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Samenvatting

Door de scheiding tussen ontwerpen en fabriceren blijken in de praktijk veel produkten
in de fabricage-fase niet maakbaar. Een systeem dat er voor zorgt dat er een integratie
optreedt zodat men in de ontwerpfase al weet of iets weI dan niet maakbaar is,
Integration ofDesign and Manufacturing, is het IDM-systeem. Dit systeem is in
ontwikkeling voor verspanende bewerkingen.
Deze onderzoeksopdracht heeft als doelstelling te kijken ofvoor andere bewerkingen,
in dit geval buig- en ponsbewerkingen, deze integratie ook bewerkstelligd kan worden.
Door het toenemen van de kwaliteitseisen en het steeds goedkoper moeten produceren
ontstaat in de plaatverwerkende industrie de behoefte aan computerondersteuning in de
ontwerpfase van een produkt. Het IDM-systeem biedt hiervoor goede mogelijkheden,
daar in een zo vroeg mogelijk stadium de ontwerper al op de hoogte wordt gebracht
omtrent de uiteindelijke fabriceerbaarheid van een ontwerp.
Welke factoren bij het buigen en ponsen bepalend zijn voor de uiteindelijke
produktvorm en hoe deze kunnen worden verwerkt in het IDM-systeem wordt
beschreven in dit onderzoek.
Omdat het buigen van produkten een proces is, waarbij in de produktie nog vaak
wordt bijgestuurd wordt,is het noodzakelijk dat verder onderzoek plaatsvindt naar
materiaal- en machinegedragingen, waarbij de rol van de machinebediende, die het yak
in de praktijk heeft geleerd, niet onderbelicht mag blijven. Deze empirische gegevens
moeten worden verzameld en in combinatie met de in ontwikkeling zijnde theorie in
het IDM-systeem worden verwerkt.
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Toelichting:
Binnen de vakgroep WPA wordt gewerkt aan het onderzoeksproject I.D.M.
(Integration of Design and Manufacturing). Het project heeft als doelstelling een
integratie te realiseren tussen ontwerp, werkvoorbereiding en fabricage van een
produkt en wei zodanig dat al in de ontwerpfase gegarandeerd kan worden dat het
ontwerp van het produkt fabriceerbaar zal zijn. Tot nu toe richtte I. D. M. zich op de
verspanende bewerkingen. Deze onderzoeksopdracht heeft tot doel te
onderzoeken of en zo ja hoe het mogelijk is de niet verspanende fabricage
technieken buigen en ponsen in deze benadering op te nemen.

Opdracht:
Beschouw de onorthodoxe wijze waarop binnen het 10M project de integratie van
ontwerpen, werkvoorbereiden en fabricage wordt benaderd. Analyseer de
fabricage technieken buigen en ponsen met betrekking tot de integratie van
ontwerpen, werkvoorbereiding en fabricage van onderdelen.
Doe een voorstel hoe deze fabricage technieken opgenomen kunnen worden in
10M. Werk dit voorstel uit en laat zien waar eventuele problemen kunnenl zullen
optreden. Doe voorstellen om deze mogelijke problemen op te lossen. Evalueer of
de binnen 10M gehanteerde strategie geschikt is voor de integratie van ontwerpen,
werkvoorbereiden en fabriceren van te buigen en te ponsen produkten.

Prof. dr. ir. A.C.H. van der Wolf
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Dr. ir. F. Delbressine
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1. Inleiding

Met de komst van de industrialisatie en dus ook de specialisatie is er een scheiding
opgetreden tussen de ontwerp- en fabricage-afdeling. Deze scheiding leidt er toe dat de
specialistische ontwerpafdeling te weinig rekening houdt met beperkingen die in de
fabricage tot uiting komen. Produkten die ontworpen worden kunnen dan ook vaak
niet daadwerkelijk geproduceerd worden en het ontwerp moet terug worden gestuurd
naar de ontwerpafdeling, die het ontwerp moet aanpassen, waarna een tweede poging
tot fabriceren zal plaatsvinden.
Daar nu in de industrie de noodzaak om goedkoper en nauwkeuriger te produceren
steeds sterker wordt, is het van belang dat het hierboven beschreven proces, van
ontwerpen tot en met fabriceren, slechts een keer doorlopen wordt. Dit kan men
bereiken door de ontwerper in een zo vroeg mogelijk stadium te confronteren met de
fabricagebeperkingen. Op deze wijze ontstaat er een integratie tusen ontwerpen en
fabriceren. Een systeem dat een dergelijke integratie tot stand brengt is het in
ontwikkeling zijnde IDM-systeem, de letters IDM staan voor Integration ofDesign
and Manufacturing. Het huidige IDM-systeem spits zich toe op de verspanende
bewerkingen. Een beknopte beschrijving hiervan vindt men in hoofdstuk 2.
Echter niet alleen voor verspanende bewerkingen is een integratie tussen ontwerpen en
fabriceren wenselijk. Ook andere werktuigbouwkundige bewerkingstechnieken, zoals
buigen, ponsen, assembleren, hebben baat bij een dergelijke integratie. Doel van deze
onderzoeksopdracht is dan ook om te kijken of de IDM-filosofie gebruikt kan worden
voor buig- en pons-bewerkingen. Na een korte inleiding over deze bewerkingen in
hoofdstuk 3, wordt in hoofdstuk 4 beschreven welke fabricagebeperkingen aan het
buigen en ponsen ten grondslag liggen en hoe deze in het ontwerpproces kunnen
worden verwerkt.
Met name het buigen is een proces dat tot op heden in de fabricage vaak wordt
bijgestuurd. Om bijsturing in de fabricage tot een minimum te beperken is het
noodzakelijk dat het systeem dat ontwikkeld wordt, kennis heeft over de gegevens' die
bepalend zijn voor het materiaalgedrag tijdens het buigen. Op dit gebied vindt veel
onderzoek plaats en de uitkomsten van deze onderzoekingen zullen in het systeem
verwerkt moeten worden. Natuurlijk blijft er altijd een zekere onzekerheid bestaan,
maar deze kan aanmerkelijk gereduceerd worden.
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2. Integratie van ontwerpen en fabriceren

Het primaire doel van een ontwerp is het genereren van een een-eenduidige complete
representatie van het produkt. Het ontwerp dient de gewenste functionaliteit te
realiseren en moet worden gefabriceerd. Om daadwerkelijke fabricage te kunnen
garanderen is het noodzakelijk dat er een integratie tussen ontwerpen en fabriceren
ontstaat, zodat de ontwerper al in de ontwerpfase geconfronteerd wordt met fabricage
beperkingen. De voordelen van deze integratie zijn dat het door de ontwerper
ontworpen produkt gegarandeerd fabriceerbaar is, dat ook het eerste produkt dat
gefabriceerd gaat worden ook aan de ontwerpspecificaties voldoet, dat de doorlooptijd
van ontwerpen tot en met fabriceren kan worden verkort en dat de kwaliteit van het
produkt verbetert.

2.1 Mogelijke integraties

De fabricage-beperkingen die relevant zijn voor de maakbaarheid van het ontwerp
dienen in de ontwerpfase gecontroleerd te worden. De twee benaderingen die nu
gevolgd kunnen worden zijn; controleer het eindstadium van het ontwerp of controleer
het beginstadium van het ontwerp en vervolgens iedere ontwerp-operatie die hierop
wordt uitgevoerd [Del 94].
De eerste benadering, die waarbij het eindstadium van het ontwerp aan een controle
onderworpen wordt, is vooralsnog te gecompliceerd om geautomatiseerd plaats te
vinden, pogingen hiertoe zijn ondernomen door de Universiteit Twente onder leiding
van professor H.II Kals [Kals 93]. Het zal de ontwerper dan ook kunnen gebeuren
dat hij achteraf, door de werkvoorbereider, geconfronteerd wordt met een niet te .
fabriceren ontwerp. De tweede benadering verdient dan ook de voorkeur en ligt ten
grondslag aan het I.D.M. systeem, een systeem dat een integratie tussen ontwerpen en
fabriceren wil bewerkstelligen voor verschillende fabricage technieken.

2.2 IDM voor verspanende bewerkingen

Het ontwerpen met I.D.M. voor verspanende bewerkingen bestaat voor de ontwerper
eruit dat hij gebruik maakt van twee specifieke handelingen, te weten het specificeren
van een initiele ontwerp toestand en het specificeren en toepassen van fabriceerbare
ontwerp transformaties.
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2.2.1 Het specificeren van de initiele ontwerp toestand

De initiele ontwerp toestand is het ontwerp-equivalent van het, al dan niet
voorbewerkte, uitgangsmateriaal. De ontwerper zal de toestand specificeren door het
ingeven van het type materiaal, de nominale maten en hun toleranties. Vervolgens zal
gekeken worden of het door de ontwerper gespecificeerde ontwerp maakbaar is. Deze
maakbaarheidscontrole bestaat uit het controleren van de beschikbaarheid van het
gewenste materiaal met de gewenste dimensies en toleranties. Is het materiaal in de
gewenste verschijningsvorm niet aanwezig dan zal geprobeerd worden het verschil in
gewenste en aanwezige toestand te overbruggen door het uitvoeren van bewerkingen
die dit verschil ongedaan maken. De reeks fabricage-processen die nodig zijn om een
weI aanwezig stuk materiaal dusdanig te bewerken zodat het weI voldoet aan de
gewenste initiele ontwerp toestand vormen het microprocesplan. Een microprocesplan
is een beschrijving van een verzameling fabricage-processen die een bewerking
mogelijk maken. Een microprocesplan wordt niet aileen gebruikt voor het beschrijven
van de bewerkingen die het verschil tussen gewenste en aanwezige toestand
overbruggen, maar voor aile bewerkingen die op het ontwerp worden uitgevoerd.
Indien het verschil tussen de gewenste initiele en de aanwezige toestand niet overbrugd
kan worden, dan kan er dus ook geen microprocesplan worden opgesteld, wordt dit
gemeld aan de ontwerper. Deze weet dan direkt dat zijn ontwerpkeuzes niet fabriceer
baar zijn en kan overgaan op het aanpassen van zijn ontwerp. Om het microprocesplan
op te stellen is in I.D.M. een microprocesplanner aanwezig die kennis bezit omtrent
fabricage-processen en dus weet wanneer er een microprocesplan gegenereerd kan
worden.

2.2.2 Het specificeren en toepassen van fabriceerbare ontwerp
transformaties

Fabriceerbare ontwerp transformaties formaliseren de kennis van een
fabricagetechniek. De drie van belang zijnde fabriceerbare ontwerp transformaties zijn:
fabriceerbare objecten, impliciete locaties en fabricage machine modellen. Een
fabriceerbaar object is de ontwerp- en werkvoorbereidings-equivalent van de
toepassing van een ofmeer gereedschappen, fabricage machines en opspanningen.
Door middel van impliciete ofabsolute locatie kan de gewenste positie en orientatie
van een fabriceerbaar object gemodelleerd worden. Een impliciete locatie is een
gespecificeerde locatie plus tolerantie ten opzichte van een ander fabriceerbaar object,
daarentegen localiseert een absolute locatie een fabriceerbaar object ten opzichte van
een centraal assenstelsel. Om nu te testen ofeen fabriceerbaar object gerealiseerd kan
worden is het noodzakelijk dat er modellen aanwezig zijn die weten of de aanwezige
bewerkingsmachines de fabricage kan uitvoeren. Deze modellen die de mogelijkheden
van de machine, inclusief de mogelijkheden van de opspanningen en de
gereedschappen, kennen, worden fabricage machine modellen genoemd.
Het toepassen van fabriceerbare ontwerp transformaties verloopt als voIgt, een
verspanende bewerking wordt gemodelleerd door middel van de operatie aftrekken.
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Dit betekent dat de ontwerper een fabriceerbaar object aftrekt van bijvoorbeeld de
initiele toestand, er ontstaat dan een nieuwe toestand.
Om nu een compleet beeld te krijgen van aIle door de ontwerper toegepaste ontwerp
transformaties worden deze opgeslagen in een zogenaamde ontwerpboom. Deze
ontwerpboom bevat een compleet model van het ontworpen produkt, te beginnen met
de initiele toestand en vervolgens de daarop uitgevoerde ontwerptransformaties met
hun locale restricties en toleranties.

2.2.3 De fabriceerbaarheidscontrole

Na elke toepassing van een fabriceerbare ontwerp transformatie is het natuurlijk
belangrijk dat gecontroleerd wordt of deze transformatie weI daadwerkelijk
gefabriceerd kan worden. De belangrijkste controles die uitgevoerd worden zijn het
microprocesplan en de bereikbaarheidscontrole.
Een microprocesplan is een verzameling elementaire bewerkingsprocessen die tezamen
in een bepaalde volgorde de fabriceerbare ontwerp transformatie kunnen fabriceren.
Om tot een microprocesplan te komen wordt gekeken ofvoor de gewenste
bewerkingen geschikte machines en gereedschappen aanwezig zijn. Is dit niet het
geval, er kan dan geen microprocesplan gegenereerd worden, dan wordt dit gemeld
aan de ontwerper die vervolgens zijn wensen omtrent de uit te voeren ontwerpoperatie
zal moeten aanpassen.
Het doel van de bereikbaarheidscontrole is te controleren of iedere bewerking die moet
worden uitgevoerd bereikbaar is voor het gereedschap. Om dit te controleren wordt er
van het gereedschap inclusief de gereedschaphouder een volume gedefinieerd. Dit
volume wordt in de momentane ontwerp toestand geplaatst en indien er nu
doorsnijding met het gereedschapvolume optreedt is het duidelijk dat er een botsing zal
plaatsvinden gedurende de bewerking. De gewenste fabriceerbare ontwerp
transformatie kan dan niet worden uitgevoerd.
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3. Buigen en ponsen

Buigen en ponsen zijn twee veel gebruikte omvormende technieken. Kenmerkend voor
beide technieken zijn de volgende factoren [Ear 58];
• het vervormen vindt niet plaats door verwarmen, maar door het uitoefenen van

druk op het materiaal,
• de benodigde druk wordt geleverd door bewerkingsmachines bijvoorbeeld

buigbanken en persen,
• verschil in vormgeving kan bereikt worden door toepassen van verschillende

gereedschappen,
• het materiaal dat gebruikt wordt is plaat, aangeleverd op rollen de zogenaamde

coils,
• werkstukken, ook met gecompliceerde vormen, zijn door middel van een enkele

persslag te maken,
• het vervaardigen van de produkten gaat gepaard met een minimum aan afval.

Kenmerkend voor het buigen is bovendien dat het voornamelijk gaat om doosvormige
produkten. Deze doosvormige produkten komt men in het dagelijkse leven overal
tegen.. Voorbeelden hiervan zijn: computerkasten, kabelgoten, behuizingen van audio
visuele apperatuur, enzovoort.

3.1 Het buigen

Het buigen is een plastische omvormtechniek. Er bestaan verschillende buigtechnieken,
te weten [Shp 93]:
• vrijbuigen (zie 3.1),
• vorm- ofmatrijsbuigen (zie 3.2),
• zetten( zie 3.3),
• strijkbuigen (zie 3.4).

3.1 vrijbuigen
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3.3 zetten 3.4 strijkbuigen

Bij het vrijbuigen en matrijsbuigen wordt de zakkende beweging gemaakt door de
stempel. Door de stempel over een bepaalde afstand te laten zakken is het mogelijk
verschillende hoeken te buigen. De plaat ligt gedurende de zakking aan op twee lijnen
van de matrijs. Bij het matrijsbuigen wordt de plaat door de stempel in de matrijs
gedrukt. Waar de plaat als eerste aangrijpt valt moeilijk te bepalen, daardoor weet men
ook niet waar de plaat als eerste gaat vervormen. Door de matrijs goed te smeren kan
dit probleem gedeeltelijk worden opgelost, maar een preciese bepaling blijft moeilijk.
Buiten de de zakking zijn ook de geometrie van de stempel en de matrijsbreedte van
belang voor de hoek die gebogen wordt. Afhankelijk van de geometrie van de stempel
varieert de straal van de hoek die gebogen wordt. Verder dient men rekening te
houden met de mate van terugvering indien een hoek gebogen wordt. Deze terugvering
wordt veroorzaakt doordat de plastische vervorming gepaard gaat met een elastische,
welke laatste als terugvering te voorschijn komt.
Athankelijk van de buigmethode moeten andere modellen opgesteld en gebruikt .
worden, die de machineparameters en het materiaalgedrag beschrijven.
Deze onderzoeksopdracht zal zich toespitsen op het vrijbuigen, daar dit proces veel
gebruikt wordt en vele mogelijkheden herbergt. De processen zetten en strijkbuigen
worden niet specifiek behandeld maar door het aanpassen van de invoerparameters en
het uitvoeren van andere berekeningen kunnen deze ook in het 10M systeem worden
ingepast.

3.2 Het ponsen

Ponsen is een scheidende techniek. Door rniddel van ponsen kan men geometrische
vormen uit plaat halen.
Van belang bij het ponsen is de grootte van de kracht die benodigd is om te ponsen, de
snijspleet en afhankelijk hiervan de machineinstellingen en de standtijd.
De kracht dient groot genoeg te zijn om de scheidende bewerking tot gevolg te hebben
en om het bot worden van de stempel op te vangen. De grootte van de snijspleet, zie
figuur 3.5, is belangrijk in verband met de kwaliteit van het gesneden vlak en de

IDM voor buigen en ponsen 9



levensduur van het gereedschap. Bij het uitvoeren van een ponsbewerking moet ook de
verhouding van de diameter van het gesneden vlak met de snijspleet berekend en
gecontroleerd worden. De standtijd is van belang omdat afhankelijk van de slijtage van
de stempel een aantal produkten gemaakt kan worden. Door nu de slijtage tot een
minimum te beperken wordt het produceren goedkoper, er zijn immers minder
stempels en wisselingen nodig

stempel

sruJnng

snijspleet

figuur 3.5 de snijspleet.
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4. IDM voor buigen en ponsen

In de plaatverwerkende industrie moet men steeds sneller en nauwkeuriger produceren.
De oorzaken, die hebben geleid tot het sneller en nauwkeuriger produceren, zijn het
kleiner worden van de seriegroottes en het toenemen van de kwaliteitseisen [Vin 94].
Het sneller moeten produceren zorgt ervoor dat de druk in de werkvoorbereiding is
toegenomen. Van de werkvoorbereiding wordt dan ook verwacht dat deze sneller gaat
werken en dat de uitkomst van de werkvoorbereiding ook daadwerkelijk klopt. Op zijn
beurt oefent de werkvoorbereiding weer druk uit op de ontwerper. Deze ontwerper
levert de werkvoorbereiding vaak ontwerpen aan die niet te fabriceren zijn.
Door nu in de ontwerpfase iedere ontwerphandeling van de ontwerper te onderwerpen
aan een fabriceerbaarheidscontrole krijgt men al in een vroeg stadium uitsluitsel
omtrent de fabriceerbaarheid van een ontwerp. Deze fabriceerbaarheidscontrole bestaat
uit het opstellen van een microprocesplan en het uitvoeren van een
maakbaarheidscontrole. In het microprocesplan staan de bewerkingsprocessen
beschreven die de gewenste ontwerphandeling kunnen fabriceren en de
maakbaarheidscontrole kijkt of de ontwerphandeling fabriceerbaar is in combinatie met
al eerder uitgevoerde ontwerphandelingen. Om nu tot een systeem te komen, dat
bovengenoemde eigenschappen bevat, is het noodzakelijk het buig- en ponsproces te
ontleden.
Ieder doosvormig produkt is opgebouwd uit een verzameling vlakken, al dan niet
voorzien van een pons, die een bepaalde relatie met elkaar hebben. Het ontwerp zal
vlak na vlak gedefinieerd worden, waarbij de relatie tussen de vlakken vastgelegd
wordt, waama een fabriceerbaarheidscontrole wordt uitgevoerd. Alvorens men een
bewerking van de ontwerper controleert op maakbaarheid zal deze bewerking
beschreven moeten worden. Dit beschrijven wordt gedaan middels het opstellen van
een microprocesplan. Vervolgens zal er gecontroleerd worden of de bewerking
daadwerkelijk maakbaar is, dit vindt plaats in de maakbaarheidscontrole.
Wordt tijdens het opstellen van het microprocesplan of het uitvoeren van de
maakbaarheidscontrole geconstateerd dat iets niet mogelijk is, dan zal de ontwerper
hiervan op de hoogte worden gebracht. Indien een bepaalde handeling onuitvoerbaar
is kan onmiddellijk worden ingegrepen zodat het ontwerp kan worden aangepast.
Nadat alle microprocesplannen zijn opgeste1d zullen deze gerangschikt worden, zodat
de uiteindelijke bewerkingsvolgorde te voorschijn komt. De interactie tussen
ontwerper en het IDM-systeem voor buigen en ponsen staat afgebeeld in fig4.1.

ontwerpparameters

antwoord

figuur 4.JJnteractie tussen ontwerper en JDM voor bUigen en ponsen.
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4.1 Het vastleggen van de geometrie

Het vlak na vlak definieren brengt met zich mee dat het mogelijk moet zijn bepaalde
geometrieen vast te kunnen leggen. Het vastleggen van een geometrie kan op
verschillende wijzen, men kan de geometrie opgebouwd denken uit losse lijnstukken
die met elkaar verbonden worden ofuit een basisgeometrie waarop verschillende
bewerkingen worden uitgevoerd. Nadeel van de eerste denkwijze is dat het vastleggen
van een geometrie veel tijd in beslag neemt, zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt. Het
vlak uit figuur 4.2 bestaat uit 9lijnstukken die gepositioneerd en met elkaar verbonden
moeten worden.

J

9
8 6

5
4

figuur 4.2 geometrie-omtrek bestaande uit negen lijnstukken.

Indien een uitgangsgeometrie gedefinieerd wordt, bijvoorbeeld de grote rechthoek,
hoeven hier maar twee bewerkingen op te worden uitgevoerd om de gewenste
geometrie te krijgen. Door de kleine rechthoek te positioneren en vervolgens af te
trekken van de grote rechthoek ontstaat er een nieuwe geometrie die vervolgens weer
bewerkt kan worden, zie figuur 4.3.

8D

figuur 4.3 het uitvoeren van een aftrekoperatie op een basisgeometrie.

I I
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De volgende bewerking is het verwijderen van de hoekpunt uit de geometrie van figuur
4.2. De geometrie die zo ontstaat is dan de gewenste geometrie, zie figuur 4.4.

I I

figuur 4.4 De vorming van de uiteindelijke geometrie.

Het definieren van basisgeometrieen en hier bewerkingen op uitvoeren is natuurlijk
aileen maar mogelijk indien bepaalde geometrieen aanwezig zijn, zodat men aIleen
maar een geometrie hoeft te selecteren waarna door het ingeven van enkele parameters
de gewenste geometrie verschijnt. Bijvoorbeeld voor het definieren van een vlak
hoeven aIleen maar lengte, breedte en dikte ingevoerd te worden.
De gedefinieerde geometrie kan gebruikt worden om de geometrie van een pons of
van een vlak te definieren. Wordt de geometrie gebruikt als pons dan wordt het
volgende proces doorlopen om de pons op maakbaarheid te controleren.

4.1.1 Ponsen van een geometrie

De eerste controle bekijkt ofde afinetingen van de te ponsen geometrie niet te groot
zijn zodat hij niet meer maakbaar is op het aanwezige machinepark. Om dit te kunnen
controleren moeten de afmetingen van de geometrie vergeleken worden met de
maximale afinetingen van geometrieen die ponsbaar zijn op het aanwezige
machinepark. Het aanwezige machinepark kan uit verschillende bewerkingsmachines
bestaat en er moet dus rekening gehouden worden met de verschillende machines en
bewerkingen die hetzelfde resultaat kunnen bewerkstelligen. Valt de te ponsen
geometrie binnen de norm dan vervolgt het ontwerpproces zijn weg. Is de geometrie
te groot dan wordt de ontwerper hiervan op de hoogte gebracht.

4.1.1.1 Positioneren van de te ponsen geometrie

De gedefinieerde geometrie zal in het ontwerp gepositioneerd moeten worden. Het
vastleggen van de positie van de te ponsen geometrie ten opzichte van een eerder
gedefinieerd object is vaak wenselijk, vandaar dat het positioneren op twee
verschillende manieren kan gebeuren, te weten absoluut of impliciet. Bij absoluut
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positioneren plaats je het object ten opzichte van een vast assenstelsel en bij impliciet
positioneren wordt de positie van het object relatief ten opzichte van een al eerder
gepositioneerd object vastgelegd. Door middel van het invoeren van coordinaten en de
keuze ofer absoluut of impliciet gepositioneerd wordt, komt de uiteindelijke positie
van de te ponsen geometrie vast te liggen .
Nu het object gepositioneerd is moet het systeem duidelijk worden gemaakt dat het
hier gaat om een materiaalverwijderende aktie. De te ponsen geometrie zal dus uit het
vlak waarin het gepositioneerd is moeten worden verwijderd. De operatie die dit kan
bewerkstelligen is de aftrekoperatie, zie figuur 4.5.

figuur 4.5 De aftrekoperatie toegepast op het ponsen.

4.1.1.2 Microprocesplan voor de te ponsen geometrie

Nu de geometrie gepositioneerd is, moet er berekend worden met welke stempel,
welke spleetbreedte, op welke machine en met welke machine-instellingen de te ponsen
geometrie gefabriceerd kan worden. Deze gegevens, die deel uit maken van de
fabriceerbaarheidscontrole, worden opgeslagen in een microprocesplan, zie figuur 4.6.
In een volgend stadium wordt gekeken ofdeze geometrie ook maakbaar blijft in
combinatie met het totale ontwerp.
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figuur 4.6 opstellen van het microprocesplan voor ponsen.

Met betrekking tot de stempel wordt er gecontroleerd ofer een stempel aanwezig is,
welke de gewenste ponsgeometrie met de geeiste kwaliteit kan maken. Indien er geen
stempel aanwezig is wordt er gecontroleerd ofhet mogelijk is een stempel te maken,
die weI de gewenste vorm en kwaliteit van de te ponsen geometrie kan produceren.
Vervolgens moet de kracht berekend worden welke nodig is om de te ponsen
geometrie te fabriceren. Is deze kracht groter dan de maximale kracht die een machine
uit de werkplaats aankan, dan is de geometrie niet maakbaar.
Is de te ponsen geometrie maakbaar op het aanwezige machinepark en is er ook een
stempel voorradig dan kunnen de instellingen van de pers worden berekend.
Deze gegevens worden opgeslagen en pas gerangschikt als aIle bewerkingen bekend
zijn, omdat het samenvoegen of scheiden van bewerkingen gunstig kan zijn voor de
snelheid van het produktieproces.

4.1.1.3 Maakbaarheidscontrole van de te ponsen geometrie

De maakbaarheidscontrole heeft tot doel de maakbaarheid van de te ponsen geometrie
te garanderen in combinatie met eerdere bewerkingen. Vit het opgestelde
microprocesplan is duidelijk geworden dat de geometrie gemaakt kan worden. Of de
geometrie bereikbaar is en blijft in het steeds veranderende ontwerp moet ook
gecontroleerd worden, dit gebeurt in de maakbaarheidscontrole. Na iedere
ontwerphandeling wordt er een uitslag bepaald. Deze uitslag is nodig omdat de te
ponsen geometrie uit het uitgeslagen ontwerp gehaald wordt. Indien de geometrie nu
niet bereikbaar is, kan deze niet meer gemaakt worden, en wordt berekend of door het
anders uitslaan van het ontwerp, dus door het anders definieren van de onderlinge
relaties tussen de vlakken, de bereikbaarheid van de te ponsen gemetrie weI
gegarandeerd blijft, zie figuur 4.7. Hoe de uitslag bepaald wordt, wordt besproken in
paragraaf4.4.

antwoord

ontwerpuitslag
\-------------~maakbaarheids

controle
pons

IDMvoor
buigen &
ponsen

figuur 4. 7 het uitvoeren van de maakbaarheidscontrole voor het ponsen.
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4.1.2 V1ak als geometrie

Wordt de gedefinieerde geometrie als vlak gebruikt dan zal, door de afinetingen van
het vlak te vergelijken met de maximaal op het machinepark te verwerken afinetingen,
gecontroleerd worden ofhet vlak voor verdere fabricage geschikt is. Alvorens een
microprocesplan opgesteld kan worden en de maakbaarheidscontrole uitgevoerd wordt
is het noodzakelijk de verbinding tussen de vlakken te defenieren.

4.1.2.1 Positioneren van bet vlak

Het gedefinieerde vlak kan weer op dezelfde twee manieren, namelijk absoluut of
impliciet, in het assenstelsel gepositioneerd worden. Bij het positioneren van twee
vlakken ten opzichte van elkaar is het noodzakelijk dat de gewenste hoek, inclusief
toleranties, tussen de twee vlakken wordt aangegeven. Om verder duidelijk te maken
dat de ontwerpersaktie leidt tot het verbinden van de twee vlakken, de aard van de
verbinding nog even in het midden gelaten, wordt dit aan het systeem duidelijk
gemaakt door het uitvoeren van een opteloperatie.

4.2 Aard van de ontwerpverbinding

Met betrekking tot het leggen van een verbinding, welke het vlak aangaat met een
ander vlak, heeft de ontwerper de keuze uit twee mogelijkheden. De ontwerper kan
zelf de aard van de verbinding aangeven of hij kan deze keuze overlaten aan het .
systeem. De reden dat de ontwerper zelf ook de aard van de verbinding kan aangeven
zit opgesloten in het feit dat de ontwerper absoluut een bepaald soort verbinding wil
hebben, bijvoorbeeld een buiglijn op een plaats die in het latere gebruik van het
ontwerp zichtbaar is.
De drie soorten verbindingen zijn;
• een buiglijn als verbinding;
• een las als verbinding;
• geen verbinding, zodat er een naad ontstaat.

4.2.1 Buiglijn als verbinding

Indien een buiglijn als verbinding tussen twee vlakken wordt gekozen, moet berekend
worden of de buiglijn gefabriceerd kan worden. De buiglijn variabelen, benodigd voor ,
worden door de ontwerper ingegeven. Deze variabelen zijn; de afinetingen van de twee
verbonden platen, de hoek inclusief tolerantie die gebogen moet worden en de
gewenste straal van de buiglijn. Het probleem bij het invoeren van een straal is dat een
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buiglijn geen precieze cirkel is, maar hoogstens een benadering van een cirkel. Indien
de straal van de buiglijn niet belangrijk is, is het dan ook verstandig deze achterwege te
laten en het systeem vrij te laten in de keuze van de straal. Wil men toch een straal
invoeren dan moet weI worden gedefinieerd wat precies de straal is en op welke plaats
in de buiglijn deze definitie geldt. Indien het systeem de keuze van de straal moet
maken, zal hij deze parameter in verdere berekeningen niet meenemen, aangezien de
ontwerper heeft aangegeven dat de grootte van de straal niets uitmaakt. De keuze van
het systeem is eigenlijk het resultaat van de nog volgende berekeningen. Na het bekend
zijn van de buiglijn variabelen kan er een microprocesplan opgesteld worden.

4.2.1.1 Microprocesplan voor het buigen

In het microprocesplan staat beschreven op welke machine er gebogen kan worden,
hoe groot de zakking moet zijn en welke gereedschappen er gebruikt worden. De
gereedschappen die gebruikt worden zijn de stempel en de matrijs, met de zakking
wordt bedoeld de verplaatsing van de stempel. De combinatie van zakking, stempel en
matrijs moet nu bepaald worden.
Deze combinatie is afhankelijk van de grootte van de hoek, inclusief toleranties die
gebogen moet worden, de gewenste straal, de materiaalparameters en de dikte van het
materiaal. De materiaalparameters zijn onder andere de elasticiteitsmodulus,
verstevigingscoefficient, voorrek, anisotropiefactor, walsrichting enzovoort.
De grootte van de hoek die het ontwerp heeft is niet gelijk aan de grootte van de hoek
die gebogen wordt. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat een gebogen plaat
terugveert, nadat hij uit de buigbank komt. De mate van terugveren zal dus bekend
moeten zijn. Uit de praktijk blijkt dat modellen hiervoor tekort schieten. Het is dan ook
noodzakelijk, hetgeen de bedoeling is, ervaringsgegevens te verzamelen en deze op te
slaan in het systeem.
De materiaalparameters en ook de dikte zijn op hun beurt weer afhankelijk van de.
positie van de blank op de coil, een coil is een rol plaatstaal waaruit de blanks gehaald
worden. Met het veranderen van de diameter van de coil varieren dan ook de
materiaalparameters en de dikte. Wil men een constante kwaliteit leveren, dan zal de
zakking gedurende een run produkten steeds weer bijgesteld moeten worden. De
afhankelijkheid van de positie op de coil moet verder worden onderzocht zodat bekend
is wanneer en hoeveel bijgesteld moet worden. Bijkomend probleem is dat de
materiaalparameters die nodig zijn om het gedrag van de plaat te voorspellen ruet altijd
bekend zijn omdat de tijd ontbreekt om deze te bepalen, en indien ze al bekend zijn, ze
vaak te weinig voorspellende waarde hebben wat betreft materiaalgedrag bij buigen.
Rekening houdend met aIle afhankelijkheden kan er een zakking, stempel en matrijs
combinatie bepaald worden die de gewenste buiglijn kan fabriceren.
Het microprocesplan beschrijft dus aIleen of een buiglijn tussen twee vlakken gemaakt
kan worden, zie figuur 4.8. Of deze buiglijn maakbaar is in combinatie met de rest van
het ontwerp wordt bekeken in de maakbaarheidscontrole .
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figuur 4.8 opstellen van het microprocesplan voor buigen.

4.2.1.2 Maakbaarheidscontrole voor het buigen

opstellen
microprocesplan

buigen

Zoals gezegd wordt in de maakbaarheidscontrole bekeken of de buiglijn maakbaar is en
blijft in combinatie met aile andere buiglijnen. Allereerst wordt er bekeken of op de
door de ontwerper aangegeven plaats weI een buiglijn gemaakt kan worden. Dit is
namelijk onmogelijk indien de twee door de ontwerper verbonden vlakken ieder al een
buiglijn hebben met een zelfde ander vlak, zie figuur 4.9. De onderbroken lijnstukken
kunnen niet allen tegelijk buiglijn zijn.

.. '

figuur 4.9 niet overal kan een buiglijn gedefinieerdworden.

Ook is een buiglijn onmogelijk indien de rest van het ontwerp de plaats waar gebogen
moet worden onbereikbaar maakt. Is een door de ontwerper aangebrachte buiglijn op
die positie mogelijk en bereikbaar dan vindt de volgende controle plaats, namelijk de
botsingscontrole. Het voorkomen van botsingen is belangrijk, omdat indien er een
botsing optreedt de geometrie van het uiteindelijke ontwerp verstoord wordt. Deze
controle kan worden uitgevoerd door het uitgeslagen werkstuk in een machinemodel te
plaatsen, iedere nog resterende bewerkingsvolgorde te doorlopen en te kijken of er
doorsnijding van het produkt met het machinemodel plaatsvindt. Het machinemodel
kan men zich voorstellen als een volume, dat de contouren van de werkelijke machine
als begrenzing heeft. Vindt er doorsnijding plaats dan zal er een botsing optreden.
Treedt er een botsing op dan zal getracht worden dit te voorkomen. Maatregelen om
een botsing te voorkomen zijn~ gebruik een ander stempel of indien de ontwerper dit
toelaat, definieer op deze of andere plaats een ander soort verbinding. De
maakbaarheidscontrole zal ook de handelbaarheid van het ontwerp onder de loep
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nemen, dit is weliswaar geen eerste orde probleem, maar kan er toe bijdragen dat
onhandelbare buigvolgordes worden uitgesloten. Een onhandelbare buigvolgorde is dat
de machinebediende een plaat tussen twee bewerkingen niet in een vlak kan houden
maar deze plaat moet roteren.
Indien nu toch meerdere buigvolgordes tot een mogelijke oplossing leiden zal er op
grond van andere overwegingen besloten moeten worden, welke de uiteindelijke
buigvolgorde wordt. Dit wordt besproken in paragraaf4.5.

4.2.2 Las als verbinding

Verkiest de ontwerper om de beide vlakken door middel van een las te verbinden dan
zal er ook een fabriceerbaarheidscontrole worden uitgevoerd, bestaande ui een
microprocesplan en een maakbaarheidscontrole.

4.2.2.1 Microprocesplan lassen

In het microprocesplan wordt bepaald welke lasmethode en apperatuurinstellingen er
gebruikt gaan worden en aan welke eisen het ontwerp moet voldoen. De eerste
controle is die waarin bepaald wordt of het materiaallasbaar is. Vervolgens kan de
ontwerper een lasmethode kiezen, en deze laten doorrekenen, of de keuze aan het
systeem overlaten. Laat de ontwerper de keuze aan het systeem over dan zal de
bepaling van de lasmethode afhankelijk zijn van de materiaalsoort, de bereikbaarheid
van de lasnaad, het soort las dat gelegd kan worden, de gewenste kwaliteit van de las
en de aanwezigheid van apparatuur. Na bepaling van de lasmethode kunnen de
apparatuurinstellingen berekend worden. De eisen waaraan het ontwerp moet voldoen
worden nu ook duidelijk. Deze eisen hebben betrekking op de minimale c.q. maximale
spleetbreedte die aanwezig mag zijn en voorbewerkingen die eventueel op de rand van
het vlak moeten worden uitgevoerd. Na het opstellen van het microprocesplan zal de
maakbaaarheidscontrole plaatsvinden om te kijken of in combinatie met vorige
bewerkingen de maakbaarheid van de las gewaarborgd blijft.

parameters lasverbinding
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figuur 4.10 opstellen microprocesplan voor het lassen.

opstellen
microprocesplan

lassen

IDM voor buigen en ponsen 19



4.2.2.2 Maakbaarheidscontrole lassen

Ofde las maakbaar is in combinatie met eerder uitgevoerde bewerkingen wordt
gecontroleerd in de maakbaarheidscontrole. Deze maakbaarheidscontrole zal nagaan of
de naad bereikbaar is in het huidige ontwerp en of deze bereikbaar blijft gedurende de
veranderingen die het ontwerp nog zal ondergaan. Verder is het van belang dat de
kwaliteit van de rest van het ontwerp niet door het lassen beinvloed wordt,
bijvoorbeeld warmtetransport kan de tolerantie-eisen van andere vlakken in gevaar
brengen.
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figuur 4.11 controle van de maakbaarheid van de las.

4.2.3 Geen verbinding

De ontwerper kan er ook voor kiezen om geen verbinding te leggen tussen de vlakken,
er zal dan een naad ontstaan. Dat dit vlak toch deel uitmaakt van het ontwerp is het
systeem duidelijk te maken door dit vlak een relatie mee te geven. Dit houdt in dat het
systeem duidelijk wordt gemaakt dat het vlak als relatie met een ander vlak een naad
heeft en dus wei deel uitmaakt van het ontwerp. Een procesplan hoeft niet opgesteld te
worden daar er niets bewerkt hoeft te worden. Een maakbaarheidscontrole wordt wei
uitgevoerd.

4.2.3.1 Maakbaarheidscontrole bij geen verbinding

De reden dat er toch een maakbaarheidscontrole wordt uitgevoerd is, dat wanneer het
vlak helemaal geen verbinding met andere vlakken aangaat het simpelweg niet kan
bestaan. Voordat het ontwerp zijn uiteindelijke geometrische vorm heeft gekregen
moet de ontwerper dit vlak dus verbonden hebben op de een ofandere wijze. Gebeurt
dit niet dan zal het systeem ingrijpen en de ontwerper op de hoogte brengen van zijn
fout. Ook zullen de parameters van de naad gecontroleerd worden, deze parameters
zijn de spleetbreedte en de toleranties die aan de naad zijn meegegeven. Zijn
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bijvoorbeeld de toleranties te nauwkeurig dan is het onmogelijk deze nawkeurigheid te
behalen.

4.3.3 Systeem bepaalt aard van de verbinding

Heeft de ontwerper geen specifieke wensen omtrent de aard van een verbinding dan
kan hij deze keuze aan het systeem overlaten. Het systeem zal trachten de meest
optimale verbinding te kiezen. Het systeem moet natuurlijk weI weten welke factor of
factoren belangrijk zijn om tot een optimale keuze te komen.
Hetgeen men probeert te bereiken is natuurlijk een zo goedkoop mogelijk produkt
maken dat voldoet aan de eisen van de ontwerper. Vandaar dat de volgende factoren
belangrijk zijn om het systeem tot een keuze te laten komen;
• probeer zoveel mogelijk buiglijnen aan te brengen, dit in verband met de lage kosten

van een buigbewerking, lassen is bijvoorbeeld veel bewerkelijker en dus duurder;
• de buigvolgorde, deze beinvloedt namelijk de kwaliteit van het produkt (wordt

behandeld in paragraaf 4.5.);
• de geometrie van de uitslag, deze bepaald hoeveel afval er ontstaat bij het knippen

uit plaat;
Kiest het systeem nu een buiglijn als verbinding, dan zal hiervoor een microprocesplan
worden opgesteld en daama een maakbaarheidscontrole worden uitgevoerd zoals
beschreven in paragraaf 4.2.2.3. Dit houdt in dat er automatisch gecontroleerd wordt
ofde tolerantie-eisen worden nageleefd, ofeen buiglijn op die plaats mogelijk is, of er
geen botsingen optreden en of het produkt handelbaar blijft. Vervolgens wordt de
buigvolgorde bepaald, volgens de regels die behandeld worden in 4.5. Is deze
buigvolgorde niet de goedkoopste of kan niet aan de ontwerpeisen voldaan worden
dan zal een andere verbinding worden gelegd en bekeken worden ofdeze weI voldoet.
De goedkoopste, binnen de eisen van de ontwerper liggende, verbinding wordt
vervolgens gekozen.

4.3 Bepaling van de uitslag

De uitslag van het ontwerp is de reperesentatie van de vlakke begintoestand. Om de
uitslag van het ontwerp te bepalen, moet het ontwerp uitgevouwen worden. Dit is
mogelijk door de hoek die de vlakken met elkaar maken op te hetTen en de beide
vlakken in elkaars verlengde te plaatsen. Is de verbinding een buiglijn dan moet men
rekening houden met het feit dat de gestrekte lengte niet gelijk zal zijn aan de som van
de lengte van de vlakken en de gemiddelde straal van de verbindende buiglijn.
Om tot een correcte uitgeslagen lengte te komen kan men gebruik maken van
formules, echter deze formules schieten in de praktijk te kort. Geheel in de bedoeling
van de systeem:filosofie wordt dan ook gebruik gemaakt van ervaringsgegevens. Naar
deze ervaringsgegevens wordt volop onderzoek verricht en men kan zo steeds
nauwkeuriger de uitslag bepalen Aandacht moet ook worden besteed aan de plaatsen
waar ponsgaten zijn aangebracht. Deze moeten na het buigen van de plaat natuurlijk
weI op de door de ontwerper aangegeven positie komen. Is de verbinding een las dan
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moet rekening gehouden worden met de spleetbreedte zoals deze al bepaald is. Ook de
toleranties die aan de lasnaad of aan een andere naad zijn gegeven, zijn bepalend voor
de grootte van de uitslag.

4.4 Bepaling van de buigvolgorde

De uitslag van het ontwerp zal zo gebogen moeten worden dat het gewenste produkt
verschijnt. Er zal dus een buigvolgorde bepaald moeten worden.Voor het bepalen van
de buigvolgorde zijn enkele regels voor handen, die zoveel mogelijk moeten worden
nageleefd wil men een produkt krijgen dat voldoet aan de kwaliteits-eisen en tevens
gemakkelijk te fabriceren is. Een van de belangrijkste regels namelijk het voorkomen
van botsingen is al nageleefd bij de maakbaarheidscontrole voor het buigen, zie
paragraaf 4.3.2.3. Er is toen ook melding gemaakt van het feit dat misschien meerdere
buigvolgordes mogelijk waren en dat afhankelijk van andere factoren de meest
geschikte volgorde gekozen zou worden. Deze factoren laten zich het best beschrijven
aan de hand van de volgende regels;
• zorg dat tolerantie-eisen niet overschreden worden;
• buigingen die het belangrijkst zijn voor de uiteindelijke geometrie het laatst, dit in

verband met het eventueel verstoren van de geometrie in een vroeg stadium;
• buig van buiten naar binnen;
• minimaliseren van de produktrotaties;
• zorg dat de machinebediende voldoende materiaal in handen heeft;
• voorkom het gebruik van speciaal gereedschap.
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figuur 4.12 bepaling van de buigvolgorde.

4.5 Bepaling van de bewerkingsvolgorde

Bij het bepalen van de bewerkingsvolgorde worden de microprocesplannen van de aile
bewerkingen verzameld en gerangschikt, zie figuur 4.13.
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figuur 4. J3 bepaling van de bewerkingsvolgorde.

De bewerkingsvolgorde ligt al voor een groot gedeelte vast doordat er een
buigvolgorde is bepaald. Deze volgorde zal ook aangehouden worden. De overige
bewerkingen zoals het ponsen van de gaten in de blank en het lassen van de
verschillende vlakken worden ook nader bekeken, onderling op volgorde gezet, en
toegevoegd aan de al eerder bepaalde buigvolgorde. Uitgangspunt bij het rangschikken
is het zo kort mogelijk houden van de produktietijd en het naleven van de onderlinge
tolerantie-eisen.
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5. Een voorbeeld

Aan de hand van een produkt-voorbeeld zullen de in hoofdstuk 4 behandelde stappen
worden doorlopen. Het produkt waar het hier om gaat staat afgebeeld in figuur 5. 1

/7

~z=~~c::=:::>=7~
figuur 5.1 3-D tekening van hetprodukt-voorbeeld

Het produkt is opgebouwd uit vier vlakken, te weten;
• een grondvlak met een te ponsen geometrie,
• een zijvlak, dat het ondervlak en bovenvlak met elkaar kan verbinden,
• een voorvlak, dat onder- en bovenvlak met elkaar kan verbinden,
• een bovenvlak, dat aanhet zij- of achtervlak kan aanhechten.
De ontwerper zal beginnen met het definieren van een bepaalde geometrie, die een van
de vier vlakken zal representeren. We nemen aan dat hij begint met het definieren van
het grondvlak. De volgende stappen zullen dan worden doorlopen. .
Eerst zal de ontwerper de lengte, breedte en dikte, inclusieftoleranties, van het vlak
vastleggen. Deze afmetingen worden aan een controle onderworpen om te kijken of de
maten binnen de maximaal mogelijk te bewerken afinetingen liggen.
Vervolgens zal de ontwerper het vlak positioneren in een assenstelsel, impliciet
positioneren is nog niet mogelijk, omdat dit het eerst gedefinieerde object is.
Dit vlak bezit een te ponsen geometrie. De geometrie moet nu worden vastgelegd.
Deze geometrie wordt ook weer aan een eerste afinetingen-controle onderworpen. De
gedefinieerde geometrie zal gepositioneerd worden in het ontwerp. Dit kan impliciet of
absoluut gebeuren. Door middel van het uitvoeren van een aftrekoperatie geeft de
ontwerper te kennen dat het hier gaat om een materiaalverwijderende aktie.
Vervolgens zal het microprocesplan opgesteld worden, zie paragraaf4.1.1.2. Na het
opstellen van het microprocesplan wordt de maakbaarheidscontrole uitgevoerd. Deze
maakbaarheidscontrole moet de maakbaarheid blijvend garanderen en zal na iedere
handeling waarbij iets aan het ontwerp wordt toegevoegd moeten worden uitgevoerd,
zie 4. 1.1.3. Het bovenaanzicht van het grondvlak is afgebeeld in figuur 5.2
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figuur 5.2 bovenaanzicht van het eerste vlak met het ponsgat.

De ontwerper zal nu het volgende vlak definieren, we nemen aan dat dit het zijvlak zal
zijn. De ontwerper voert de afinetingen in, die weer gecontroleerd worden. Vervolgens
zal hij dit vlak in het ontwerp gaan positioneren. Hierbij moet de ontwerper aandacht
besteden aan de maatvoering, omdat hij het vlak op verschillende wijze ten opzichte
van het grondvlak kan positioneren, zie figuur 5.3

figuur 5.3 verschillende manieren om de vlakken t.O.V. elkaar te positioneren.

De keuze omtrent welke verbinding de vlakken met elkaar aangaan kan de ontwerper
zelfbepalen of overiaten aan het systeem. In het tweede geval zal het systeem een
keuze maken aan de hand van het keuzekriterium beschreven in paragraaf 4.3.3. De
systeemkeuze zaI in dit gevaI een buiglijn zijn. Van deze buigIijn wordt een eerst een
rnicroprocesplan opgesteld en daama wordt er een maakbaarheidscontrole uitgevoerd.
VervoIgens wordt er een uitslag bepaald en gecontroleerd ofde plaats waar de pons
komt nog bereikbaar is. De buigvolgorde en bewerkingsvoIgorde worden ook bepaald,
volgens de regels beschreven in paragraaf4.4 en 4.5.
Het derde vlak, we nemen aan dat dit het bovenvlak is wordt ook weer gedefinieerd en
gecontroleerd, waama het opstellen van het rnicroprocesplan plaatsvindt gevolgd door
het uitvoeren van een maakbaarheidscontrole. De uitslag wordt bepaald en de pons
wederom gecontroleerd. Tot nu toe zullen er weinig mogelijke oplossingen voor
handen zijn, wat betreft het bepalen van een uitslag, omdat het buigen van drie in
elkaars veriengde Iiggende vlakken maar een mogeIijke uitslag geeft. Wordt nu het
laatste vlak toegevoegd dan veranderd dit. Er zijn nu vele mogelijke uitslagen
mogeIijk, ook omdat niet aile vlakken door middeI van buiglijnen met elkaar verbonden
kunnen worden en het systeem moet bepalen welke oplossing de beste is.
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figuur 5.4 de mogelijke uitslagen.
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Het systeern zal zijn keuze, van waar een buiglijn kornt en waar niet, pas definitief
weten indien hij aIle rnogelijke uitslagen heeft doorgerekend. De uitslag die uiteindelijk
gekozen wordt is die, die het rneest voldoet aan de eisen zoals ze in paragraaf 4.3.3
worden gesteld.
Na het bepalen van de uitslag zal de buig- en bewerkingsvolgorde worden vastgelegd,
dit wordt gedaan zoals staat beschreven in de paragrafen 4.4 en 4.5.
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6. Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies

In de plaatverwerkende industrie waar de roep om goedkoper en nauwkeuriger te
produceren steeds groter wordt, is het natuurlijk wenselijk dat men zekerheid heeft
omtrent de maakbaarheid van een produkt zodra het ontworpen wordt.
De gedachte achter het IDM-systeem is dat dit systeem in een zo vroeg mogelijk
stadium de maakbaarheid controleert en indien een produkt in de ontwerpfase niet
meer maakbaar is het systeem de ontwerper hiervan op de hoogte stelt. Vanuit deze
optiek leent het IDM-systeem zich ook voor buig- en pons-bewerkingen. Ook het
gegeven dat vele mogelijke oplossingen doorgerekend moeten worden, bijvoorbeeld de
vele mogelijk uitslagen die gegenereerd kunnen worden, mag geen probleem zijn daar
moderne computers binnen korte tijd veel gegevens kunnen verwerken.
Echter men moet weI terdege rekening houden met het feit dat vooral buigende
bewerkingen terdege verschillend zijn ten opzichte van verspanende bewerkingen. Is
op het gebied van de verspanende bewerkingen al ontzettend veel feitenkennis bekend,
op het vlak van de buigbewerkingen is nog veel onbekend, maar er vindt veel
onderzoek plaats. Deze nieuw verzamelde kennis, in theorievorm, zal samen met
empirische kennis de bandbreedte van de onzekerheid omtrent het buigen en ponsen
aanzienlijk verkleinen.

6.2 Aanbevelingen

Belangrijk is dan ook dat verder onderzoek moet plaatsvinden, en niet aIleen het in
modellen gieten van materiaalparameters zodat materiaalgedrag voorspelbaar wordt,
maar voornamelijk het verzamelen van praktijkgegevens en deze zodanig opslaan dat
er in de toekomst gebruik van kan worden gemaakt. De belangrijkste gegevens die
men in de praktijk moet verzamelen zijn de gegevens die betrekking hebben op
materiaalgedrag, gedragingen van de machine, ervaringen van de machinebediende en
de interacties tussen deze drie factoren.
• materiaalgedrag: het materiaal dat voor buigen en ponsen gebruikt wordt, wordt

aangeleverd op rollen, de zogenaamde coils. Daar het onmogelijk is deze coils voor
een bewerking uit te rollen en zodanig voor te behandelen dat de hele coil dezelfde
materiaaleigenschappen heeft, zullen de materiaaleigenschappen van de plaat
varieren met de positie op de coil. Deze variatie van de materiaalparameters ten
opzichte van de diameter van de coil moet nader onderzocht worden. Ook moet
verder onderzoek worden verricht welke parameters van belang zijn. Dit kunnen
parameters zijn die al bekend zijn en objectiefgemeten kunnen worden of
afhankelijkheden die door middel van het bestuderen van praktijkgevallen naar
voren komen en dan tot een of meerdere parameters samengesteld kunnen worden.
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• gedragingen van de machine: deze zijn van invloed op de kwaliteit van het produkt.
Onder machine wordt hier verstaan het totaal van stempel, matrijs en frame. Hoe
de mogelijke combinaties, er zijn immers meerdere stempel, matrijs, frame
combinaties, zich gedragen onder verschillende omstandigheden dient ook nader
onderzocht te worden. Hierbij moet men ook rekening houden met het gegeven dat
eenzelfde machine, ander gedrag kan vertonen indien zijn omgeving veranderd,
bijvoorbeeld een andere fabriek. Deze gegevens zal men dus ook moeten
verzamelen in de praktijk.

• ervaringen van de machinebediende: de machinebediende weet vaak veel meer van
het materiaalgedrag in combinatie met de machine dan uit bestaande modellen
blijkt. Ook verricht de machinebediende vaak handelingen aan de machine
waardoor de kwaliteit van een produkt gedurende een serie gewaarborgd blijft
zonder dat dit bekend is bij andere werknemers in de produktiecydus. De
machinebediende handelt hierbij op gevoel, hetgeen hij gedurende vele
praktijkjaren heeft ontwikkeld. Nu zal het moeilijk zijn deze handelingen te
parametriseren, maar gezien de grote invloed van deze handelingen op het
uiteindelijke produkt zal men het waarom achter deze handelingen moeten
onderzoeken, waama er misschien enig verband naar voren komt.

De interacties tussen bovengenoemde drie factoren zullen snel naar voren komen
omdat de combinatie van de drie juist de uiteindelijke produktgeometrie bepaald.
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