is uniek in zijn soort en beschermd door vele patenten. 

De machine wordt geheel computergestuurd ingesteld en werkt volgens het 

strijkbuigprincipe, zie figuur D.3. 

~ I ASM+ I TC IlD~P+1 I~+ I I ASPA I ~ 
Bewerken Wachten tot 54 Plaat opnemen 
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Doorvoeren of Doorvoeren Doorvoeren Positioneren, Bewerken Afvoeren 
afleggen wachten tot P4 

klaar is en 
doorvoeren 

Fig. D.2 De 54 en P4 in combinatie. 
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De neerhouder is verticaal verplaatsbaar en dient bij buigingen naar 

beneden als neerhouder (D.3.a) en bij buigingen naar boven (D.3.b & c) °als 

tegenbuigwang. Het C-frame, de wangenhouder is eveneens verticaal ver

plaatsbaar en zorgt ervoor dat samen met de tegenbuigwang, de zetting 

wordt uitgevoerd. De buigwangen geven na voltooiing van de zetting nog 

een extra nadrukking, waardoor de gewenste zethoek wordt verkregen. 

De machine is standaard uitgerust met een stappenrotatie van 90!:!, 180!:! en 

2702 -om de te zettenzijde van een plaat te kunnen positioneren .. Zowel 

positieve als negatieve zettingen zijn mogelijk. De laatste zetting moet 

positief zijn, alleen bij de laatste zijde is het mogelijk om met een negatieve 

zetting af te sluiten. De optie DL maakt het mogelijk om platen met een 

laatste negatievezetting automatisch af te voeren. 

Naast deze optie zijn de volgende machine-opties bij de P4 geinstalleerd: 

PB U12, programmeerbare neerhouder. Dit is een installatie voor de 

automatische instelling van de neerhouder met standaard segmenten. 

Hierdoor is het mogelijk om de neerhouder in te stellen met stappen van 3 

mm, waarbij.de minimum lengte 220 mm en de maximale 2250 mm is. 

Optie T, automatische inbreng van uitwisselbare speciaalgereedschappen 

tussen de neerhouder en het machineframe. Hierdoor is het mogelijk om 

met verschillende buigradi te produceren. 

Optie CLA. Dit is een in het C-frame ingebouwde installatie voor de 

automatische inschakeling van een of twee hulp-buigmessen voor de 

verandering van het profiel van het onderste buigmes tijdens de 

bewerkingscyclus. Een nadeel van deze optie is dat de maximale zethoogte 

met 22 mm gereduceerd wordt. 

Technische gegevens P4 

Maximale diagonaal 

Maximale lengte van de zetkant 

Maximale zetkant 

Maximale plaatdikte staal 

Minimale lengte van de zetkant 

Minimale breedte 

2500 mm 

2250 mm 

203 mm 

2mm 

400mm 

111 mm 
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Fig. D.3 Het strijkbuig-principe. l=onderste tegen buigwang, 2= neerhouder, 3=C-frame; 
wangenhouder, 4=bovenste buigwang en 5=onderste buigwang 

De stations na de P4 

De SPR 24.POS en de AlP 

De SPR is een automatisch aangedreven rollenbaan met een lengte van 3000 

mm en een breedte van 900 mm. Deze rollenbaan is rechts van de 

buigmachine geplaatst op dezelfde hoogte als het bewerkingsvlak van de P4. 

Op dezelfde hoogte is een kantelbare rollenbaan geplaatst met een 

bufferstation, waarin enkele gebogen panelen opgeslagen kunnen worden. 

De panelen schuiven onder invloed van de zwaartekracht omlaag, waarna 
ze achtereenvolgens handmatig door de machine-operator uitgenomen 

dienen te worden. 

De productiewijzen 

De machines kunnen op verschillende manieren worden ingezet voor 

productie. De volgende productiewijzen zijn mogelijk: 



1. 54 en P4 in combinatie 

Wanneer het gehelEf systeem cyc1isch in gebruik is, ligt er op de stations 

voor de 54 en P4 een plaat te wachten en zijn beide machines in bewerking. 

(figuur D.2.) De stations 1 en 2 kunnen via de magnetische transportbanden 

twee platen tegelijkertijd vervoeren - elke plaat in een andere riehting. 

Wanneer een bewerkingscyc1us voltooid is, wordt elke plaat een station 

opgeschoven. 

De doorlooptijd van een gehele cyc1us is opgebouwd uit de bewerkingstijd 

van het persen of buigen, de transporttijden tussen twee bewerkingen op 

een machine, de transfertijd van het ene station naar het volgende en de 

machinewachttijd. Bij het overgrote deel van de producten is de som van 

de bewerkingstijd en de transporttijd van het buigen groter dan van het 

persen. Dit heeft tot gevolg dat wanneer de 54 gereed is met zijn totale 

bewerking de machine toch· moet wachten tot de P4 klaar is. Ben 

mogelijkheid om geen bewerkingstijd verloren te laten gaan is om beide 

machines parallel te laten produceren en geen gebruik te maken van het 

automatisch doorvoeren.Wanneer de bewerkingstijd van het buigen 

tweemaal zolang is als de bewerkingstijd van het persen is het mogelijk om 

de geperste platen om en om door te voeren naar de P4 en af te leggen op de 

schaarheftafel welke onder de ASM staat. 

2. De 54 alleen 

De platen worden automatisch ontstapeld op station 2 waarna ze via station 

1 naar de 54 getransporteerd worden. Bewerkte platen worden op station 1 

afgelegd. 

3. De P4 alleen 

Reeds geperste platen worden van een pakket op station 3 afgestapeld en via 

de ASPA naar de P4 doorgevoerd. De producten worden via de rollenbaan 

aan de rechterzijde van de machine uitgevoerd. 



BIJLAGEE .. PRODUCTIETECHNOLOGIE -

Persen 
Persen is het met behulp van een snijder en een snijplaat doorsnijden van 

pIa at volgens een meestal gesloten omtrekvormen. Een persbewerking kan 

in drie fasen worden verdeeld". In het begin drukt de snijder op het 

materiaal en veroorzaakt een elastische· vervorriting. Door het indringen 

van de snijder, wordt daarna het materiaal plastisch vervormd en wordt de 

schijf in het snijplaatgat gedrukt. Vervolgens vindt er afschuiving plaats en 

scheurt de schljf uit. In fig. E.l zijn de drie fasen van de persbewerkingen 

weergegeven. 

s 

c 

Fig. £.1 De drie fasen tijdens het persen, l=snijder; 2=mIlteriaal; 3=snijplaat. 

Tijdens de eerste fase - doorsnede a - begint de snijder druk uit te oefenen op 

het materiaal. Wanneer de elastidteitsgrens van het materiaal wordt over

schreden, treedt plastische vervorming op. Hierna voIgt de tweede fase -

vol gens doorsnede b - waar de snijder in het materiaal dringt en de schijf 

over een overeenkomstige hoogte in het snijplaatgat drukt. De vioeigrens 

wordt overschreden en het materiaal afgeschovert. Hierbij ontstaan de 

gladde gianzende afschuifvlakken aan blank en schijf. Het materiaal begint 

nog net niet te scheuren. De derde en tevens laatste fase wordt voorgesteld 

door doorsnede c. Na overschrijden van de afschuifgrens van het materiaal, 

begint dit aan de boven- en onderkant te scheuren. Bij verder neergaande 

beweging van de snijder gaan deze scheuren in elkaar over en ontstaat het 

matte breukvIak op blank en schljf. 



De snijspleet 

Het verschil in afmeting tussen de snijder en het snijplaatgat wordt speling 

genoemd. De halve speling wordt snijspleet (s) genoemd. Bij toepassing van 

de juiste snijspleet ziet het geperste gat eruit, zoals in de doorsnede van fig. 

E.2.a. Het uitgeperste deel vertoont nagenoeg hetzelfde beeld in omge

keerde riebting. Hierin is p de afronding, ook weI persronding genoemd, q 

het reebte gedeelte, r het matte breukvlak en 0 is een scherpe hoek. De 

hoogte van het gladde gedeelte is ongeveer 1/3 van de materiaaldikte. In 

figuur E.2.b is te zien wat er gebeurt als geperst wordt met een te kleine snij

spleet. De scheuren gaan dan niet in elkaar over, waardoor het breukvlak er 

uitziet zoals in de doorsnede. Het is onooglijk en heeft een seberpe braam in 

het midden. Bij een te grote snijspleet ontstaat een grote braam aan de 

onderzijde van de schijf, ter plaatse van punt o . 

• "0 

p 

q i 
r. 

Fig. E.2.a Doorsnede van een geperst gat 
met goede snijspleet 

Fig. E.2.b Doorsnede van een geperst 
gat met te kleine snijspleet 

De snijspleet is een van de belangrijkste factoren in het persproces. 

Daardoor worden het uiterlijk van het breukvlak, de vIakheid van het 

product, de braamhoogte op het materiaal en de levensduur van de stempel 

in belangrijke mate beinvloed. De grootte van de snijspleet is afhankeUjk 

van de materiaaldikte en van de materiaalsoort die moet worden geperst. 

De grootte van de snijspleet neemt procentueel toe met het dikker worden 

van het materiaal. 

De grafiek in fig. E.3 geeft een richtlijn voor het bepalen van de snijspleet. 
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Fig. E.3. Grafiek vaor bet bepalen van de snijspleet.l=staalplaat, 2=zacht messing, 
3=koper, 4=hard en halfhardmssing, 5=aluminium, 6=zacht aluminium, 
7=dynamoplaat. 

De perskracht 

Het berekenen van de benodigde perskracht om een bepaald product te 

kunnen persen is nodig, om vooraf te kunnen bepalen hoe hoog de tonnage 

moet zijn van de pers, waarop de stempel gebruikt wordt en om eventuele 

sterkteberekeningen - die betrekking hebben op de stempel-afmeting - uit te 

kunnen voeren. Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt: 

F = I .. d" CTb 

Waarin F de kracht in N is, 1 de totale snijlengte in m, d de materiaaldikte 

in m en CTb de treksterkte van het te ponsen materiaal in N/m2• Behalve de 

afschuiving moeten er tijdens het persen ook nog andere krachten over

wonnen worden. Zo ontstaat er bv. wrijving tussen de snijder en het 

materiaal en tussen het uitgeperste gedeelte en de snijplaat. Deze wrij

vingen worden veroorzaakt door de trek- en drukspanningen die tijdens de 

persbewerkingen in het materiaal ontstaan. Ook tussen de afschuifvlakken 

van het materiaal treedt wrijving op. De gemiddelde treksterkte is voor 

staalplaat 30-40 .. 107 N 1m2 (zacht) en 50-SO" 107 N 1m2 (hard) en voor 

aluminium 12-22 .. 107 N/m2 (zacht) en 13-16 "107 N/m2 (hard}. 



Buigen 

Onder het buigen v.an plaat-, band- en draadmateriaal wordt verstaan, het 

geven van een hoekvorm door een blijvende vervorming vanuit de 

meestal vlakke toestand, met behulp van een buiggereedschap. Deze plas

tische vervorming - waarbij de vloeigrens overschreden wordt - gaat samen 

'met elastische vervorming, welke als elastische terugvering is te consta

.teren. Er zijn twee buigprincipes te onderscheiden: 

,. Vrije buiging: Hierbij dienen de gereedschappen uitsluitend 

voor het overbrengen van uitwendige krachten en momenten, 

bv. V-vormige stempels en buigbanken. _ . 

,. Gedwongen buiging: Hierbij geschiedt de vervorming door extra 

trek- of drukkrachten in gedefirueerde banen te leiden, bv. strijk

buigen. 

Bij buigen rekt het materiaal aan de buitenzijde en stuikt het aan de binnen

zijde. Over de doorsnede gezien is er een overgang van v:erl~ging naar 
verkorting., Er moet dus een zone zijn waar geen verandering van lengte 

plaatsvindt en - in geval van vrije buiging - waar geen elastische span

ningen optreden. Deze zone wordt de neutrale zone genoemd. 

Bij een vervorming over kleine hoeken en met grote afrondingsstralen 

(r>SOd) kan men aannemen dat de neutrale zone in het midden blijft liggen. 
, '. 

Met toenemende vervorming en daarmee gepaard gaande versteviging van 

het materiaal, wordt de neutrale zone opgesplitst in een niet-verlengende 

en een spanningsvrije zone. Indien men aanneemt dat er geen dikte

vermindering plaatsvindt, zal de eerste zone in het midden komen te 

liggen en de tweede meer naar de zijde van het stuiken zijn verschoven. 

Indien men scherp buigt, moet men rekening houden met een diktever

mindering tot ca. 30%, waardoor de niet verlengende zone meer naar de 

stuikzijde komt te liggen (fig. E.4 en E.S). 

De lengtetoename aan de buitenzijde wordt beperkt door de toelaatbare 

buigspanningen van het desbetreffende materiaal. 



Fig. E.4 Doorsnede over een gebogen pltlilt, 
1 = oorspronkelijke middelste vezel 
(voor het buigen); 2=niet·verlengde 
vezel. 

Fig. E.5 Spanningsverdeling, 1= niet 
verlengde vezel; 2= spannings· 
vrije vezel; 3= trekzijde; 4= 
drukzijde. 

Zoals reeds vermeld, is een belangrijk feit de elastische terugvering na het 

wegnemen van de buigbelasting (fig. E.6). De terugvering is niet aIleen het 

gevolg van een hoeveelheid restspanningen in het materiaal. Zij hangt 

eveneens samen met het niet te verwaarlozen verschil tussen de maximale 

trek- en drukspanningen ten gevolge van de asymetrische spanningsver

deUng. De terugvering komt tot stilstand als er evenwicht is bereikt tussen 

de inwendige buigmomenten. Hierdoor zal de buitenzijde ondanks de trek

spanningen zich onder een lichte drukspanning bevinden en bij de binnen

zijde andersom. Ais gevolg hiervan vermindert de buighoek van het 

product en vergroot de buigstraal iets. 

Fig. E.6 Spanningsverdeling na terugveren, l=niet·verlengende vezel; 2=spanningsvrije 
vezel; 3=trekspanning; 4= drukspanning. 



Bij het buigen van producten moeten de volgende punten in acht worden 

genomen: 

- De benodigde uitslaglengte 

- De radius waarover moet worden gebogen 

- De grootte van de terugvering afhankelijk van materiaal en productvorm 

- De benodigde buigkrachten c.q. momenten 

- De restspanningen in het materiaal na het wegnemen van de buigbelasting 

Daar voor het persen alleen de eerste twee punten van belang zijn, zuBen 

die in dit verslag nader toegelicht worden. 

1. Bepalen van de uitslaglengte: 

Hierbij kan de lengte van de neutrale zone als richtlijn gelden. De mate

riaaldikte d en de buigstraal r moeten daartoe bekend zijn. Uit de tabel in 

bijlage G voIgt voor rechthoekige producten de uitslaglengte. Daar deze 

methode op theoretische grondslagen berust, moet in de praktijkrekening 

gehouden worden met afwijkingen afkomstig van diktevariaties, instelling 

van het gereedschap, wrijving, slijtage e.d. Indien een hoge nauwkeurig

heid is bereikt, moet proefondervindelijk de juiste uitslag worden bepaald. 

2. De buigradius: 

Tijdens het buigen mogen de trekspanningen in de buitenste zone een 

kritische waarde niet overschrijden om inscheuren te voorkomen. Daar de 

verlenging in de buitenste zone toeneemt met een grotere materiaaldikte 5, 

wordt de minimale buigradius meestal opgegeven afhankelijk van de mate

riaaldikte. Algemene richtwaarden zijn: voor zacht materiaal r min = O,5d, 

voor pers- en trekkwaliteiten rmin = d en voor veermateriaal rmin = 3d. In 

de praktijk treden afwijkingen op tussen de productradius en die van het 

gereedschap. Ook heeft de radius geen constante waarde. Bij het constru

eren van het gereedschap en het instellen van de stempelverplaatsing, moet 

rekening gehouden worden met de terugvering. Hierin is een verbetering 

aan te brengen door het introduceren van extra trekspanningen of door het 

product in een V-vormige matrijs na te drukken. 



Knippen 
Het knippen heeft ten doel een materiaal in twee delen te scheiden en 

geschiedt op een schaar (fig. E.7). Het materiaal dat op de tafelligt, wordt 

eerst door de aandrukker op de tafel vastgeklemd. Daarna komt het boven

mes naar beneden en snijdt dan langs het ondermes een strook van het 

materiaal af. Het materiaal zal onder invloed van het koppel F '" I trachten 

te kantelen, maar dit wordt tegengewerkt door het koppel Fh '" b. Wanneer 

F '" I groter is dan Fh '" b, worden de messen uit elkaar gebogen. Het 

drukstuk levert een moment F x '" Ix waardoor dit wordt verkomen. Wordt 

de schuifvastheid overschreden, dan breekt het materiaal op de plaats van 

de grootste spanningen. Bij grote scharen wordt het bovenmes over een 

hoek ex schuin gesteld (fig. E.B). Hierdoor wordt het materiaal niet over de 

gehele breedte ineens doorgeneden, doch geschiedt dit geleidelijk aan. De 

krachten die nomg zijn voor het knippen, zijn veel geringer dan bij het 

ineens over de gehele breedte doorsnijden. Hoe groter de hoek a wordt, des 

te kleiner is de benodigde kracht, want F s = F '" cos a. Een nadeel is echter, 

dat de afgesneden strook dan meer gebogen wordt, zodat deze bij dikker 

materiaal krom wordt. 

b 

Fig. E.7 De dwarskrachtenverdeling bij 
twee schaarmessen. 

Fig. E.8 De krachtenverdeling in 
langsrichting bij schuinge
steld bovenmes. 



BIJLAGEF - DE CADCAM-KOPPELING GFiNTEGREERD 

IN DE ONDERNEMING -

CIM, Computer Integrated Manufactering 
De gerealis.eerde koppeling tussen het ontwerpproces en de CNC-bestuurde 

Salvagnini-combinatie, kan in de toekomst gelntegreerd worden in de 

gehele onderneming. 

Wanneer een iritegratie van aIle technische, logistieke en administratieve 

processen op basis van een gerntegreerd computE~rsysteem verwezenlijkt 

wordt, spreekt men in de literatuur van een Computer Integrated Manu

facturing (CIM). Wanneer een centrale dataregistratie wordt gerealiseerd 

wordt de introductie van fouten - welke veroorzaakt worden door het Iangs 

elkaar heen werken van verschillende gegevensbestanden - geannuleerd. 

. . 
In de onderneming zijn twee fundamenteleinformatie stromen aanwezig, 

namelijk de bedrijfseconomische en de technische (fig. F.l) De bedrijfs

economische stroom - ook weI productieplanning en -sturing genoemd -

bevat de administratieve gegevens, welke nodig zijn voor het afhandelen 
van een order: 

- het productieprogramma 

- het beheer van de voorraad 

- de capadteits- en termijnplanning 

- het offerte beheer 

- de order cantrole 

De hoofdgegevens voor deze administratieve en logistieke aspecten zijn 

afkomstig van de producttekeningen en de daaruit voortkomende stuk
<lijsten. 



Tot de technische stroom behoren de volgende aspecten, welke nog nader 

worden toegelicht: 

- CAE, Computer Aided Engineering 

- CAD, Computer Aided Design 

- CAP, Computer Aided Planning 

- CAM, Computer Aided Manufactering 

- CAQ, Computer Aided Qaulity Control 

CAE, Computer Aided Engineering. Hier wordt met behulp van de 

computer ontworpen waarbij naast het vormgeven ook het numeriek 

analyseren en optimaliseren van de prototypen een belangrijke rol speelt. 

Deze numerieke analyse en optimalisatie heeft be trekking op het berekenen 

van de mechanische eigenschappen ( sterkte en stijfheid ), het kynematische 

en dynamische gedrag analyseren, het simuleren van de bewegingen en 

vervormingen etc. 

CAD ; de term CAD heeft twee verschillende betekenissen, namelijk 

Computer Aided Drafting en Computer Aided Design. Daarom wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen 2D-CAD, computer ondersteund tekenen 

(Computer Aided Drafting) en 3D-CAD, computer ondersteund modelleren 

(Computer Aided Design). Bij 2D-CAD wordt de computer gebruikt om op 

een beeldscherm tweedimensionaal tekeningen te maken. Met behulp van 

de computer kan een tekening sneller, nauwkeuriger, eenduidiger en op een 

logischere manier opgebouwd worden. Wijzigingen kunnen sneller worden 

uitgevoerd. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van standaard functies 

zoals verplaatsen, kopleren, spiegelen en arceren. Bij 3D-CAD word een 

product driedimensionaal gemodeleerd. Dit kan op drie verschillende 

manieren gebeuren. Namelijk met behulp van wire frame models , surface 

models en solid models . 



CAP betekent Computer Aided Planning. De productieplanning wordt met 

behulp van de computer voor een bepaalde vaste periode vastgelegd. Dit 

kan zijn een dag, een week, een maand etc. 

In dit productieplan wordt opgenomen wie, welk onderdeel, op welke 

machine in welke volgorde produceerd. De uitgangspunten voor het 

productieplan zijn de geometrische en technologische gegevens welke o.a. 

uit de tekeningen worden gehaald. 

CAM staat voor Computer Aided Manufacturing, computer ondersteund 

fabriceren. Onder CAM wordt verstaan: computerondersteuning bij die 

onderdelen van het productieproces waar NC-programmering, werkvoor

bereiding en het fabricageproces via numeriek bestuurde bewerkingen 

plaats vindt. 

CAQ staat voor Computer Aided Quality Control. Met behulp van de 

computer vindt over het gehele productieproces de kwaliteitscontrole en 

bewaking plaats. Beginnend bij de controle van het basis materiaal, daarna 

de fabricage process en zelf en tenslotte de eindcontrole van het 

gefabriceerde onderdeel. De ondersteuning van de computer kan hierbij op 

twee manieren ingezet worden: Ten eerste met behulp van automatische 

apperatuur de steekproeven uitvoeren en de gegevens opslaan in een 

databestand. Daamaast is het mogelijk om met behulp van de computer een 

steekproefplanning te maken zodat de kwaliteitscontrolein het 

productieproces geintegreerd wordt. 

Een volledige realisatie van een centrale dataregistratie is nog niet haalbaar 

omdat de verschillende softwarepakketten vaak niet te koppelen zijn. Dit 

wordt onder andere veroorzaakt, doordat er geen goede eenduidige 

internationale afspraken gemaakt zijn over de interface-protocollen. 
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De basis voor CIM wordt gevormd door de samenhang tussen de 

verschillende CIM-componenten.Deze samenhang kan gekarakteriseerd 

worden door de gegevensoverdracht, welke tussen de verschillende com

ponenten plaatsvindt. 

Gegevensoverdracht tussen CAD en CAM 

De basis van deze informatie-overdracht is de geometrie van het product. 

Deze geometrische gegevens - de samenstellings-, mono-, detail- en indien 

nodig montagetekeningen met de bijbehorende stuklijst - zijn opgeslagen in 

het CAD-systeem en vormen het uitgangspunt voor de productie. 



Wanneer de productie met behulp van numeriek bestuurde machjnes 

plaatsvindt, is het mogelijk om de benodigde NC-programma's direct 

vanuit het CAD-systeem te g~nereren, waarna het mogelijk is om de 

gereedschapsbanen van te voren te controleren op eventuele botsingen. 

Wanneer 'een goed programma is ontwikkeld, kan dit via een 

informatiedrager .. bv. floppy, tape, modem. - naar de machinecomputer 

: overgestuurdworden .. 

In de praktijk is het nlet altijd haalbaar om de CAD-gegevens rechtstreeks in 

de CAM-module in te lezen. 

In het verleden is gebleken dat het moeilijk is om een standaardnorm vast 

te leggen voor het overdragen van eenvoudige geometrische gegevens. 

Verschillende fabricanten interpreteerden de vastgestelde norm op 

verschillende manieren. Daamaaast nam de behoefte sterk toe om voor 

specifieke situaties de gegevens over te kunnen dragen. De; ontwikkeling 

van de eerste standaardnorm. IGES - Initial Graphics Exchange Specification 

.. waren echter traag. Hierdoor namen diverse fabricanten eigen initiatieven, 

waarbij niet altijd rekening werd gehouden met deze standaardnorm. 

In de negentiger jaren is het de bedoeling, dat een nieuwe standaardnorm 

STEP .. Standard for the Exchange of Product model data - wordt gehanteerd. 

Gegevens overdracht tussen CADCAM en PPS 

De samenstellingstekening in het CAD-systeem bevat de basisgegevens voor 

de productieplanning en -sturing. Vanuit deze tekening kan een stuklijst 

gegenereerd worden. Deze stuklijst bevat de volgende essentiiHe gegevens: 

wat moet in welke hoeveelheid geproduceerd of besteld worden. 

Tevens wordt vanuit het CADCAM traject aangegeven welke productie

'middelen en gereedschappen nodig zijn voor de onderdelen-productie en 

indien een onderdeel ingekocht moet worden, geeft men aan bij welke 

leverancier dit besteld moet worden. 



Daarnaast gebruikt het PPS de gegevens met betrekking tot de benodigde 

productie- en doorlooptijd, kosten en levertijdstip vanuit het CADCAM

traject. 
Naast het gebruik van deze basfsgegevens is het mogelijk om de gegevens 

in het CADCAM-traject te gebruiken voor het sne! analyseren van de 

haalbaarheld en een kostenindicatie te geven van specifieke wensen. 

De. productievoortgang is controleerbaar wanne~r vanuit de .p~~ductie 

terugmeldingen komen, wanneer een bepaalde hande1ing voltooid is:" 

Gegevens overdracht tussen PPS en CADCAM 

Door een goede overdracht van gegevens is het mogelijk om al tijdens het 

ontwerpen rekening te houden met de productiemogelijkheden die 'men 

zelf in huis heeft, het zogenaamde productiegericht ontwerpen. 

Daarnaast worden vanuit het PPS de volgende gegevens gebruikt in het 

CADCAM-traject: de klantenwensen, de op voorraad liggende onderdelen, 

levertijdstip van inkooponderdelen, beschikbare capaciteit, kostprijs-analyse 

van verschillende alternatieven met betrekking tot o.a. materiaalgebruik, 

productiemethode en -volgorde. 



BIJLAGEG - DE CODERING VAN DE STEMPEL

GEREEDSCHAPPEN -

De codering van de stempelgereedschappen is genormeerd in de bedrijfs

norm BN-01 001. In deze bedrijfsnorm staan de eerste zes cijfers vastgelegd 

voor het coderen van een gereedschapsgroep. De laatste vier cijfers zijn vrij

gegeven voor het coderen de individuele gereedschappen. 

Voor het coderen van de Salvagnini-stempels is het zevende getal vast

gelegd voor de geometrie van de stempel en weI als voIgt: 

rond 2075490 ... 

vierkant 2075491 ... 

vierkant 45 2075492 ... 

rechthoekig 2075493 ... 

slob 2075494 ... 

slot 2075495 ... 

ruit 2075496 ... 

spedaal 2075499 ... 

In de PRO-TOOL module van de Salvagnini software is het niet mogelijk 

om deze tien cijferige codering te hanteren. In deze gereedschapsbibliotheek 

zijn de gereedschappen met een acht-cijferige code gecodeerd. De eerste vier 

cijfers zijn door de gebruiker in te geven, de laatste vier cijfers worden door 

de software vastgelegd. 

Om een relatie te leggen tussen de bedrijfs- en de PRO-TOOL-codering 

worden de laatste vier djfers van de bedrijfscode in de PRO-TOOL module 

ingegeven. 

In deze bijlage zijn de ingevoerde gereedschappen opgenomen. 

In deze tabellen wordt het type en de positie van het gereedschap aange

geven. 



Bij Ahrend Industrial heeft men de volgende typen gereedschappen: 

A - stempel om te persen 

B - doordrukstempel omlaag zonder afval 

De positie geeft aan waar het gereedschap in het magazijn kan worden ge

plaatst. In het gereedschapsmagazijn van de 5alvagnini 54.25 zijn drie 

verschillende positiegroepen aanwezig: 

Stempels met een diameter kleiner of gelijk aan 33 mm. 

Voor rechthoekige, vierkante en andere stempels houdt dit in, dat de 

diagonaal niet grater mag zijn dan 33 mm. Deze stempels kunnen op de 

posities 1 tot en met 20 geplaatst worden. De gebruikte perskracht is 6 ton. 

Stempels welke in een vierkant van 90 mm passen 

Deze kunnen op de posities 21 en 23 geplaatst worden. De perskracht hier is 

18 ton. 

Doordrukstempels 

Deze hebben een maximale diameter van 60 mm. en een maximale hoogte 

van 20 mm. en kunnen op de posities 31 en 32 geplaatst worden met een 

beschikbare perskracht van 6,5 ton. 



GEREEDSCHAPSCODER1NGSALVAG~I 

ROND 

0 PLAATDIKTE GEREEDSCRNR. SALV.NR. TYPE POSITIE 
0.95 1.5 2.0 3.0 

2.0 X 20.75.49.0001 00010052 A 1-20 
2.5 X 20.75.49.0002 00020035 A 1-20 
2.7 X 20.75.49.0003 00030053 A 1-20 
3.2 X 20.75.49.0004 00040054 A 1-20 
3.2 X 20.75.49.0005 00050055 A 1-20 
3.5 X 20.75.49.0006 00060056 A '1-20. 

, 3:5 X 20.75.49.0007 00070057 A 1:-20',>,; . 

42 X 20.75.49.000s 00080049 A 1-20 
4.2 X 20.75.49.0009 00090058 A 1-20 
4.2 X 20.75.49.0010 00100030 A 1,.20--- -
4.4 X 20.75.49.0011 00110059 A 1-20 
4.4 X 20.75.49.0012 00120060 A 1-20 
4.8 X 20.75.49.0013 00130061 A 1-20 
5.0 X 20.75.49.0014 00140044 A 1-20 
5.0 X 20.75.49.0015 00015002 A 1-20 
5.0 X 20.75.49.0016 00160063 A-' 1-20 
5.2 X 20.75.49.0017 00170064 A 1-20 
52 X 20.75.49.0018 00180065' A 1-20 
5.5 X 20.75.49.0019 00190066 A 1-20 
5.5 X 20.75.49.0020 00200067 A 1-20 
5.8 X 20.75.49.0021 00210068 A 1-20 
6.0 X 20.75.49.0022 00220069 A 1-20 
6.0 X 20.75.49.0023 00230037 A 1-20 
6.5 X 20.75.49.0024 00240070 A 1-20 
6.6 X 20.75.49.0025 00250071 A 1-20 
6.8 X 20.75.49.0026 00260072 A 1-20 
6.8 X 20.75.49.0027 00270073 A 1-20 
7.0 X 20.75.49.0028 00280074 A 1-20 
7.1 X 20.75.49.0029 00290026 A 1·20 
7.1 X 20.75.49.0030 00300075 A 1-20 
7.1 X 20.75.49.0031 00310034 A 1·20 
7.1 X 20.75.49.0032 00320076 A 1-20 
7.5 X 20.75.49.0033 00330077 A 1·20 
7.8 X 20.75.49.0034 00340078 A 1-20 
7.8 X 20.75.49.0035 00350079 A 1-20 
8.1 X 20.75.49.0036 00360047 A 1-20 
8.5 X 20.75.49.0037 00370080 A 1-20 
8.5 X 20.75.49.0038 00380081 A 1-20 
8.5 X 20.75.49.0039 00390082 A 1·20 



GEREEDSCHAPSCODERING SALVAGNINI 

ROND 

f2J PLAATDIKTE GEREEDSCH.NR. SALV.NR. TYPE POSITIE 
0.95 1.5 2.0 3.0 

9.0 X 20.75.49.0040 00400083 A 1-20 
9.0 X 20.75.49.0041 00410084 A 1-20 
10.1 X 20.75.49.0042 00420045 A 1-20 
10.1 X 20.75.49.0043 00430085 A 1-20 
10.1 X 20.75.49.0044 00440086 A 1-20 
'10.5 X 20 ___ 75·19.0045 00450087 A 1~20 . 
11.1 X 20.75.49.0046 00460088 A "1-20 
11.1 X 20.75.49.0047 00470089 A 1-20 . 
11.3 X 20.75.49.0048 00480039 A 1-20 
11.3 X 20.75.49.0049 00490090 A 1-20 
12.1 X 20.75.49.0050 00500091 A 1-20 
12.1 X 20.75.49.0051 00510092 A 1-20 
12.5 X 20.75.49.0052 00520093 A 1-20 
13.2 X 20.75.49.0053 00530094 A 1-20 
14.2 X 20.75.49.0054 00540095 A 1-20 
14.2 X 20.75.49.0055 00550096 A 1-20 
16.0 X 20.75.49.0056 00560097 . A 1-20 
16.0 X 20.75.49.0057 00570098 A 1-20 
18.0 X 20.75.49.0058 00580099 A 1-20 
18.0 X 20.75.49.0059 00590100 A 1-20 
19.2 X 20.75.49.0060 00600101 A 1-20 
19.2 X 20.75.49.0061 00610102 A 1-20 
20.5 X 20.75.49.0062 00620103 A 1-20 
20.5 X 20.75.49.0063 00630104 A 1-20 
21.0 X 20.75.49.0064 00640105 A 1-20 
21.0 X 20.75.49.0065 00650106 A 1-20 
22.4 X 20.75.49.0066 00660107 A 1-20 
24.0 X 20.75.49.0067 00670108 A 1-20 



GEREEDSCHAPSCODERING SALVAGNINI 

VIERKANT 

PLAATDIKTE GEREEDSCH.NR. SALV.NR. TYPE POSITIE 
F 0.95 1.5 2.0 3.0 

3.4 X 20.75.49.1001 10010109 A 1-20 
5.0 X 20.75.49.1002 10020032 A 1-20 
5.5 X 20.75.49.1003 10030110 A 1-20 
8.0 X 20.75.49.1004 10040033 A 1-20 
8.0 X 20.75.49.1005 10050111 A 1-20 
9.5 X 20.75.49.1006 10060112 A 1-20 
9.5 X 20.75.49.1 007 10070113 A 1-20 

10.0 X 20.75.49.1 008 10080046 A 1-20 
10.0 X 20.75.49.1009 10090114 A 1-20 
12.2 X 20.75.49.1010 10100115 A 1-20 
12.2 X 20.75.49.1011 10110116 A 1-20 
14.5 X 20.75.49.1012 10120051 A 1-20 
20.0 X 20.75.49.1013 10130178 A 1-20 
20.0 X 20.75.49.1014 10140117 A 1-20 
20.0 X 20.75.49.1016 10150118 A 1-20 
36.0 X 20.75.49.1015 10160041 A 21-23 



GEREEDSCHA.PSCODERlNG SALVAGNINl 

VIERKANT 45 II 

F PLAATDIKTE GEREEDSCH.NR. SALV.NR. TYPE POSITIE 
0.95 1.5 2.0 3.0 

7,1 X 20.75.49.2001 20010027 A 1-20 
7,1 X 20.75.49.2002 20020119 A 1·20 

14,5 X , 20.75.49.2003 20030120 A 1-20 
14,5 X 20.75.49.2004 20040121 A 1·20 
14,5 X 20.75.49.2005 20050122 A 1-20 
20,0 X 20.75.49.2006 20060123 A 1-20 
20,0 X 20.75.49.2007 20070029 A 1-20 
63,0 X 20.75.49.2008 20080124 A 21-23 



GEREEDSCHAPSCODERINGSALVAGNnvI 

RECHTHOEKIG 

F·G PLAATDIKTE GEREEDSCH.NR SALV.NR. HOEK TYPE POSITIE 
0.95 1.5 2.0 3.0 

1.5 ... 8.0 X 20.75:49.3001 30010125 A 1-20 

2.0"'25 X 20.75.49.3002 30020126 A 1-20 
2.0"'25 X 20.75.49.3003 30030127 A 1-20 
2.5 "10 'X 20.75.49.3004 30040128 A 1-20 
5.0 "26 X 20.75.49.3005 30050129 A 1-20 

5.0"'26.2 X 20:75.49.3006 30060130 's ,~ A 1-20 
6.5" 2.3 X 20.75.49.3007 30070131 ; A 1-20 
8.5 ·18 X 20.75.49.3008 30080132 A 1-20 
9.0 "'14 X 20.75.49.3009 30090133 A 1-20 

10.0· 8.0 X 20.75.49.3010 30100134 0;90 A 1-20 
10.0" 26.0 X 20.75.49.3011 30110135 0;90 A 1-20 
11.0· 4.0 X 20.75.49.3012 30120136 A 1-20 
11.0· 4.0 X 20.75.49.3013 30130137 A 1-20 
12.0· 3.0 X 20.75.49.3014 30140023 0;90 A 1-20 
12.0·45 X 20.75.49.3015 30150138 0;90 A 1-20 
12.1 "12.6 X 20.75.49.3016 30160139 0;90 A 1-20 
12.2 "65 X 20.75.49.3017 30170140 A 1-20 
12.5" 6.5 X 20.75.49.3018 30180141 0;90 A 1-20 
13.0" 2.0 X 20.75.493019 30190025 0;90 A 1-20 
135 "8.0 X 20.75.49.3020 30200142 0;90 A 1-20 
17.0" 3.0 X 20.75.49.3021 30210143 A 1-20 
18.0"'85 X 20.75.49.3022 30220144 A 1-20 
18.0'" 8.5 X 20.75.49.3023 30230036 A 1-20 
20.0· 2.0 X 20.75.493024 30240145 0;90 A 1-20 
21.0" 3.0 X 20.75.493025 30250024 0;90 A 1-20 
25.0 "'2.0 X 20.75.493026 30260146 A 1-20 
25.0 "'4.0 X 20.75.49.3027 30270147 A 1-20 
26.0'" 5.0 X 20.75.49.3028 30280148 A 1-20 

26.0 ·10.0 X 20.75.493029 30290149 0;90 A 1-20 
27.0 "12.0 X 20.75.493030 30300031 A 1-20 
32.0"'45 X 20.75.493031 30310150 0;90 A 1-20 
32.0 "'45 X 20.75.493032 30320151 0;90 A 1-20 
32.0'" 4.5 X 20.75.493033 30330152 A 1-20 
15.0 ·1.0 X 20.75.49.3034 30340028 0;90 A 1-20 
30.0 "'8.0 X 20.75.49.3035 30350038 0;90 A 1-20 
12.0 "'8.0 X 20.75.493036 30360180 A 1-20 



GEREEDSCHAPSCODERINGSALVAGNThU 

SLOB 

PLAATDIKTE GEREEDSCH.NR SALV.NR. HOEK TYPE POSITIE 
F·G 0.95 1.5 2.0 3.0 
12 "'6 X 20.75:49.4001 40010153 A 1-20 

12 "'6 X 20.75.49.4002 40020154 0;90 A 1-20 

13.1'" 26 X 20.75.49.4003 40030155 A 1-20 
26"'13.1 'X 20.75.49.4004 40040156 A 1-20 

30"'18 X 20.75.49.4005 40050157 A 1-20 
3.5"6 X 20.75.49.4006 40060158 A 1-20 
6"3.5 X 20.75.49.4007 40070159 A 1-20 
6"'3.5 X 20.75.49.4008 40080160 A 1-20 

9.1"'11 X 20.75.49.4009 40090161 A 1-20 
14 "'21 X 20.75.49.4010 40100162 A 1-20 
3"'12 X 20.75.49.4011 40110163 A 1-20 
20"'2 X 20.75.49.4012 40120164 0;90 A 1-20 
30·2 X 20.75.49.4013 40130165 0;90 A 1-20 
25·2 X 20.75.49.4014 40140050 A 1-20 

2.5· 20 X 20.75.49.4015 40150166 A 1-20 
20.2 "'13.2 X 20.75.49.4016 40160167 0;90 A 1-20 

12 "'7 X 20.75.49.4017 40170040 0;90 A 1-20 
2"'25 X 20.75.49.4018 40180168 A 1-20 

11'" 23.5 X 20.75.49.4019 40190169 A 1-20 
26.5 ·15.5 X 20.75.49.4020 40200170 A 1-20 

5.5 "14 X 20.75.49.4021 40210171 A 1-20 
30"'3.2 X 20.75.49.4022 40220172 A 1-20 
30 "'5 X 20.75.49.4023 40230173 A 1-20 
12 "9 X 20.75.49.4024 40240174 A 1-20 

25.5"'22.5 X 20.75.49.4025 40250179 A 1-20 



GEREEDSCHAPSCODERnVGSALVAGNl~ 

SLOT 

PLAAT-DIKTE GEREEDSCH.NR SALV.NR. HOEK TYPE POSInE 
F"'G 0.95 1.5 2.0 3.0 

16.7 "'19.4 X 20.75A9.5001 50010175 A 1-20 
16.5 '" 21.5 X 20.75.49.5002 50020176 A 1-20 
20.1 ·13.2 X 20.75.49.5003 50030177 A 1-20 

< 



BIJLAGEH -DESTANDAARDCONBGURATIES-

Deze bijlage bevat de elf standaardconfiguraties, welke zijn ingevoerd in de 

PRO-TOOL module. 

Deze configuraties bestaan uit stempels, waarmee het mogelijk is ver

schillende features te produceren. 

Vanwege problemen met de printerverbinding vSnuit de PRO-TOOL 

module, was het niet mogelijk om de gereedschapsfamilies rechtstreeks te 

printen en daarom zijn de conventionele tekeningen opgenomen. 
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BIJLAGEI - BEPALING UITSLAGLENGTE VAN 

GEBOGEN PLATEN -

Bedrijfsnorm BN-OO.705, vier bladzijden. 

Referentie pIN 6935-Kaltbiegen von Flacherzeugnissen aus Stahl. 
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Ahrend-Oda BV 
XWALlXEITSRANDBOEK 
DEEL: 4 

o.atum wijziging 

Datum eerste uitgifte 

Betreft 

Geautoriseerd 

. 
~eheerder 

BEDRIJFSNORM 

1 november 1991 Onderwerpnummer: BN-00.70S Blad: 1 

14 april 1987 

BEPALING UITSLAGLENGTEN VAN GEBOGEN PLATEN 

Manager Produktontwikkeling en Prod.vooroer. Paraaf: 
Manager Fabricage en Technische Ondersteuning 

Groepslei~er PO Normaal 

Gezien voor uitvoering: Chef Kwaliteitsdienst t 
Chef Produktiemiddelenontwikkeling 

=========================C:h::e:f~T:e:c:h:n~i~e~k~======================~==~~~~~~~::~~ 

1. Algemeen. 

Deze norm geldt voor koudgebogen delen uit plat staal met een maximale treksterkte 
van 400 N/mm2 (40 kg/mm 2 ). 

Deze norm geldt voor zetkanten die worden gezet met afstrijkbuigers (90 0 bij 
plaatdikten 0,72 rom en 0,95 rom) en zetmessen (overige hoeken en plaatdikten). 
V~~r zettingen die met stempels gemaakt worden, worden de exacte maten bepaald 
door de gereedschapmakerij. 

2. Buigradius. 

De buigradius v~~r materialen tot 2 rom dikte is 1 rom. Voor andere radii geldt de 
tabel niet. 
Men moet dan de uitslaglengte bepalen volgens punt S. 

3. Berekening van de gestrekte lenate. 

De correctiewaarden zijn terug te vinden in tabel I. 

Aloemene formule: 

Gestrekte lengte: 

L = A + B - Z 

(Z = Correctiewaarde) 

Voorbeeld: 

L = A + B - Z 
L = 2S + 15 - 2,77 = 37,23 ~~ 

,.,601 
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Ahrend-Oda BV 
KWALlTEI XSRANDBOEK 
DEEL: 4- BEDRIJF'SNORM ohrond 
Ilatum wijziging 1 november 1991 Onderwerpnummer: BN-00.70S Blad: 2 

Datum eerste uitgifte 14 april 1987 

TABEL I voor correctiewaarden Z 

a Plaatdikte S 

0,5 0,72 0,95 1,25 1,5 2,0 2,5 

0 Zie punt 4: Plat met 2. 

I 
; 

15 0 0 0,12 0,54 0,91 1,68 2,46 

30 0 0,14 0,46 0,90 1,28 2,07 2,88 

45 0,31 0,47 0,81 1,26 1,65 2,47 3,29 

60 0,63 0,80 1,15 1,62 2,03 2,86 3,70 

75 0,95 1,13 1,49 1,98 2,40 3,25 4,11 

90 1,27 1,45 1,85 2,34 2,77 3,64 -4,53 

105 0,85 0,99 1,27 1,65 1,98 2,64 3,31 

120 0,56 0,67 0,88 1,16 1,40 1,89 2,39 

135 0,36 0,44 0,58 0,78 0,96 1,31 1,66 

150 0,21 0,26 0,36 0,49 0,60 0,82 1,05 

165 0,10 0,12 0,17 Ot23 0,29- 0,40 '0,51 

180 0 0 0 0 0 0 0 

QI 0,38 I Ot 3 6 I 0,33 I 0,30 I 0,28 I 0,25 I 0,23 I 
N ... Neutrale aefactor. 

4. Plat, plat met Ie plat met 2. 

Algemene formule: 

Gestrekte lengte: 

L ... A + B + C - Z 
C = 25 + d 

i J 
B 

91 Plat : d ... 0 
Plat met 1 : d ... 1 mm 1=. Plat met 2 : d ... 2 mm ~~ Buigradius ... ~d 

I· A ., 
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Ahrend-Oda BV 
KWALITEITSRANDBOEK 
DEEL: 4 BEDRIJP'SNORH ohrond 
llatum wijziging 1 november 1991 Onderwerpnummer: BN-OO.70S Blad: 3 

Datum eerste uitgifte 14 april 1987 

L = A + B + C -z 
oL = 25 + 15 + 2,9 - 3,1 = 39,8 

CORRECTIEWAARDEN Z 

Plaatdikte S 0,6 0,72 0,95 1,25 1,5 2,0 

Plat 1,5 1,7 2,2 2,8 3,6 4,7 

Plat met 1 2,1 2,4 3,1 3,6 4,5 5,7 

Plat met 2 2,7 3,0 3,7 4,3 5,0 6,3 

5. Buiqina met andere radius. 

Bij het bepalen van de correctiewaarde is de ligging van de neutrale asfactor erg 
belangrijk. 
Deze is afhankelijk van: 

Materiaaldikte. 
Buigradius. 

DIN 6935 geeft voor het bepalen van de neutrale asfactor N, de vo1gende bereke
ning: 

k R N = - m~t k = 0,65 + Vuog -
2 S 

De neutrale asfactoren N, bij R = I rom voor de verschillende plaatdikten zijn als 
voIgt: 

Plaatdikte S 0,6 0,72 0,95 1,25 1,5 2,0 2,5 

N 0,38 0,36 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 

_._ 0, 

'oj 

Het invoeren van een waarde voor de neutrale as factor bij het in CAD maken van een 
uitslag heeft een correctiewaarde tot gevolg. Deze wordt bij iedere buighoek 
bepaaid door de volgende formu1e: 
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Ahreod-Oda BV 
KWALlTEITSBANDBOEK 
DEE!.: 4- BEDRIJFSN'ORM 

9atum wijziging 1 november 1991 Onderwerpnummer: EN-00.70s Elad: 4 

Datum eerste uitgifte 14 april 1987 

Veor: 

15° ~ ~ ~ 90° : Z = 2x(S + R) - «N X S) + R) X (n X (180 - ~» 
180 

Veor: 

1 (180 - ~) 
: Z = 2x(S + R) x ( ) - «N x S) + R) X (n X ) 

tan(O,s x ~) 180 

"- ); S 

6. K1eioste zetmaat 

De velgende minimum maten veor het zetten moeten worden aangeheuden. 

Plaatdikte 0,6 - 1,0 1,25 - 1,5 2,0 3,0 

min. A- 7 9 10 18 

min. E 13 16 20 -
min. e 10 12 18 20 _ 

min. D 22 23 29 30 

min. E 21 22 27 -
7. Refereoties. 

DIN 6935 Kaltbiegen von Flacherzeugnissen aus stahl. 

A 

4,0 - 5,0 

25 

-
-
-
-



BIJLAGEJ 

Tekening 1: 

- HET GEREALISEERDE CADCAM-TRAJECT 

AAN DE HAND VAN 3 CASE PRODUCTEN -

In de beginfase van het ontwerpproces vindt de beeldvorrning van het pro

duct ruimtelijk plaats. Het ligt dan voor c:le hand om het product in eerste 

instantie ook ruimtelijk te modelleren. Dit kan op dit moment bij Ahrend 

Industrialop drie verschillende manieren, namelijk door gebruik te maken 

van wireframe-, surface- en solid-entiteiten. Het is aan te bevelen om met 

behulp van solid-entiteiten het model driedimensionaal te creeren. 

Hierdoor worden de productiviteit en de kwaliteit verhoogd. 

Daarnaast is het ook mogelijk om met wireframe-entiteiten het model op 

te bouwen. Dit vereist echter een groter voorstellingsvermogen om de 

tekening goed te kunnen lezen. 

Wanneer de ontwerper besluit dat een product op de Salvagnini-combinatie 

geproduceerd gaat worden, moet hij een keuze maken uit een van de elf 

standaard-configuraties. Deze gekozen configuratie vormt dan de basis voor 

het realiseren van de uiteindelijke productgeometrie. 

In het Unigraphics IT CADCAM-pakket moet men voor de solid-entiteiten 

gebruik maken van optie 2 Modeling. Onder deze optie is het mogelijk om 

op verschillende manieren het product te ontwerpen. 

Tekening 7 Een solid model. 



Tekening2: 

Nadat de constructeur ervan overtuigd is, dat een goed model ontworpen is, 

moet er een wireframe gegenereerd worden. Dit is omdat de Sheet Metal 

module niet vanuit solid-entiteiten werkt. In versie 10 van UG IT moet dit 

probleem opgelost zijn. Totdat deze versie geinstalleerd is, zijn er enkele 

tussenstappen noodzakelijk. 

In UG IT moet men onder de module design/drafting of modeling optie 14 

Solid edge, "all in workview" selecteren. 

Tekening 2 Een wire frame model. 

Tekening 3 Een model met flangs en bends. 

Tekening3: 

Vanuit dit wireframe model moet een model met flangs en bends 

gegenereerd worden. 

Tekening 4a en 4b 

Wanneer er in het model features over de buiglijnen liggen moet er een 

'gap' gemaakt worden. Deze gap hoeft maar een breedte van enkele 

honderdste millimeters te hebben. 



Het aanbrengen van deze uitsparing gaat echter sneller door in het model 

bestaande uit vlakken en afrondingen, de afronding ter plaatse van de 

feature te verwijderen. 

Tekening 4a Model zonder 'gap' Tekening 4b Model met 'gap' 

TekeningS: 

De constructeur dient enkele vragen te beantwoorden nadat hij de macro 

(plaatuitslag) geactiveerd heeft. Hierna wordt automatisch een uitslag gege
nereerd. 

o o 

o 

o 
- - . ..---

o o 

Tekening 5 De automatisch gegenereerde plaatuitslag 

Tekening6: 

Wanneer in het model een gap gemaakt is, moet deze nu worden verwij

derd. 



o 

o 

-----

o 
o o 

Tekening 6 De plaatuitslag na het verwijderen van de 'gap'. 

Programma 1 en 2: 

Met het programma GRAPT.GRS kan nu een APT file geschreven worden. 

Deze file is de invoer voor de CAMS4.APT software van Salvagnini. 

PARrNO PR·PROD-2.PRT 
MACHIN/ 
SSUNITS/MM 
$$XMIN,XMAX 
$$YMIN,YMAX 
Cl-ClRCLE/ 
C2-aRCLE/ 
L1-LINE/ 
LlaLINEI 
L3-LJNE/ 
lA-LINEI 
L5-LINEI 
l.6ooLINEI 
L7-LINEI 
L8-LINEI 
L!l-LINEI 
L1O-L1NE/ 
Lll-L1NE/ 
L12aL1NE/ 
L1~L1NE/ 

. 
l36aL1NE/ 
FINJ 

.0000 

.0000 
llK.2500 
594.2500 
693.7500 
13.7100 
6!n.7500 
693.7S00 
7Il3.2500 
.7500 
.7500 
5.2500 
5.2500 
7Il3.2500 
726.1498 
709.5799 
714.3079 

.7500 

,147IKRl 
, 1146.9IlO 
,25.6598 
,25.6598 
,1.!iIO!I8 
,.0000 
,5.7500 
, .0000 
,1140.973 
,1136.230 
,1136.771 
,1140.973 
,1146.9IlO 
, 1146.9IlO 
, t135.G7D 
,34..5681 
,30.t5!18 

,1t34.G7D 

,4.0000 
,4.0000 
,693.7500 
, t3.7100 
,693.7500 
,13.7100 
,709.5799 
,.7S00 
,5.2500 
,5.2500 
,7Il3.25OO 
,7Il3.25OO 
,126.1498 
,714.3019 
,126.1498 

,.7500 

,5.7S00 
,5.7500 
,.0000 
,.0000 
, tl35.07J 
,1136.771 
,1140.973 
,1146.980 
,1146.980 
,1140.973 
,1139.980 
,30.1598 
,30.1598 

,1136.230 

Programma 2 Een APT-File door het programma GRAPT.GRS gegenereerd. 



Hierna voIgt programma 1 GRAPT.GRS programma 

$$****~******************************************************************** 
$:£. 

$$ PROGRAM NAME CREATE APT FILE 
$:£. 

$$ 

$$ 
$$ 
$$ 
I;f: 

$$ 
$$ 

$$ 

~~DGRAM CREATED FOR 

BY 

DATE 

AHREND INDUSTRIAL 
POSTBUS 8 
5660 AA GE:LDROP 

GEERTJE VERHOEVEN-KOEKKOEK 

01-03-1993 

$$************************************************************************* . ','. i . 

STRING/SX1(11),SY1(111.SZ1(11),SX2(11),SY2(11),SZ2(11),L(12),$ 
SR 1 ( j 1 ) • C ( 12) • 8DI< ( 6) ~ PF:S (80) • PR8 1 (80) ! TX ( 6) • PN ( 15) • SD ( 11 ) • SXr.H N ( 11 ) , 
SXMAX(11),SYMIN(11),SYMAX(11),FN(14) 
NUMBEFJLN, NR, FT 
FN=~.:I=-'NAME 

FN:SUBSTR(FN,2,(LENF(FN))-5) 
CREATE/TXT.l,'$1$DKA300:[SALVAGNINI.300.300]'+FN+'.APT I 

PRS='#@@ii@@@@i@@ .@@@@@@@@@@, #@@@@@&@@@@, #@@@@@@@@@@. ' 
PRS=PRS+'.@@@@@@@@@@' 
PRS1='.@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@ ••• @@@ .@@@.@.@@@@' 

1=0 
xr>1!N=O 
XMAX=O 
yty., I I~= () 
'!'MAX=!) 
M?):;\t· .. /3 
INEXTE/ALL 

$$************************************************************************* 
$:1. 

$$ SELECTEREN VAN LI3N ENTITEITEN 
$$ 

$$********~'**************************************************************** 

LASlO: E=NEXTE/IFEND,LAB15: 
LN=~~LAYER (E) 
IF/LN<>215.3UMP/LAB10: 
FT=~{FONT ( E ) 
IF/FT<>&SOLID,3UMP/LAB10: 

1=1+1 
OBTAIN/E,Xl,Yl.21,X2,Y2,Z2 

SX1=FSTR(.X.l) 
SY1=FSTR{Y1J 
SZl::FSTFU ZI) 
SX2=FSTR(X2) 
SY2=FSTR(Y2) 
5Z2= FSTf\~ ( Z2 :~ 

$$************************************************************************* 
$:.t. 



SS WEGSCHRIJVEN VAN DE LIJNENTITEITEN 
$S 
SS************************************************************************* 

L='L'+ISTR(I)+'=LINE/' 
W~ITE/l,USING,PRS.L,SX1,SY1,SX2,SY2 

SS************************************************************************* 
S:i: 
SS BEPALEN VAN DE MINIMALE EN MAXIMALE MATEN 
SS 
SS*************~'*********************************************************** 

SMALLX=MINF(X~IN,Xl.X2\ 

SMALLY=MINF(YMIN,Yl.Y2J 
BIGX=MAXF(XMAX.Xl,X2) 
BIGY=MAXFIYMAX,Yl,Y2) 

Xtr1 HJ=SMAL LX 
"{MIN=SMALLY 
XMAX=BIGX 
YMA)<,=BIGY 

JUMP/LAB10: 

ss************************************************************************* 
$:t 

SS GENEREREN VAN DE VIERDE EN VIJFDE REGEL 
$:.t 

$S************************************************************************* 

LAB15: SX~IN=FSTR(XMINl 

SXrtlAX = FSTR (XMAX ) 
SYMIN=FS1RlYMIN) 
SVMAX=FSTR(YMAX) 
WRITE/1.LINNO,4,USING,PRS,'$$XMIN,XMAX,',SXMIN,SXMAX 
WRITE/l,LINNO,5.USING,PRS,'SSYMIN,YMAX,',SYMIN,SYMAX 

S$************************************************************************* 
S$ 
$S SELECTEREN VAN DE CIRKELS 
S$ 
SS************************************************************************* 
LAB20: 1=0 

MASK/5 
INEXTE/AlL 
JUMP/LAB30: 

~AB30: E=NEXTE/IFEND.LAB40: 
LN=~I.LAYER ( E) 
IF/LN<}215,JUMP/LAB30: 

1=1+1 
OBTAIN/E.X,Y~Z.R 

SX1=FSTR(X) 
SY1=FSTPfY) 
SZl=FSTR(Z) 
SR1=FSTR(R) 



$$************************************************************************* 
$$ 
$$ GENEREREN VAN DE CIRKEL ENTITEITEN 
$:t 

$$************************************************************************* 

C:'C'+ISTRII)+':CIRCLE/' 
WRITE!1.U8ING.PRS.C.SX1.SY1.SRl 

JUMP/LAB]O: 

$$************************************************************************* 
$$ 
$$ BEPALEN VA hi DE PLP,ATDH<TE 
$$ 

$$************************************************************************* 

LAB40: IT1ASK/3 
INEXTE/ALL 
JUMP/LAB4:; : 

LAB45: E:NEXTE/IFEND.LAB50: 
LN=~(LAYER ( E ) 
IF/LN<>213.JUMP/LAB45: 
DK=8~LENG1H( E) 

SDK='$ S' 
SD= FSTR (rw: j 

$$************************************************************************* 
$$ 
$$ GENEREREN VAN DE KOP- EN VOETREGELS 
$$ 
$$************************************************************************* 

LAB50: TX = I !:'AFnt'-lO' 
PN=~~PNAME 

WRITE/l.LINNO,1,USING.PRS1,TX,PN.SDK,SD 
WRITE/l,LINNO.2.'MACHIN/' 
WRITE/l.LINNO.3,'$$UNITS/MM' 
APPEND/l 
WRITE/l,'FINI' 

$$************************************************************************* 
$$ 
$$ SAVEN VAN DE SCRATCHFILE 
$$ 
$$************************************************************************* 

LAB60: FILE/TXT,1 
FTERM/TXT~l 

HALT 



Tekening7: 

De PRO-TOOL software moet gevuld worden met data. De gereedschappen 

en configura ties moeten aan de hand van de bedrijfscodering worden inge

voerd. Dit is een eenmalig uit te voeren stap. Men definieert bier de gereed

schapsfamilies. 

.... 

. ,., .. 

[] 

KOllllOJrat lOll K(N28 

o 
.U 

':atU. ••• 2l1 au""""J4. !IU:U".;-. 

,~ ~.:I , . II , -
" ... .. ... , ... )(0')(<> 

14:1 .... , 

S~:va;n.1t'l.t S.p.A. 

Namt diP KO~f.1Q~~.t~o~ : KOH2S 54" 

L.1.ste at" D.t.l11,V'ten. W.,.kzauo_ 

0, D to) t J 
..... ... 

D . . . f'2:t _______ •• _1 

1'>I!(l-'r(lOL 

;;Otu:t'1.0f"l CD"" Z",atand F.ftt,\l1.. 6,. ••••• TYII A\3,.,Cht-.mO . 
PI 301400:::3 3 2 II 0 
112 302'0024 3 2 II "0 
1>3 3034002& 3 2 " 0 
1>5 002'9002. 3 1 " 0 ". 200100:;:7 3 2 " 0 
~7 200700:;:'1 3 2 II 0 
.. e 00100030 3 1 II 0 

"" 30300031 3 2 " 0 
"10 10020032 3 :I " 0 
1'12 IO().1l0033 :I ::: " 0 
1>:3 O().1l8003'l 3 1 " 0 
1>11 00310034 :3 1 A 0 
1>1' 0002003'5 :3 I " 0 
1>11\ '100 I 0().113 0 10 " 0 
1'17 10170().1l2 0 8 I " 0 
~lS 3023003. :I 2 I A 0 
"19 00230037 3 I 1 A 0 
1'20 303~038 3 2 ! A 0 
P62 "30002 0 2 • A 0 
::23 101.0041 3 2 2 A 0 

Tekening 7 Een configura tie gede{inii!erd in de PRO-TOOL module. 



Programma 3: 

Nadat het programma is ingelezen in de CAMS4.API' module wordt auto

matisch een programma in de Salvagnini programmeertaal geschreven. 

Tegelijkertijd wordt gecontroleerd of de geometrie met de aanwezige 

stempels geproduceerd kan worden. Zo niet, dan geeft het systeem een 

terugmelding met mogelijke oplossingen, waaruit de constructeur er een 

kan kiezen. Wanneer geen enkele oplossing wenselijk is, kan dit aange

geven worden. In de kop v~ het programma staat dan tweemaal vermeld, 

dat het programma niet overeenkomt met de ingevoerde geometrie. 
Wanneer het programma klaar is voor productie kan het via een modem 

naar de machine overgestuurd worden. Dit is een eenmalig uit te voeren 

stap, welke snel en zonder problemen verloopt. De overgestuurde pro
gramma's blijven in het machinegeheugen opgeslagen. 

1 COD: TEST ... PR-PROo..2.PRT .. 1 - FEB - 93 88 
2 DIM: X282.SO Y1S155 52.00 
3 PUN: 8 PI Fl2.00 G7.DO 
.. PUN: IP2F2.1 
5 PUN: 2 P3 F30.00 G8.OO 
6 PUN: 2 P21 F36.00 (;36.00 
1 PUN: 2 P22 FlOI.OO GI01.DO 
8 REC; X249.50 Y114.19 P21 Q4 R4 U31.00 V16.84 
9 X226.DO Y2P.86 PI 
10 X226.00 Yl21.69 PI 
11 X2D.OO Y6.DO P2 
12 X20.00 Y14555 P2 
13 REC: X16150 \'8.20 P3 Q1 R1 U30.00 Vl4.16 
14 REC: X161.50 Y129.19P3Q1 Rl U3O.DOVl4.16 
15 X26250 Y6.00 P2 
16 X26250 Y14555 P2 
17 END 

; 40170042 
; 00100030 
; 30350038 
; 10160041 
; QUAD0002 

Programma 3 Een Salvagnini productieprogramma. 

Tekening8: 

Wanneer kleine produeten op de Salvagnini worden geproduceerd, worden 

er meerdere uit een plaat gehaald. Dit zogenaamde nesten kan automatisch 

gebeuren met PRO-NEST. Deze module is bij Ahrend Industrial niet ge

installeerd. Door een eenvoudige aanpassing in de geometrie kan men 

normaal van de CAMS4.API' module gebruikmaken. 



I I 
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Tekening 8 Meerdere producten uit een plaat. Tekening 9 Verwijderen van de kniplijnen. 

Tekening 9 en programma 4 en 5: 
De tekenaar moet de kniplijnen verwijderen, daarna het programma gene

reren en in de ED module de programmeerrege1s V AR: en DIV: toevoegen. 

De programma's 4 en 5 wigen merna. 



Programma 4 Een APT file van een genest product. 

~ft~~~@; PR-PROD-l.PRT 
:t:tUhl I TS/I't1,.., 
$:tXMIN.XMAX. -249.500 
:tSYI't1IN.YMAx. -58.7124 
Cl=CIFC::LE/ 
C2=C:IRCLE .. / 
C3=CIRCLE:/ 
C4=CIRCLEI 
C5=CIRCLE/ 
Ct-.=Clt\CLE / 
C7=CIFCLE/ 
CE:=CIRCLEl 
C9=CIRCLE/ 
CIO=CIRCLE/ 
C11=CIRCLE/ 
C12=CIF-'CLEI 
C13=CIFCLE: 
C14=CIRCi..E/ 
C15=CIRCLE/ 
C16=CIF<:CLE/ 
C17=CIRCLE/ 
C18=CIRCLE/ 
C19=CIRCLE/ 
C20=CIRCLE/ 
C21 = C I ~:C L E ./ 
C2:'=CIRCLE/ 
C23=CIRCLE 
C24=CIRCLE/ 
C25=CIRCLEI 
C26=CIR8LEI 
C27=CIRCLE/ 
C28=C I Fc:CL E/ 
C29=CIRCLE/ 
C30=CIRCLEl 
C31=CIRCLE/ 
C32=CIRCLEI 
c:n=c IRCL E/ 
C34=CIRCLE/ 
C35=CIF:CLE/ 
C36=CIRCLE/ 
C37=CIRCLE/ 
C3S=C I F:CL E I 
C39=CIF.:CLEI 
C40=CIRCLE/ 
C41=CIFCLE/ 
C42=CIRCLE/ 
C43=CIRCLE/ 
C44=CIRCLE/ 
C45=CIRCLE/ 
C46=CIRCLE/ 
C47=CIRCLE./ 
C48=CIRCLE/ 
C49=CI~:CLE/ 

C50=CIRCLEI 
C51=CIRCLE/ 
C52=CIRCLEI 
C53=Clh'CLE/ 
C~;4=CIRCLEi 

C55=CIRCLE/ 

-21.0000 

-22'7'.500 
13.0000 
-229. ~5C)() 
13.0000 
13.0000 
-21.0000 
- 26. (j(i(i() 

13 c I:)()(;(j 

~ 22S· .. !:i(H) 

-21.0000 
.... 229 • ~;()() 
-26.0000 
- 2e:, • i){)()() 

-21.0000 
-26.0000 
13.0000 

.5<)1.) 

-21.0000 
-. 22S' • 5(j() 
13.0000 
-21.0000 
-26.0000 
- 229 • ~;()() 
13.0000 
-229.500 
13.0000 
-21.0000 
-26.00l)O 
87.0000 
92.0000 
87.0000 
92.0000 
295.5000 
53.0000 
295.5000 
53.0000 
53.0000 
87.0000 
92.0000 
53.0000 
295.5000 
87.0000 
295.5000 
92" ()(H)(l 

92.0000 
87" (H) (H) 

92.0000 
53.0000 
295.5000 
87.0000 
295.5000 

• 59b.OOOO 
It 577.4867 
, 425. "";f·':.i:31 

425.7931 
~ ::; 1 -; • 6:3()5 

" 25(). 
· 401.9369 

401. S'3t:9 
" 25(). 3872 
, ~.4, 1 • 48t":,"? 

274.2434· 
! ::189.9369 
, 389.9369 
• 366.0808 
, 541.4867 
, 12:;.693b 
, 36<'::.0808 
,214. 1(, 

214.!:;310 
• 98.8374 

98.8:374 
., 122. 6'7'3e. 
, -52.7124 
" -52.7124 
., -28. 8!:i62 

-28. 8~t62 
• 236.3872 
• 86.8374 
, 86.8374 
! 238. 3E~72 
• 62.9812 
• 62.9812 
, 425.7931 
· 425.7931 
, 517.,6305 

517.630e, 
, 2~i(! • 3872 
• 401.9369 
• 401.9369 

, 541.4867 
, 274.2434 

274.2434 
, 389.9369 
, 389.9369 

366.0808 
, 541.4867 
, 122.6936 
, 366.0808 
• :; 14. !:i31 0 
, 214.5310 

98.8374 
.. 122 If 6936 
, -52.7124 

, 3. e;ooo 
• ~; II 5(H)(; 

• 3. eiOOO 
.. :3. 5(){)(~ 

.. 2. 1 (iCi(:. 

• 2. 1 (H)(; 

2. 1 C)()(i 

.. 2. 1 (!.)() 
2. 1 ()()() 

• 3. !:,()(H) 

• 3.5000 
• 2. 1000 

2. 1 c)c)() 

, 3. !"::,l)(H) 

• 2.1000 
• 3.5000 
• 3.5000 

3.S':)O!) 
, 3.eiOOO 
• 2. 1000 

2.1000 
• 3.5(11)(l 
• 2.10(;0 
• 2.10(>0 
, 3.5000 

3.5000 
• 2.1000 
, 2.1000 
• 2. 1000 
· 2.1000 
, 3.5000 
• 3.5000 
, 3.5000 
· 3.5000 
, 3.5000 
, 3.5000 
• 2.1000 

2.1000 
, 2.1000 

2.1000 
2.1000 

• 3.5000 
3.5000 

, 2. 1 (H)C; 

, 2.1000 
3.5000 
2.1000 

• ::;;.5000 
, 3.5000 

3.5000 
• 3.5000 
.. 2 .. 1 <)(:I() 

2.1000 
• 3.5000 

2.1000 



C56=CIF.:CLE/ 53.0000 -~52.7124 '"') 1000 , · ..;... 

C5"7=CIF.:CLE/ 87.0000 , -28.8502 , 3.5000 
C58=CIF:CLEI 92.0000 ! -28.8562 , 3.5000 
C5!7'=CIRCLEI 295.5000 , 238.:3872 • 2. 1 i)(j() 
C60=CIPCLEI 53.0000 86.8374 .-. 10(ll) , · ...;;.. 

C61=CIFCLEj 295.5000 80.8374 .-. 1000 , L. 

C62=CIRCLE/ 53.0000 , 238.3872 • 2. 1000 
C63=CIF.'CLE/ 87.0000 62.9812 3.5000 
C64=CIRCLE/ 92.0000 • 62.9812 , 3.5000 
C65=CIRCLE/ 544.0(;00 , 425.7931 , 3.5000 
C66=CIF,:CLE/ 5:39.0000 • 425.7'7'31 , 3.5000 
C67=CIF\CLE/ 544.0000 · 517.6305 • :3.5000 
C68=CIRCLEi 539.0000 , ~~ 1 -; • 63(l~j , 3.5000 
C69=Clr;'CL E/ 335.5000 25().38"72 ·-'f 1000 , , ..::. .. 
C7:)=CIRCLE/ 578.0000 401 .9369 ,.., 

1000 • ..::.. 
C71 =C IF':Cl E/ 335.5(i(;() , 4(;1 • 9369 , 2 • 1000 
C72=CIRClE/ 578.0000 • 25().:3872 • 2. 1000 
C73=CIRCLE/ 578.0000 541 .4867 '"') 1 \)(l() , , ..... 
C74=CIRClE/ 544.0000 , 274.2434 , 3.5000 
C7~~=C! h-ClE./ 539.0000 , 274.2434 3.5000 
C76=CIRCLE/ 578.0000 389.9369 '-, 1000 • · .... 
Ci7=CIRCLE/ :335.5000 ~ 389.9:369 2. 1000 
C78=CIF:CLE/ 544.0000 :366.0808 3.5(j(,(; 

C79=CIRClE/ 335.5000 541.4867 , 2. 1000 
C80=CIF:ClE/ 539.0000 122.693b , 3.5000 
C81=CIRCLE/ 539.0000 , 360.0808 · 3.5000 
C82=CIRClEI 544.0000 , 214.5310 · 3.5000 
C83=CIF.:ClE/ 53'7'.0000 , 214.5310 • 3.5000 
C84=CIRCLEl 578.0000 , 98.8374 2. 1000 
C85=CIRCLEI 335.5000 , 98.8374 • 

'"') .... 1000 
C86=CIRCLE/ 544.0000 , 1.22.6936 , 3.5000 
C87=CIRCLE/ 335.5000 , -52.7124 , 2. 1000 
C88=CIRCLE/ 578. (ii)OO , -52.7124 • '"' ". 1000 
C89=CIRClE/ 544.0000 , -28.8562 , 3.5000 
C90=CIRClE/ 539.0000 • -28.8562 , 3.5000 
C91=CIRCLE/ 335.5000 238.3872 '"' 1(100 , , ..:.. 
C92=CIRCLE/ 578.0000 , 86.8374 , 2. 1000 
CC?'3=CIRCl E/ 335. !5000 , 86.8374 , 2. 1000 
C94=CIRCLE/ 578.0000 • 238.3872 2.1000 
C95=CIh'CLE/ 544.0000 , 62.9812 , 3.5000 
C96=CIRCLEi 539.0000 , 62.9812 · 3.5000 
Ll=LINE/ -.0000 , 454.6493 , -.0000 , 488.7743 
l2=LINEi -249.500 • 488.7743 -249.500 454.64'=?3 
L3=i...INEi -249.500 , 418.2931 • -249.500 • 415.9369 
L4=LINE/ -82.0000 · 418.2931 , -82.0000 415.9369 
L5=lINE; -21 .0000 , 422.2931 -26.0000 , 422.2931 
L6=LINEi -26.0000 42'; .2931 • -21 .0000 • 429.2931 
L7=lINE/ -62.0000 , 411::.2931 • -52.0000 , 418.2931 
L3=LINE/ -249.500 , 452.2931 • -249.500 , 418.2931 
L :;'=t INE/ -249.500 • 303.0996 · -249.500 • 30(;.7434 
LI0=LINE/ -.0000 433.2931 ~ -.0000 • 452.2931 
L11=L:;:NE/ 3:3. ()(::C)(f • 433.29:31 • -.0000 433.2931 
:"12= L Ir-~E ,/ -82.(1000 · 404. 1369 · -52.0000 · 404. 1369 
L13=lINEl -82.0000 · 415.9369 -32.0000 , 404. 1369 
L14=LINE/ -249.500 , 395.9369 • -249.500 , 415.9369 
Ll~:;=lINE/ -52.0!)O!) • 252.5872 • -82.QOOO , 252.5872 
L16=LH..JEI -82.0000 • 252.5872 · -82.0000 • 264.3672 
L17=LHJEI -.0000 , 30:3.0996 • -.0000 ~ 300.7434 
L18=LINE/ -52.0000 , 525. 1305 · -52.0000 , 539.2867 
L19=LINEI -82.0000 • 525. 1305 , -82.0000 , 527.4867 



L20=lINEI -249.500 · 525. 1305 , -249.500 · 527.4867 
L21=LINE/ -21 .0000 , 514. 1305 • -26.0000 · 514. 1305 
L22=LINEi -26.000(; • 521 . 1305 • -21 .0000 • 

t::"'."W) i 
._f.t:.., .i. · 1305 

L23=L INE.l -82.0000 c-.:-;c: 1305 -52.0000 c::-.-.= 1:305 · "_1,4..._, • · , "_I";"'._! • 

L24=lINE/ -24~. 5(H) 491 1305 -249.500 c-,-,c- 1305 , . • , ._f~._I. 

L25=LINE/ -.0000 51 f). 1305 -.0000 491 · 1305 
L26=LINE/ 33.0000 • 510. 1.305 , -.0000 510. 1305 
1..27=lINE/ -2~+'7;. 5c)<) • 527.4867 • -249.500 • 547.4867 
L28=L 1:'",)1::/ -5:"2. (H)(H) • 4!)4. 136-;; • -~;2. 0000 • 418.2931 
L29= L II'·JE/ -82.0000 • 53;' .2867 • - ·32 • ()()()() • 527.4867 
l30=LINE/ -52.0000 , 5:r; .2867 · -82.0000 · 539.2867 
L31=LINE/ - .0000 · :3~37. 2246 • -.0000 • 303. 09c;'6 
L32=LINEI - 24':;; • 5 (H) · ·3():'; • (:.9'1.::' • - 24'=? .50t) • 337.2246 
L33=LINEl -249.500 , 337.2246 , -2.1l9.500 , 339.5808 
L34=LlhlE/ -.0000 • 337.2246 • -.0000 339.5808 
L35=LINEI -52.0000 , 387.7369 • - 52. (H) (H) • 373.5808 
L36=LINEl -- 52 • ()(){)(; • 266.7434 , -52.0(100 • 252.5872 
L37=LINE/ -.0000 , 488.7743 , -.0000 491 · 1305 
L38=L It\iE I -249.500 · 488.7743 · -249.500 • 491 · 1305 
L39=LINE/ -82.0000 , 266.7434 , -82.0000 • 264.3872 
L40=LINE/ -249.500 • 266.7434 , -249.500 • 264.3872 
l41=LINE/ -21 .0000 , 277.7434 , -26.0000 , 277.7434 
L42=lINE/ -26.0000 • 270.7434 , -21 .0000 270.7434 
l43::::LINE/ -82.0000 • 266.7434 , -52.0000 266.7434 
L44=LINE/ -249.500 , 300.7434 , -249.500 , 266.7434 
L45=lINE./ -.0000 281 .7434 • -.0000 , 300.7434 
l46=LINE/ 33.0000 • 281 .7434 , -.0000 • 281 .7434 
L47=LINE/ -82.0000 • 387.7369 , -52.0000 , 387.7369 
l48=lINEl -82.0000 , 375.9369 , -82.0000 , 387.7369 
L49=lINE/ -249.5<)0 , 395.9369 , -249.500 • 375.9369 
L50=lINE/ -249.500 , 373.5808 • -249.500 :375.9369 
L51=LINE/ -82.0000 , 373.5808 , -82.0000 • 375.9369 
L52=LINE/ -249.500 , 264.3872 , -249.500 • 244.3872 
l53=lINEl -21 .0000 , 119. 1936 , -26.0000 , 119. 1936 
L54=LINEI -26.0000 126. 1936 • 

_,,":11 .... ... .0000 , 126. 1936 
L55=LINE/ -82.0000 • 115. 1936 , -52.0000 • 115. 1936 
l56=LINEI -249.500 , 149. 1936 • -249.500 , 115. 1936 
L57:::LINE/ -.0000 • 130. 1936 • -.0000 • 14Q • 1936 
l58=LINE/ 33.0000 , 130. 1'=?36 • -.0000 · 130.1'=136 
l'59=LINE/ -.0000 • 151 .5498 · -.0000 , 185.6748 
L60=LINEI -249.500 · 185.6748 • -249.5(H) · 151 .5498 
L61=lINE/ -249.500 · 151 .5498 , -249.500 149. 1936 
L62=LINE/ -.0000 · 151 .5498 • -.0000 • 149. 1936 
L6:]=LINEl -52. (}()<)(i , 101 .0374 , -52.0000 , 115. 1936 
L64=LINE/ -52. ()()(i(J , 222. {):31 () · -52.0000 · 236. 1872 
L65=LINE/ -21 .0000 • 369.5808 , -26.0000 · 369.5808 
L66=LINE/ -26.0000 • 362.58€)8 • -21 .0000 • 362.5808 
L67=LINE/ -82.0000 • 373.5808 • -52.0000 373.58<)S 
L68=LINE/ -2'49.500 · 33-?5808 , -249.500 • 373.5808 
L69.::LINE/ -.0000 • 3!:i8.5808 · -.O(l()(l 339.5808 
L70=LINE/ 33.0000 , 358. !:i808 , -.0000 , 358.5808 
l7i::::LINE/ -.0000 , .0000 .0000 , -2.3562 
L 72=L If\JE./ -249.500 , -.0000 , -249.500 · -2.3562 
L73=LINE/ -82.0000 • 222.0310 • -82.0000 , 224.3872 
L74:::LINE/ -249.500 222.0310 -249.500 224.3872 
L75=LINE/ -21 .0000 , 211.0310 • -26.0000 , 211 .0310 
l76=LINE/ -26.0(H)(1 , 218.0310 -21 .0000 218.0310 
L77=LINE/ -82.0000 222.0:310 -52.0000 222. ()31(1 
l78=LINEI -249.500 , 188.0310 , -249.500 222.0310 
L79=LINEI -.0000 • 207.0310 • -.0000 , 188.0310 



L80=LINE/ 33. (:r() ()(.I · 2()7 • i.)31 () • -.0000 · 207.0310 
L81=LINE/ -82.0000 , 101 .0374 , -!:i2.0000 , 101 .0374 
L82=LINE/ -82.00(\(\ • 1121183"74 , - 82, (li)()!) • 101 ,0374 
L83=LINE:/ -249.500 , ~7·2. 8374 , -249.500 , 112.8374 
L84=LINE/ -249.5(H) • 115. 1936 · -249.500 · 112.8374 
L85=LINE/ - 82 . (H)(l() , 115. 19:36 · -82" ()()()(: · 112.8374 
L86=LHJEI -249.500 , 2:~4. :3872 · -249.5(1) • 244.3872 
L87=LINE/ -249.500 .- -58.7124 33.0000 -58.7124 
L88::LINEI -249.5()() • -38.7124 • -249.500 • -56.7124 
L89::lINEI - 52 • ()()()~) , 84.6374 , -52.0000 , 70.4812 
L90::LINE/ -82.0000 , -5().5124 -82.0000 , -38.7124 
L91=LINE/ -52.0000 • -50.5124 -82.0000 -50.5124 
L92=LINEI - 52 . 1)(lI)C· • -36.3562 · -52.0000 -5(l.5124 
L93=LINE/ -82.0000 , -36. • -82.0000 , -38.7124 
L94=LINE/ -249.500 , -36.3562 , -249.500 , -38.7124 
L95=LINE/ -21 .0000 , -25.3562 , -26.0000 , -25.3562 
L96=LINE/ -26.0000 • -32.3562 · ':'21 .0000 • -32.3562 
L97=lINE/ -82.0000 , -36. :::;562 .0000 , -36.3562 
L98=LINE/ -24S'.500 , -2.3562 , -249.500 , -36.3562 
L99=LINE/ -.0000 , -21 .3562 • -.0000 , -2.3562 
Ll00::LINE/ 33.0000 , -21 .3562 , -.0000 , -21 .3562 
L101=LINEi -82.0000 , 84.6374 , -52.0000 , 84.6374 
l102=L H--iE / -82.0000 72.8374 • -82.0000 , 84.6374 
L103=LINEI -24S'.500 , ~·2. 8374 , -249.500 , 72.8374 
LI04=LINEI -'52.0000 • 236. 1872 , -82.0000 , 236. 1872 
LI05=LINE/ -82.0000 , 236. 1872 • -82.0000 224.3872 
LI06=LINEI -.0000 ~ 185.6748 , -.0000 • 188.0310 
L107=LINE/ -24S'.500 , 7<) .. 4812 , -249.500 , 72.8374 
LI08=lINE/ -82.0000 , 70.4812 , -82.0000 , 72.8374 
L 1()~=L INE/ -21 .0000 • 66.4812 , -26.0000 • 66.4812 
L110=LINE/ -26.0000 • 5'=t.481: • -21 .0000 • 59.4812 
Ll11=LINE/ -82.0000 7(1.4812 , -52.0000 70.4812 
Ll12=lINE/ -249.500 , 36.4812 -249.500 · 70.4812 
Ll13=LINE/ -249.500 , 185.6748 • -249.500 , 188.0310 
Ll14=LINE/ .0000 , 55.4812 .OO!)O , 36.4812 
Ll15=LINE/ 33.0000 , 55.4812 • .0000 • 55.4812 
L116=LINE/ -.0000 , 34. 1250 , .0000 • .0000 
L117=LINE/ -249.500 , -.0000 , -249.500 , 34. 1250 
L118=LINE/ -249.500 , 34.1250 ., -249.500 36.4812 
L119=LINE/ -.0000 34. 1250 • -.0000 , 36.4812 
L120=LINE/ -249.500 • 454.6493 -249.500 , 452.2931 
L121=LINE/ - .0000 , 454.6493 -.0000 , 452.2931 , 
L122=LINE/ 66.0000 • 454.6493 , 66.0000 , 488.7743 
L 123=L Ii\JE/ 148.0000 , 418.2931 , 148.0000 • 415.936Ci 
ll:'4=LINEi 87.0000 , 422.2931 , 92.0000 422.2931 
L125=lINEI 92.0000 , 429.2931 , 87.0000 42'7'.2931 
L126=L!NEI 148.0000 , 418.2931 • 118.0000 , 418.2931 
L127=L.INE/ 66.0000 • 433.2'7131 , 66.0000 • 452.2931 
L128=LrNEI 3::::.0000 ., 433.2931 · 66.0000 • 433.2931 
L129=LINE/ 148.0000 ., 404. 1369 , 118.0000 , 404. 1369 
L130::LINEJ 148.0000 • 415.9369 , 148.0000 · 404. 1369 
L131=LH-JE/ 118.0000 • 252.5872 148.0000 · 252.5872 
L132=LlhiE/ 148.0000 • 252.5872 , 148.0000 • 264.3872 
L133=LINE/ 66.0000 • 303.0996 , 66.0000 , 300.74:34 
L134=LINEl 118.0000 "'''''IC' 1305 118.0000 539.2867 ,_'''::' __ 1. 

~ 

L135=LINE/ 148.0000 ='-.C" 1305 148.0000 527.4867 , _-":':'-'. • • 
l136=LINEI 87.0000 · 514. 1305 • 92.0000 · !:i14. 1305 
L137=LINE/ 92.0000 , 521 . 1305 • 87.0000 , 521 . 1305 
L138=LINEI 148.0000 t:"'-'l::!" 1305 lla.I)!)!)O C"'"",,:,I~ 1305 · . _ik·_\ • • • .... 1..:,..._' • 

L139=LINE/ 66.0000 , 510. 1305 , 66.0000 , 491- 1305 



L140=LINE/ 33.0000 , 510. 1305 66.0',)00 510.1305 
L141=LINE/ 118.0000 , 404. 1369 , 118.0000 , 418.2931 
L142=LINEl 148.0000 · 53'1'.2867 , 148.0000 527.4867 
L143=LINE/ 118.0000 , 539.2867 148.0000 , 5:'39.2867 
L144=lINEI 66.0000 337.2246 , 66.0000 , 303.0996 
L145=LINE/ 66.0000 337.2246 , 66.0000 339.5808 
L146=LINE/ 118.0000 • 387.7369 118.0000 · 373.5808 
L147=LINE/ liE:.OOOO · 266.7434 118.0000 • 252.5872 
Li48=LINEI 66.0000 488.7743 • 66.0000 • 491- 1305 
L149=LINE/ 148.0000 , 266.7434 , 148.0000 , 264.3872 
l150=LINEI 87.0000 , 277.7434 Q2.00(lO , 277.7434 
L151=LINE/ 92.0000 , 27().7434 , 87.0000 , 270.7434 
l152=LINE/ 148.0000 · 266.7434 · 118.0000 · 266.7434 
L153=LINE/ 66.0000 • 281.7434 • 66.0000 • 300.7434 
L154=LINEI 33.0000 • 281 .7434 · 66.0000 , 281.7434 
L155=lINEl 148.0000 , 387.7369 • l1E.0000 , 387.7369 
L156=LINE/ 148.0000 • 375.9369 • 148.0000 · 387.7369 
L157=LINE/ 148.00(1) , 373.5808 • lil8.0(lOO , 375.9369 
l158=LINEI 87 .. ()(;()() , 119. 17'36 • '~2 .0000 119.1936 
t159=LH..jE/ 92.0000 • 126. 19:36 , 87.0000 • 126. 1936 
L160=LINE/ 148.0000 · 115.1936 , 1 1 8 • ()()(H) , 115. 1936 
L16i=LINE/ 66.0000 • 130. 1936 ~ 66.0000 , 149. 17'36 
L162=LINE/ 33 . ()()(}~) • 130. 1936 • 66.0000 • 130. 1936 
L163=lINE/ 66.0000 , 151 .5498 , 66.0000 , 185.6748 
l164=LINE/ 66.0000 • 151.5498 , 66.0000 , 149. 1936 
L165=lINE/ 118.0000 • 101.0374 , 118.0000 , 115.1936 
L166=LINE/ 118.0000 , 222. ()31() 118.0000 , 236. 1872 
l167=LINE/ 87.0000 , 369.5808 , 92.0000 , 369.5808 
L168=LINE/ 92.0000 , 362.5808 , 87.0000 , 362.5808 
L169=LINE/ 148.0000 • 373.5808 , 118.0000 , 373.5808 
L170=LINEI 66.0000 • 358.5808 , 66.0000 339.5808 
L171=LHJE/ 33.0000 , 358.5808 , 66.0000 , 358.5808 
L172=LINE/ 66.0000 • .0000 , 66.0000 , -2.3562 
l173=LINE/ 148.0000 , 222. ()31() , 148.0000 224.3872 
l174=LINE/ 87.0000 , 211 .0310 , '1'2.0000 • 211.0310 
L175=LINE/ 92.0000 , 218.0310 , 87.0000 , 218.0310 
L176=lINE/ 148.0000 , 222.0310 , 118.0000 , 222.0310 
L177=lINE/ 66.0000 , 207.0310 66.00£)0 188.0310 
L178=LINE/ 33.0000 , 207.0310 , 66.0000 · 207.0310 
L179=LINE/ 148.0000 , 101 .0374 , 118.0(::00 · 101.0374 
Li80=LINE/ 148.0000 , 112.8374 , 148.00(1) · 101 .0374 
L181=LINEI 148.0000 , 115. 1936 , 148.0i)OO • 112.8374 
L1S::=LINEI 315.5000 , -58.7124 · 33.000(l , -58.7124 
L183=LINE/ 118.0000 • 84.6374 , 118.0000 • 70.4812 
L184=LINEl 148.0000 · -5(),,:;124 · 148.0000 · -38.7124 
L185=LINEl 118.0000 , -S£). ~~ 124 • 148.0000 , -5().5124 
L186=LINE/ 118.0000 , -36.3562 , 118.0000 , -50.5124 
L187=LINEI 148.(lOOO , -36.3562 , 148.(1000 • -38.7124 
L188=LINE! 87.0000 -25.3562 , 92.0000 · -25.3562 
L189=LINE/ 92.0000 • -32.3562 , 87.0000 , -:32.3562 
L 191)=L HIE/ 148.0000 , -36.3562 , 118.0000 , -36.3562 
L191=LINEl 66.0000 · -21 .. 3!:;62 , .be.OOOO , -2.3562 
L192=LINEI 33.0000 -21 .3562 , 66.0000 , -21.3562 
L193=LINE/ 148.0000 , 84.6374 • 118.0000 , 84.6374 
L194=LINE! 148.0000 , 72.8374 148 • \)(H)(l 84.6374 
L195=LINE/ 118.0000 236.187:: 148.00(;0 ...,~, 1872 , , , ..::..:so. 
L196=LINE/ 148.0000 236.1872 , 148.0000 , 224.3872 
L197=LINE/ 66.0000 , 185.6748 , 66.0000 , 188.0310 
L198=LINE/ 148.0000 • 70.4812 , 148.0000 • 72.8374 
L199=LINEI 87.0000 66.4812 92.0000 , 66.4812 



L200=LINEl 92.0000 , 59.4812 • 87 . ()()(;(:. 59.4812 
L201=LINE/ 148.0000 • 70.4812 , 118.0000 , 70.481~ 
L202=LINE/ 66.0000 • ':J5.4812 · 66.0000 , 36.4812 
L203=LINE/ 3:3.0000 , 55.481.2 , 66.0000 , 55.4812 
L204=LINE/ 66. r)OOO • 34. 1250 · 66.0')00 , .0000 
L205=:..INE/ 66.0000 34. 1250 66.0000 36.4812 
L206=LINE/ 66.0000 , 454.6493 • 66.0000 • 452.2931 
L207=LINE/ 565. o (I!) 0 454.6493 • 565.0000 , 488.7743 
L208=LlhIE/ 483.000(l · 418.2931 483.0000 • 415. '7'369 
L209=LINE/ 544.0000 • 422.2931 • 539.0000 422.2931 
L210=LINE/ 539.0000 , 429.2931 • 544.0000 • 429.2931 
L211=LINE/ 483.0000 , 418.2'7'31 · 51:3.0000 418.2931 
L212=LINE! 565.0000 • 433.2931 • 565.0000 • 452.2931 
L213=L!NE/ 598.0000 , 433.2931 , 565.0000 , 433.2931 
L214=LIt~E! 483.0000 • 404. 1369 513.0000 , 404. 1369 
L215=LINE! 483.0000 , 415.9369 , 483.(1)00 404. 1369 
L216=LINEl 513.0000 , 25'::.5872 • 483.0000 , 252.5872 
L217=LINE/ 483.0000 I"')C::::-",":" eC:t"""'" 483.0000 264.3872 , .... _t ....... _II~ l...:.. , 
L218=LINE/ ~;65. 0000 , 303.0996 , 565.0000 300.7434 
L21 q;'=L. INE/ 598.0000 • 395.9369 , 598.0000 , 433.2931 
L220=LINE/ 513.0000 , 525. 1305 , 513.0000 539.2867 
L221=LINE/ 483.0000 c:" '">c:" 1305 483.0000 527.4867 , ,_1':"._' • , 
L222=LINEl 544.0000 • 514. 1305 , 539.00(1) , 514. 1305 
L223=LINE/ 539.0000 , 521 . 1305 , 544.0000 521 · 1305 
L224=LINE/ 483.0000 c:""" I:" 1305 513.0000 C!'""""\C": 1305 , ,_*"':':'._1. , • ._'..:.:,. .... 1. 

L225=lINE/ 598.0000 • 510. 1305 • 598.0000 , 547.4867 
L226=LINEI 565.000(l • 510. 1305 · 5,~5.0000 • 491 · 1305 
L227=LINE/ 598.0000 , 510. 1305 565.0000 • 510. 1305 
L228=lINE/ 513.0000 404. 1369 , 513.0000 418.2931 
l229=lINt:./ 483.0000 , ~;39. 2867 , 483.00{)0 , 527.4867 
l230=LINEI 513.0000 • !53':;~. 2867 , 483.0000 • 539.2867 
L231=l1NEl 565.0000 • 3:37.2246 • 565.0000 • 303.0996 
L232=LINEl 565.0000 • 337.2246 • 565.0000 · 339.5808 
L233=LINE/ 513.0000 • 387.7369 • 513.0000 • 373.5808 
L234=LINEI 598.0000 395.9369 • 598.0000 • 358.5808 
L235=LINE/ 598.0000 , 281 .7434 , 598.0000 • 244.3872 
L236=lINE/ 513.0000 · 266.7434 , 513.0000 252.5872 
L237=LINE/ 565.0000 • 488.7743 , 565.0000 • 491 · 1305 
L238=LINE! 483 . (H)(h) • 266.7434 , 483.0000 , 264.3872 
L23'7'=LINEi 544.0000 , 277.7434 539.0000 , 277.7434 
L240=L INE,/ 539.0000 , 27(1.7434 , 544.0000 270.7434 
L241=LH>.IE/ 483.0000 266.7434 • 513.0000 266.7434 
L242=LINEI 565.0000 • 281 .7434 , 565.0000 • 300.7434 
L243=LINE/ 598.0000 · 281 .7434 , 565.0000 281 .7434 
L244=lINE/ 483.0000 , 387.7369 , 513.0000 • 387.7369 
L24:::;=L INE/ 483.0000 375.9369 , 483.0000 • 367.7369 
L246=LINE/ 483.0000 373.5808 , 483.0000 • 375.9369 
L247=LINE/ 544.0000 , 119.1936 , 539.0000 , 119. 11";36 
L248=LINE/ 539.0000 126.193.::- 544.0000 • 126. 1936 
L249=lINE/ 483.0000 • 115. 1936 , 513.0000 • 115. 1936 
L250=LINE/ 565.0000 • 130. 1936 , 565.0000 • 149. 1936 
L251=LINE/ 598.0000 130. 1936 , 565.0000 • 130. 1936 
l252=LINEI 565.0000 • 151 .5498 , 565.0000 , 185.6748 
L.253=LINE/ 565.0000 151 • !:i498 565.0000 .- 149. 1936 
L2'34::L H~E/ 513.0000 101 .0374 • 513.0000 , 115.1936 
L255=LINE/ 598.0000 92.8374 598.0000 130. of .-.1'""'\ .. , , , "'7":'0 

L256=LINi:/ 598.0000 · 207.0310 · 598.0000 244.3872 
L257=LINE/ 513.00(10 • 222.0310 , 5i3.0000 , 236. 1872 
L258=LINEl 544.0000 , 369.5808 • 539.0000 • 369.5808 
L259=LINE/ 5:39.000(1 , 362.5808 , 544.0000 , 362.5808 



L260=LINE/ 48:3.0000 · 373.58C,S , 513.0000 • 373.5808 
L261=LINE/ 565.0000 358.5808 1 565.0000 339.5808 
L262=LINE/ 598.0000 • 358.5808 565.0000 , 358.5808 
L263=LINEi 565.0000 .0000 565.0000 -. . ..,c:" I ,..... , -..;:.. ,....,._10.,;;.. 

L264=LINE/ 483.0000 , 222.0310 , 483.0000 · 224.3872 
L265=LINE/ !'544.0000 , 211.0310 , 539.0000 211 .0310 
L266=LINE! 539.0000 , 218.031(l , 544.0000 , 218.0310 
L267=LINE/ 483.0000 222. (J31() , 513.0000 , 222.0310 
L268=LINE/ 5t.5.0000 207.0310 565.0000 , 188.0310 
L269=LINE/ 5<;18. ;)00(1 , 207.0310 565.0000 , 207.0310 
L270=LINE/ 483.0000 • 101 .0374 , 513.0000 • 101.0374 
L271=LINE/ 483.0000 , 112.8374 483.0000 , 101 .0374 
L272=LINE/ 483.0000 , 115.1<;136 , 483.0000 • 112.8374-
L273=LINE/ 31:i.5000 -58.7124 , 598.0000 , -58.7124 
L274=LINEI 513.0000 84.6374 , 513.0000 , 70.4812 
L275=LINE/ 483.0000 , -50.5124 , 483.0000 • -38.7124 
L276=LINE/ 513. ()()()t;) • -5().5124 • 483.0000 , -50.5124 
L2Tl=LINE/ 598.0000 , 92.8374 , 598.0000 • 55.4812 
L278=LINE/ 513.0000 , -36.3562 513.0000 • -50.5124 
L279=LINEI 483.0000 , -36.3562 , 483.0000 , -38.7124 
L280=LINEl 544.0000 • -25.3562 . 539 . (li)(H) , -25.3562 
L281=LINE/ e:;39.0000 , -32.3562 , 544.0000 , -32.3562 
L282=LINEI 483.0000 · -36.3e:i62 , 513.0000 · -36.3562 
L283=LINE/ 598.0000 • -21.3562 , 598.0(1)0 -58.7124 
L284=LINE/ 565.0000 · -21.3562 , 565.0000 • -2.3562 
L285=LINEI 598.0000 • -21.3562 , 565.0000 , -21.3562 
L286=LINE/ 483.0000 • 84.6374 , 513.0000 , 84.6374 
L287=lINE/ 483.0000 72.8374 , 483.0000 , 84.6374 
L288=LINE/ 513.0000 , 236.1872 483.0000 • 236. 1872 
L289=LINEI 483.0000 236.1872 483.0000 , 224.3872 
L290=LINE/ 565.0000 , 185.6748 , 565.0000 , 188.0310 
L291=LINE/ 483.0000 • 7(1.4812 , 483.0000 , 72.8374 
L292=LINE/ 544.0000 , 66.4812 , 539.()(lOO , 66.4812 
L293=LINE/ 539.0000 59.4812 , 544.0000 , 59.4812 
L294=LINE/ 483.0000 , 70.4812 , 513.0000 70.4812 
L295=LINE/ 565.0000 , 55.4812 , 565.0000 , 36.4812 
L296=LINE/ 5·=i8.0000 , 55.4812 , 565.0000 , 55.4812 
L297=LINE/ 565.0000 , 34.1250 565.0000 , .0000 
L298=LINE/ 565.0000 • 34.1250 , 565~OOOO 36.4812 
L2q9=LINE/ 565.0000 • 454.6493 , 565.0000 , 452.2931 
L300=LINE/ -249.500 · 577.4867 , 598.0000 , 577.4867 
L301=LINE/ -249.500 , 547.4867 , -249.500 ~ ::~77 .4867 
L302=LINEI 598.0000 , 547.4867 598.0(1)(:. , 577.4867 
FINI 



Programma 5 Het Salvagnini productieprogramma van een genest product. 

COD: TESTl ** PR-PROD-l.PRT ** 
DIM: X847.50 Y636.20 82.00 

3 
4 

: Gewaehlte Konfiguration zur 
PUN: 1 P8 F2.10 

C!' 

--' PUN: 2 P9 F27.00 612.00 
6 PUN: 8 P17 F12.00 G7.00 
7 PUN: 2 P22 FIOI.OO 8101.00 
a PUN: 2 P23 F36.00 G36.00 
q REC: X249.50 Y114.19 
10 REe: X249.50 Y265.74 
11 REC: X249.50 Y417.29 
12 REC: X249.50 Y568.84 
13 REC: X814.50 Yl14.19 
14 REe: XS14.50 Y265.74 
15 REC: X814.50 Y417.29 
16 REe: X814.50 Y568.84 
17 X226.00 Y29.86 P17 
18 X226.00 Y121.69 P17 
19 X226.00 Y181.41 PI? 
20 X226.00 Y273.24 P17 
21 X226.00 Y332.96 P17 
22 X226.00 Y424.79 P17 
23 X226.00 Y484.51 P17 
24 X226.00 Y576.34 P17 
25 X339.00 129.86 P17 
26 X339.00 
27 X339.00 
28 X339.00 
29 X339.-C}"O 
30 X339.00 
31 X339.00 

Y121.69 
Y181.41 
Y273.24 
Y332.96 
'f424.79 
Y484.51 

P17 
P17 
P17 
P17 
P17 
P17 

32 X339.00 Y576.34 P17 
33 X791.00 Y29.86 P17 
34 X791.00 Y121.69 P17 
35 X791.00 Y181.41 P17 
36 X791.00 Y273.24 P17 
37 X791.00 Y332.96 P17 
38 X791.00 Y424.79 P17 
39 X791.00 Y484.51 P17 
40 X791.00 Y576.34 P17 
41 X20.00 Yb.OO P8 
42 X20.00 Y145.55 P8 
43 X20.00 Y157.55 P8 
44 X20.00 Y297.10 P8 
45 X20.00 Y309.10 P6 
46 X20.00 Y448.65 P8 
47 X20.00 Y460.65 P8 
48 X20.00 Y600.20 P8 

P23 Q4 
P23 Q4 
1='23 04 
P23 1)4 
P23 04 
:-!L~ 04 
P23 Gi4 
I=t23 04 

R4 
Fi~4 

R4 
R4 
R4 
RA 
P4 
R4 

1-r=EB-93 ** 
Herstellung des Paneels 

00100030 
303(l0031 

~ 40170042 
[530002 

; 1U160041 
U66.00 V76.84 
U66.00 V76.84 
U66.00 V76.84 
U66.00 V76.84 
U48.00 V76.84 
U48.00 V76.84 
U48.00 V76.84 
U48. (ll) V76. 84 

49 REC: X167.S0 Y8.20 P9 Q1 PI U30.00 V14.16 
50 REC: X167.50 Y129.19 P9 01 Rl U30.00 V14.16 
51 REe: X167.50 Y159.75 P9 Ql Rl U30.00 V14.16 
52 ~EC: X167.50 Y280.74 P9 Ql Rl U30.00 V14.16 
53 REC: X167.50 Y311.30 P9 Q1 R1 U30.00 V14.16 
54 REC: X167.50 Y432.29 P9 01 Rl U30.00 VI4.!~ 
55 REC: X167.50 Y462.85 P9 Ql Rl U30.00 V14.16 
56 REC: X167.50 Y583.84 P9 Q1 Rl U30.00 V14.16 
57 X262.50 Y6.00 PB 
58 X262.50 Y145.55 P8 
59 X262.50 ~157.55 P8 
60 X262.50 Y297.10 P8 

:t<ON28 



61 

03 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

71 

X262 
X262 
v~,~ 

~~O~ 

X262 
X302 
X30: 
X302 
X302 
X302 
X302 
X302 
X302 

· 50 

· 50 
~~ · ~v 
· 50 

· 50 

· 50 

· 50 
~~ · ~~ 

· 50 

· 50 

· 50 

· 50 

Y309 • 0 P8 · • 
Y448 · ,~ W~ 

po 

Y460 ~~ 03 · w~ 
Y600 · 20 ~'8 

Y6 . 00 ~!8 

y 145 · 55 ~;8 

Y 1 ~I ~, · 55 ~'8 

Y297 · 10 ~;8 

Y309 · 1 0 ~'8 
Y448 · 65 P8 
Y460 · 65 P8 
Y600 · 20 ~!8 

73 
74 
75 
76 
77 
78 

REC: X367.50 YB.20 ~'9 01 Rl U30~OOV14.16 

79 
80 
81 

REC: X367.50 
REC: X367.50 
REC: X367.50 
REC: X367.50 
REC: X367.50 
REC: X367.50 
REC: X367.50 
X545.00 Y6.00 

Y129.19 
Y159.75 
Y280.74 
Y311.30 
Y432.29 
Y462.B5 
Y583.84 
~'8 

82 X545.00 
83 X545.00 
84 X545.00 
85 X545.00 
86 X545.00 
87 X545.00 

Y145.55 P8 
Y157.55 P8 
Y297.10 ~'8 
Y309.10 P8 
Y448.65 ~'8 
Y460.65 ~18 

88 X545.00 Y600.20 P8 
89 X585.00 Y6.00 P8 
90 X585.00 Y145.55 PB 
91 X585.00 Y157.55 P8 
92 X58S.00 Y297.10 PB 
93 X58S.00 Y309.10 P8 
94 X585.00 Y448.65 P8 
95 X585.00 Y460.65 PB 
96 X585.00 Y600.20 PB 

P9 Ql Rl U30.00 V14.16 
~19 01 R1 U30.00 V14.16 
P9 01 Rl U30.00 V14.16 
P9 Ql Rl U30.00 V14.16 
~19 01 Rl U30.00 V14.16 
P9 Ql Rl U30.00 V14.16 
~'9 Ql Rl U30.00 V14.16 

97 REC: X732.50 YB.20 P9 01 Rl U30.00 V14.16 
98 REC: X732.50 Y129.19 P9 Q1 R1 U30.00 V14.16 
99 REC: X732.50 Y159.75 P9 Ql Rl U30.00 V14.16 
100 REC: X732.50 Y280.74 P9 Q1 Rl U30.00 V14.16 
101 REC: X732.50 Y311.30 pq Ql Rl U30.00 V14.16 
102 REC: X732.S0 Y422.29 P9 01 Rl U30.00 V14.16 
103 REC: X732.S0 Y462.85 P9 Ql Rl U30.00 V14.16 
104 REC: X732.50 \583.84 P9 Q1 Rl U30.00 V14.16 
105 XB27.50 V6.00 PB 
106 X827.50 Y145.55 PB 
107 XB27.50 Y157.55 P8 
108 XB27.S0 Y297.10 P8 
109 XB27.50 Y309.10 P8 
110 X827.50 Y448.65 P8 
111 
11: 

X827.S0 Y460.65 P8 
XB27.50 Y600.20 P8 

113 VAR:T 
114 DIV:XO YO U282.5 V151.55 W3 Z4 
115 END 



Tekening 10: 

Een solid met een gecompliceerde geometrie. 

Tekening 10 Ret solid model van een zijplaat 

Tekening 11 en 12: 

Dit zijn vergrotingen van de rechterbovenhoek en rechteronderhoek. 

Tekkening 11 Rechterbovenhoek Tekening12 Rechteronderhoek 



Tekening 13: 
De plaatuitslag van_deze geometrie. 

Tekening 13 De plaatuitslag van de zijplaat. 

Programma 6 
De APT file welke met GRAPT.GRS is gegenereerd. 

PARmO PR-PROD-3.PRT 
MACHINI 
S$UNlTS/MM 
$$XMIN,XMAX 
S$YMIN,YMAX 
Cl..cIRCLEI 
C2..cIRCLEI 
Ll-lJNE/ 
U-UNE/ 
l3-IJNEI 
L4cUNE/ 
L.5-UNE/ 
L6ooUNE/ 
L7.UNE/ 
LIlooIJNEI 
L9-UNE/ 
Uo-UNEI 
Lll .. UNEI 
L12-UNEI 
L13-UNEI 

.0000 

.0000 
25.6S98 
25.6598 
34.619'7 
34.619'7 
1115.0'70 
1139.980 
1135.071 
1139.980 
1139.980 
34.619'7 
1139.980 
1115.0'70 
1135.0'70 
1135.071 
1139.980 

20.4098 

,1146.911l 
,773.139& 
,620.319'7 
,130.319'7 
,10.7S00 
,.0000 
,.0000 
,11.9198 
,24.9898 
,11.9198 
,152.2195 
,773.1394 
,152.2195 
,152.2195 
,773.139& 
,735.6496 
,729.319'7 

,729.319'7 

Programma 6 De APT file van de %ijplaat. 

,4.0000 
,4.0000 
,34.619'7 
,1115.070 
,1115.070 
,1115.070 
,1139.980 
,1139.980 
,1139.980 
,34.619'7 
,1135.010 
,1135.010 
,34.619'7 
,1139.980 
,1139.980 

,20.4098 

,-.0000 
, •• 0000 
, 11.911l8 
,11.911l8 
,19.7.156 
,19.7256 
,740.9137 
,752.2195 
,752.2195 
,773.139& 
,773.1394 
, 740.9t37 
,730.3855 

,719.819'7 

I I 

I I 



Programma 7: 

Het automatisch gegenereerde Salvagnini-programma. 

1 COD: TEST03 ... PR-PROD-3.PRT .. 5 - FEB 93 .. 
2 DIM: Xl146.98 \"173.14 51.25 
3 PUN:2 P21 F36.OO G36.OO 
4 PUN:2P1 FZ7.oo G12.oo 
5 PUN:1 P2 F3.55 
6 PUN:2 P16 F8.00 GS.OO 
7 REC: X34.62 YlUS P2l Q3 R3 U38.62 \'36.00 
s" : ROC: X22.16 m.7B P2l Q3 R3 U36.oo V36.OO 
9 ROC: Xl139.98 Y31.32 P21 Q4 R4 U36.00 V36.oo 

·10 ROC: Xl135.07 Yll.92 P21 Q4 R4 U36.00 V36.oo 
11 REC:Xtl35.07Yl4.99Pt6R1 US.OOVS.OO 
12 REC: Xl140.53 Y19.14 Pt6 R1 US.OO VS.OO 
13 X25.66 Yl3O.32 P2 
14 X25.66 Y620.32 P2 
15 REC: Xt139.98 Y729.32 P21 Ql Rl U36.oo V47.82 
16 REC: XtI35.07 Y752.22 P21 Q1 R1 U36.00 V36.00 
17 REC: X1140.53 Y729.80 P16 R1 US.OO VS.OO 
IS REC: Xtl3S.07 Y729.32 P16 Rl U8.oo VS.OO 
19 REC: X30.16 Y729.32P21 Q2R2 U36.OOV47.82 
20 REC: XlO.41 Y719.82P1 Q2 R2 1.l27.00 Vl2.00 
21 REC: X34.62 Y752.22 P21 Q2 R2 U36.oo \'36.00 
22 REC: X29.11 Y741.50 P16 R1 US.OO VS.OO 
23 REC: X34.S7 Y73S.65 P16 R1 US.OO V8.OO 
24 END 

10160041 
30300031 
00290026 
10040033 

Programma 7 Het Salvagnini productieprogramma van de zijplaat. 



BIJLAGEK - INVOERSTRATEGIE -

Om tot een geslaagde introductie van de CADCAM-koppeling te komen, is 

een goed plan noodzakelijk. 

Hieronder is het introductieplan opgenomen met daarin de verschillende 

stappen die na elkaar doorlopen moeten worden. 

De eerste tien stappen zijn tijdens mijn afstuderen succesvol verlopen. 

1) Directie informeren. 

2) Afdeling productontwikkeling/ constructiebureau informeren. 

3) Werkgroep Salvagnini informeren. 

4) Medewerkers Salvagnini informeren. 

Sa) Salvagnini-software aanschaffen en installeren. 

Sb) Communicatie-software aanschaffen en installeren. 

6) Stempels inventariseren. 

B) Stempels coderen. 

9) Configuraties controleren en indien nodig wijzigen. 

10) Gegevens invoeren. 

11) Wijzigingen in de SDE versie 6.3 ten opzichte van 2.0 evalueren. 

12) Constructeurs, werkvoorbereiders en operators op de hoogte brengen 

van de wijzigingen in de SDE software. 

13) Benodigde procedures en instructies opstellen c.q. wijzigen ten gevolge 

van de nieuwe werkwijze. 

Denk zeker aan: procedure voor gereedschapsbeheer, het maken van 

een back-up en het verwijderen van gebruikte APT-files. 



14) Software protectie wijzigen. 

15) Constructeurs, werkvoorbereiders en operators instrueren en indien 

nodig een basis cursus ontwerpen op CAD en/of programmeren met 

Salvagnini laten volgen. 

16) Bestaande programma's op micro-vax installeren en wijzigingen door

voeren (i. v.m. nieuwe versie SOE). 

17a) Bestaande ontwerpen opnieuw bekijken en beslissen of het nodig is 

deze in het CAD-systeem in te voeren. 

17b) Nieuwe producten via het geintegreerde CADCAM-traject realiseren. 

17c) Ingevoerde producten evalueren, toetsen en indien nodig wijzigingen 

doorvoeren in de opgestelde procedures en instructies. 



BIJLAGEL - CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN -

Mijn belangrijkste conclusie is, dat de koppeling van het Unigraphics II 

CADCAM-pakket (ontwerpproces) met de CNC-bestuurde Salvagnini

combinatie (productieproces) - in tegenstelling tot wat velen beweerden -

weI degelijk mogelijk is: niet via een ISO- of G-code interface maar door 

middel van een UNI-APT file, welke de geometrische gegevens overdraagt. 

Voor producten die op de Salvagnini-pers geproduceerd worden, kan door 

de gerealiseerde koppeling de werkvoorbereiding veel sneller plaatsvinden 

en wordt de kans op fouten in de persprogramma's aanzienlijk beperkt. Tot 

het verleden behoren onjuist bepaalde uitslagen, verkeerd opgegeven te 

gebruiken stempels en coordinaten van plaat en persingen. Daarnaast 

ontstaat er een uniformiteit in de te verstrekken programma's en uitslag

tekeningen. De programmalengte neemt echter toe, maar door het 

optimalisatieprogramma SDB van Salvagnini heeft dit geen invloed op de 

productietijd. 

Wanneer bij het modelleren word besloten of een product op de CNC

bestuurde machine-combinatie geproduceerd gaat worden, dient de 

constructeur te beslissen, welke gereedschapsfamilie de basis vormt voor 

zijn product. Door uit te gaan van de elf standaard gereedschapsfamilies, 

bestaande uit stempels waarmee het mogelijk is een beperkt aantal features 

te produceren. Hierdoor kan een groot aantal producten tevens sneller 

ontworpen worden. 

De CADCAM-koppeling met de buigmachine, welke binnen de beschikbare 

afstudeertijd niet kon worden gerealiseerd, valt zeker aan te bevelen. 

Ik ben van mening dat het mogelijk is, om de gegevens over de zetkanten, 

buigradi en het referentiepunt uit de Unigraphics II flat pattern-database te 

genereren. 



Het is mogelijk om hierbij gebruik te maken van het "'flangs en bends 

model" en de plaatuitslag-geometrie, welke respectievelijk op layer 211 en 

215 - na het doorlopen van de macro's IIplaatuitslag deel 1 en 2" - worden 

bewaard. 

Voor het buigproees is tot op heden geen Salvagnini-software besehikbaar 

voor het V AX/VMS-systeem. Men moet dus met behulp van de program

meertaal GRn> van Unigraphies II een productieprogramma genereren in de 

Salvagnini-handprogrammeertaal. Dit programma moet men wegsehrijven 

in de Salvagnini-direetory van waaruit men de programma's via het 

modem naar de produetie kan verzenden. 

Tevens wordt aanbevolen om in de nieuwe situatie zoveel mogelijk ge

bruik te maken van de mogelijkheden van de CADCAM-koppe1ing. Dit in 

tegenstelling tot de oude situatie, waarbij op de eonventione1e manier werd 

geeonstrueerd en de werkvoorbereiding tijdrovender en foutgevoeliger was. 

In verband met de veranderde werkwijze, zal de nieuwe situatie een gewen

ningsproces moeten doorlopen, waardoor bij implementatie van de 

koppeling de tijdwinst nog niet optimaal zal zijn. Het is daarom aan te 

bevelen, dat de werknemers de mogelijkheid en tijd krijgen om met de 

geintegreerde koppe1ing te leren werken en om te gaan. 

Diverse handleidingen zijn inmiddels in coneept-vorm geschreven en deze 

liggen op de afde1ing constructiebureau ter beschikking. 
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I 

VOORWOORD 

V oor deze afstudeeropdracht heb ik gebruik gemaakt van de projectstrategie, 

zoals die gehanteerd wordt binnen de afstudeerrichting Spedfieke Produc

tiemiddelen. 

In het kort houdt deze strategie in, dat de opdracht is aangepakt in drie 

fasen; een orientatie-, een plan- en een uitvoeringsfase. Elke fase is gevolgd 

door een toets, om zo tijdig te kunnen bijsturen. 

Door de opdracht vol gens deze methode te doorlopen, was het voor mij 

mogelijk om met de beschikbare hulpmiddelen - binnen de afstudeertijd -

tot een goede oplossing te komen (bijlage A). 

Ter afsluiting van mijn afstudeeropdracht is een publicatie geschreven. 

Deze is opgenomen in het voor U liggende rapport. 

In de diverse bijlagen is essentiele informatie opgenomen, welke niet in de 

publicatie voorkomt. 

Ik wil op deze plaats eenieder bedanken, die tijdens mijn afstuderen - zowel 

op technisch als sodaal gebied - een bijdrage hieraan hebben geleverd. 

Met name bedank ik de heer De Bruin - van wie ik de volledige vrijheid 

van handelen kreeg - voor zijn begeleiding, adviezen en het in mij gestelde 

vertrouwen. 

De heren Prins, Van der Zee en Mac-Kenzie van resp. de firma's EDS en 

Multi Norm wil ik graag bedanken voor hun medewerking en het 

beschikbaar stellen van hun hard- en software. 

Tenslotte bedank ik Elly voor het redigeren en het opmaken van de layout 

van mijn verslag en als laatste wi! ik het totale personeel van Ahrend 

Industrial bedanken voor de leerzame en tevens leuke tijd gedurende mijn 

stageperiode. 



SAMENVATTING 

Op het constructiebureau van Ahrend Industrial b.v. te Geldrop gebeurt het 

realiseren en aanpassen van de tekeningen voor het merendeel op de 

conventionele manier. 

Op dit constructiebureau vindt tevens de werkvoorbereiding plaats. Dit 

houdt onder andere voor de werknemers in, het maken van de routing, het 

bepalen van de kost- en verkoopprijs, het vastleggen van de technologische 

gegevens en gereedschappen, het schrijven van de pers- en 

buigprogramma's en het genereren en optimaliseren van de besturingsfiles . 

De mogelijkheid voor een koppeling tussen het aanwezige Unigraphics IT 

CADCAM-pakket en de CNC-bestuurde pers- /buigcombinatie is in dit 

onderzoek - met behulp van de project-strategie - geanalyseerd. 

Vanwege de beperkte duur van de afstudeerfase is alleen de koppeling met 

de persmachine daadwerkelijk gerealiseerd. 

Door de realisatie van deze CADCAM-koppeling is de kans op introductie 

van fouten in de persprogramma's tot het minimum beperkt en verloopt de 

werkvoorbereiding aanzienlijk sneller. 

Daarnaast valt het aan te bevelen om bij het modelleren uit te gaan van een 

aantal standaard gereedschapsfamilies, bestaande uit stempels waarmee het 

mogelijk is een beperkt aantal features te produceren. Hierdoor kan een 

groot aantal producten ook sneller ontworpen worden. 

SUMMi\.RY 

In the construction dept. of Ahrend Industrial B. V. in Geldrop the 

realisation and adaptation of drawings takes place, mostly in the 

conventional way. 



In this construction dept. also the work preparation takes place, which a.o. 

includes for the employees: writing a sequence of operation (routing), 

calculating the cost- and salesprice, laying down technological data and 

tools, writing punch- and bendprograms, generation and optimalisation of 

the controlfiles. 

The possibility for a coupling between the present Unigraphics II CADCAM

system and the CNC-controlled punch-/bendcombination is analysed in this 

study with the use of the projectstrategy. 

Because of the limited time of this graduation-phase only the coupling with 

the punch-machine is actually realised. 

Because of the realisation of this CADCAM-coupling the chance of 

introduction of defaults in the punchprograms is reduced to the minimum 

and the work preparation is considerably faster. 

Also it is recommended to start modelling with a number of standard 

tool groups, consisting of stamps which make it possible to produce a limited 

number of features. With this a faster design of a great number of products 
will be possible. 



INLEIDING 

Ahrend Industrial b.v. is een onderdeel van de Ahrend Graep n.v. 

Het is een zelfstandige onderneming, die zich bezighoudt met het 

ontwerpen, produceren en verkopen van plaatstalen meubelen ten behoeve 

van de inrichting van kantoren, archieven en werkplaatsen (bijlage B). 

Op het constructiebureau worden nieuwe producten geconstrueerd en reeds 

bestaande ontwerpen verbeterd of veranderd ten behoeve van klant

gespecialiseerde producten. 

Het realiseren en aanpassen van de tekeningen gebeurt voor het merendeel 

op de conventionele manier. Dit heeft tot gevolg dat de werktekeningen -

met name de uitslag- en buigtekeningen - er onoverzichtelijk en slordig 

uitzien, wat introductie van fouten met zich kan meebrengen. 

Op dit constructiebureau vindt tevens de werkvoorbereiding plaats. Dit 

houdt onder andere in: het vaststellen van het fabricageproces, het bepalen 

van de kost- en verkoopprijs, het selecteren van de machines en gereed

schappen, het uitzoeken van de grondstoffen en de NC-programmering. 

Onder de NC-programmering wordt verstaan: het genereren van. 

besturingsfiles voor de numeriek bestuurde Salvagnini-machines, het 

vastleggen van de technologische gegevens en het optimaliseren van de 

bewerkings-volgorde. 

Door het inkrimpen van de markt en het tegelijkertijd toenemen van de 

concurrentie, wordt het steeds belangrijker om snel en flexibel op de vraag 

van de markt te kunnen reageren. 

Dit is mogelijk wanneer men een koppeling van alle technische, logistieke 

en administratieve gegevens nastreeft, waardoor men sneller en tegen 

geringere kosten met een geminimaliseerd aantal fouten kan produceren 



Ben volledige realisatie hiervan is nog niet haalbaar. Dit betekent echter 

niet, dat men kan afwachten tot de techniek een panklare oplossing veor 

elke onderneming gereed heeft. 

Deze afstudeeropdracht - het analyseren van de haalbaarheid van een 

geYntegreerde CADCAM-koppeling ten behoeve van de plaatbewerkings

technieken en het realiseren hiervan - is een eerste stap op weg naar een 

volledige integratie tussen de ontwerp- en productiegegevens (bijlage C). 
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