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Voorwoord.
Dit af.studeerwerk bestond uit een onderzoek naar de fabrikage
van omzetschijven.
De huid1ge bewerkingen op een hydrau11sche kopieerfreesmachine
(merk S.I.G.) zijn de aanzet geweest tot het opstellen van een
nieuwe bewerkingsmethode op een CNC gereedschapmachine.
In het eerste hoofdstuk worden de problemen met de ~.~.G. behandeld.
Een belangrijk aspect bij verandering van bewerkingsmethode
is de financiele verantwoording.
Daartoe zijn parameters van het bewerkingsproces nodig.
Een groot bedrij~ als de Nederlandse Philips Bedrijven, met een
zeer gevarieerd machinepark, geeft de mogelijkheid deze parameters
door proefnemingen te bepalen.
In hoofdstuk twee worden de bewerkingskosten van omzetschijven
in de huidige en toekomstige tijd vergeleken.
Van de belangrijkste optredende verspaningsprocessen zijn in het:
derde hoofdstuk modellen gegeven waarmee voorspellingen gedaan
kunnen worden over de vermogens in een freessituatie.
De hoofdafmetingen van de machine en de belastbaarheid volgen
respectievelijk uit de bewerkingsmethode en de belasting door
de bewerkingsprocessen. Hierover verhaalt het vierde hoofdstuk.
Het meest gecompliceerde deel aan een omzetschijf is het funktiedeel.
Hoofdstuk vijf geeft een beschrijving van de fabrikage hiervan
op een numeriek bestuurde machine. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een computerprogramma waarmee, in het laboratorium
voor numerieke besturing (THE), het funktiedeel is gefreesd.
Tenslotte wil ik iedereen bedanken die geholpen heeft bij het
tot stand komen van mijn afstudeerwerk.

Dion Liebrand.
augustus 1985
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Funktioneringsonderzoek S.I.G. kopieerfreesmachine.
Inleiding.
Binnen de fabrikagegroep "funktieschijven ll , welke gevestigd is
op Strijp II in gebouw TX staan o.a. opgesteld twee kopieerfreesmachines van het merk S.I.G •• Op deze machines worden voorgedraaide schijven voorzien van een axiale of radiale funktiebaan zodat respectievelijk axiale of radiale funktieschijven
ontstaan.
Op de basis uitvoering van de S.I.G. wordt de radiale funktieschijf verkregen. Een mantelfreeshulpstuk aangebouwd aan deze
basisuitvoering maakt het mogelijk om de axiale funktiebaan
te bewerken.
Tegenwoordig worden radiale funktieschijven voornamelijk bewerkt op twee numeriek bestuurde freesmachines (merk Strausak).
De radiale uitvoering van de S.I.G. kopieerfreesmachine dient
nu als reserve om b~ storingen op de Strausak's in te vallen.
Bovendien kunnen grotere radiale funktiesch~ven op de S.I.G.
worden bewerkt. Deze twee redenen zijn er de oorzaak van dat
de afgeschreven machine nog bedrijfsklaar is.
De sterk verminderde inzet van de radiale freesmachine maakt
het mogel~k om dit onderzoek voornamel~k te richten op de
fabrikage van axiale funktieschijven.

1.2.

Doel onderzoek.
De aanzet tot dit onderzoek is het vermoeden dat de freescondities bij de fabrikage van axiale funktiesch~ven op de S.I.G.
op 60% van de normale condities liggen. Als oorzaak wordt de
stijfheid van het hydraulische kopieersysteem genoemd.
Bovendien ligt de nauwkeurigheid op een ongewenst laag niveau.
In de toekomst zullen steeds meer axiale funktiesch~ven vervaardigd worden uit het materiaal Nl149. De fysische eigenschappen van dit materiaal doen het vermoeden r~zen dat nog meer problemen te verwachten zijn bij de hui,d:ige fabrikagemethode.
Het doel van dit onderzoek is te controleren of het boven omschreven vermoeden juist is.
Getracht wordt om vooraf aan te geven wat de invloed is van de
materiaalverandering op de freescondities wanneer de huidige
funktiebaan fabrikage wordt gevolgd.

1.3.

Werkwijze.
Uitgaande van het boven omschreven vermoeden is een onderzoek
gedaan naar de deelgebieden binnen de S.I.G. kopieerfreesmachine
welke een negatieve invloed kunnen hebben op het dynamische gedrag in verschillende richtingen. Hieruit is ook af te leiden
wat het nieuwe materiaal bewerkstelligt m.b.t. de freescondities en de te halen nauwkeurigheid. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt aangegeven door welke eenvoudige
ingrepen. het dynamische gedrag verbeterd kan worden.

- 8 -

1A

Assen en bewegingsnomenclatuur voor gereedschapwerktuigen.
Om te voorkomen dat gebruik moet worden gemaakt van de aanduidingen zoals langs dwars horizontaal enz. b~ de behandeling
van de hUidige freesmachines (merk S.I.G.) en de eventuele
vervangingsmachines worden voor het werkstuk en de machine
assenstelsels gedefinieerd volgens ISO R841 aanbevelingen
(r-ilFT-6-000-2) •
Daarb~

komt dat voor de toekomstige numeriek gestuurde machines het programmeren wordt vereenvoudigd en de uitwisselbaarheid van gegevens vergemakkel~kt.
De ISO aanbeveling is zodanig dat de toekomstige programmeur
de bewerkingen van de machine kan beschrijven zonder bekend te
z~n met de oorzaak van de relatieve beweging tussen werkstuk
en gereedschap. Dus of het werkstuk dan wel het gereedschap
of een combinatie van beiden voor deze beweging zorgt.
Een opsomm1ng van de belangrijkste regels om tot een definitie
van de assenstelsels te komen wordt:
-het gereedschap voert steeds een relatieve beweging uit
t.o.v. het werkstuk zodat het werkstukassenkruis XYZ als
uitgangsgegeven d1ent.
-de richting van de assen is evenw~dig aan de belangr~kste
lineaire geleidingen van de machine.
-de pos1tieve beweg1ngsrichting is die waarb~ de afstand
tussen gereedschap en werkstuk groter wordt.
-de negatieve Z-richting is de richting waarin de freesbewerking in het werkstuk plaatsvindt.
-de Z-beweging is identiek aan de spilbeweging die het
vermogen afgeeft.
-de X-as is waar mogel~k horizontaal gericht en evenw~dig a.h.
werkstukdragende oppervlak.
-de positieve X-beweging is naar rechts, gezien vanaf de
hoofdspil naar het werkstuk.
-de pos1tieve Y-beweging wordt gekozen zodat samen de X en
Z-bewegingen een rechtshandig Cartesiaans assenstelsel wordt
gevormd.
r-de rotatiebeweging ABC worden gede~inieerd evenw~dig aan
de assen X Y Z waarbij de positieve roterende beweging ontstaat in de richting van een rechtse schroefdraad.
-bij assenaanduiding op de machine worden accenten aan de
hoofdletters gehangen wanneer werkstukverplaatsing optreedt.
-hoofdletters zonder accent worden gebruikt wanneer gereedschapverplaatsing optreedt. De positieve richting van de
beweging in de van een accent voorziene assen is tegengesteld aan de richting van de assen met hoofdletteraandUiding zonder accent. Een zelfde redenatie geldt voor
de definiering van de rotatiebewegingen b~ aanduiding op
de machineschets.
Aan de hand van bovenstaande ISO aanbeveling is de assenaanduiding van het werkstuk en de S.I.G. kopieerfreesmachine gemaakt.
Deze wordt weergegeven in fig. 1. Hier geven de letters de
bewegingsassen aan en de pijlen de positieve richting.
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Produktomschrljving.
Algemeen.
Het produktenpakket te vervaardigen op beide S.I.G.kop1eerfreesmachines wordt globaal omschreven.
Daarna worden voor de fabr1kage belangrljke produkte1genschappen,
zoals o.a. oppervlaktegesteldheid en maatnauwkeurigheid, behandeld.
Het gemeenschappelljke kenmerk van de fam1lieprodukten is dat het
allen bewegingsinformatiedragers of funktieschljven zljn.
De hoofdrichting van de volgerbeweging in het vlak loodrecht
op de rotatieas van de schljf of evenwljdig aan deze as maakt
een hoofdverdeling mogelljk in respectievelljk radiale funktieschljven en axiale funktieschljven.
Deze hoofdverdeling maakt het noodzakelljk dat het funktiedeel
op verschillende machines, of uitvoeringen van een machine,
moeten worden bewerkt. Een verdere onderverdeling naar uitvoeringsvorm en funktie is hieronder weergegeven waarblj het voorkomen
naar bene den per hoofdgroep afneemt.
Radiale funktieschljf: nokschljf
groe~hljf

Axiale funktieschljf:

rugschljf
omzetschljf met rug
omzetschljf met groef
komschljf
opzetschljf
traverseerschljf

Een nadere omschrljving van de aangeduide schljven is terug te
vinden in constructeursbladen MFV 3-2283-1.
In verband met de krachtoverbrenging tussen volger en funktieschljf is de baan van de volger enhet doorlopen in de tijd van deze
baan belangrljk. In het algemeen kome~ twee volgerbanen voor.
De rechte lljn (schuifvolger).
.
De gebogen lljn (in het algemeen'een cirkelbaan blj een slingervolger).
Afhankelljk van de situatie tussen funktieschljf en volger en de
aard van de overbrenging (o.a. belasting, verplaatsing), worden
een aantal nokkrommen gebruikt.
Een opsomming geeft MFV 3-2283-3. De meest gebruikte nokkrommen
zljn de scheve sinus en de negend~ en elfde graadspolynomen.
Voor een funktieschijf zijn de hefhoogte en omzethoek van belang.
Voor de combinatie funktieschijf-volger is blj krachtoverbrenging
en de drukhoek en het krachtverloop, wat bepaald wordt door de
keuze van nokkrommen, van belang.
In het kader van dit onderzoek is het niet noodzakelljk om verder in te gaan op de behandeling van de volgerfunkties.
Een nauwkeurige omschrljving is te v1nden in MFV 3-2283-3.
Nu worden enkele onderdelen beschreven welke van belang zljn
voor de beschouwingen.
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1.5.1.

Mi ttenauswanderung.
Omzetsch~ven

worden gebruikt om een rollenwiel over een hoek
door te zetten.
In tegenstelllng tot opzetsch~ven beschr~ft b~ omzetsch~ven
de volger(nokrol) een clrkelvormlge baan i.p.v. een rechte l~n
(flguur 2).
De afw~klng van de cirkelbaan t.o.v. de rechte l~n.en loodrecht
hierop,wordt aangeduld met Mittenauswanderung.
Wanneer de funktlebaan vol gens een rechte l~n wordt gefreesd
bestaat grote kans op vastlopen van de nokrol in de groef.
Het is daarom in deze situaties noodzakel~k om de hartl~nbaan
van een maatfrees dezelfde baan als de nokrol te laten volgen.
Daartoe wordt t~dens het frezen een hartl~nverschuiving, waar.van de grootte gel~k is aan de Mittenauswanderung toegepast.
Voor de freesmachine heeft dlt als consequentie dat een extra
gestuurde bewegingsrichting nodig is.
1.5.2.

Plaats en vormtoleranties omzetschijf.
De meest voorkomende axiale funktiesch~f is een omzetsch~f met
rug. De in de volgende tabel aangegeven maten en toleranties
zijn belangrijk.
onderdeel

maat

tolerantie

rug

dlkte

0
-0,01

groef
funktiebaan
rug

wijdte
profiel
profiel

.-

oppervlakteruwheid
evenwijdighe id
naafvlakken

1.5.3.

G7
OO.05(profiel zuiverheid)
==Ot01(evenw~digheid arretvlak

y.a

na slijpbewerking.

-=-9. 05

Materialen.
Onderstaande materialen komen het meeste voor b~ omzetsch~ven
en noksch~ven. Aangegeven worden enige voor bewerken belangr~ke materiaaleigenschappen.
staalsoort

hardheid
) Fia harden
toestand
leverings~

hardingsdiepte
yoor
na
bew.
bew.

trek-,:sterkte
600-700

N/mm 2•

machine st.. NQ96 (lC45)

20 HRC

55±3 HRC

l,5-2mm. lmrn.

gereedsch.st.Nl149
(100CrHOV5)

215·HB

60±1. HRC

geheel doorhar- 900-1100
dend

gereedsch.st.N247
(CrIa cern st)

25 HRC

60 HRC

2mm.

1mm.

500-650

1.6.
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Opbouw S. I. G. kopieerfreesmachine.
Om later een voorspelling te kunnen doen betreffende de oorzaken die het dynamische gedrag van de machine bepalen is inzicht nodig in de geometrische opbouw.
Figuur 3 geeft enkele aanzichten van de machine.
Aan de hand van geschematiseerde voorstellingen worden machine delen behandeld welke mogelijke oorzaken van een bepaald dynamisch gedrag zijn.
Basiselementen waaruit de S.I.G. kopieerfreesmachine is opgebouwd:
a) Frame
b) Werkstukhouder
c) Mantelfreeshulpstuk. (AIleen voor axiale funktieschijven)
d) Hydraulisch kopieersysteem voor heffunktie
e) Hydraulisch kopieersysteem voor de korrektiefunktie
f) Gereedschaphouder
g) Diverse klemm1ngen
h) Aandrijvingen
Toelichting bij de basis elementen:
ad a) Het vaste frame bestaat uit een bodemplaat, waarop
twee evenwijdige zijpanelen zijn bevestigd. De dakplaat completeert het open doos vorm1ge frame. (fig.l)
De onderdelen worden samengehouden door boutverb1ndingen.
ad b) Het vertikaal bewegende werstuksp1ndelblok, welke de
funktiebeweging uitvoert is opgehangen tussen twee cilindrische
zuilen. Deze zitten vormgesloten en m.b.v. boutverbindingen
bevestigd tussen de bodemplaat en de dakplaat.
Als geleiding dienen nastelbare glijbussen.
Het werkstukspindelblok bevat de hydro motor, welke via een
tandwieloverbrenging de aanzetrotatie(aan het werkstuk) geeft.
De centrale spil bevat aan een zijde de kopieerplaat en aan de
andere zijde de werkstukopnemer (fig. 4).
ad c) het mantelfreeshulpstuk heeft de mogelijkheid om een horizontale beweging uit te voeren. De horizontale aanzetrotatie
wordt via een worm-wormwiel overbrenging omgezet in een vertikale rotatie. (fig. 5).
ad d) Het kopieergebeuren bestaat uit verwisselbare kop1cerplaten, waarvan de funktie via een tastrol wordt overgedragen
aan een nulspleetklep. De gestuurde hydraulische vloeistofstroom wordt gevoerd naar de hydraulische hefcilinder.
ad e) In principe is de uitvoering hetzelfde als het bij ad c
beschreven kopieergebeuren. Echter nu vindt de beweging in het
horizontale vlak plaats.
ad f) Het freesgereedschap wordt gevat in de freesspindel.
De aandrijving van de spindel gebeurt via een schakelbare tandwieloverbrenging, een twee standen riemoverbrenging en een 3
fase draaistroommotor
Dit freesspindelblok wordt middels verstelbare glijbussen geleid
langs twee cilindrische zuilen. Deze zijn vormgesloten en gebout
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ondergebracht in het uit een geheel gegoten gereedschaphouderframe. Dit frame kan door een hydraulische cilinder over een
gl~geleiding in de bodemplaat van het machineframe in de zrichting worden verplaatst.
Het freesspindelblok kan zowel hydraulische als manuaal op de
hoogte worden gesteld.
ad g) Gedurende het verspaningsproces wordt het freesgereedschap gefixeerd door drie hydraulische klemmingen. De jukklemming zet het gereedschaphouderframe vast in de z-riching.
Deze klemming bev1ndt z1ch tussen de dakplaat en het gereedschaphouderframe.
Twee klemmingen zetten de freesspindel en het freesspindelblok
vast.
Een klemming aan het werkstukspindelblok voorkomt dat b~ uitgeschakelde machine, of b~ uitgeschakeld kopieersysteem, het
blok zakt.
ad h) De gereedschapaandr~ving
stroommotor met de gegevens:

gebeurt door een driefase draai-

voedingsspanning: 380 Volt
toerental
1435 omw./min.
vermogen
4 kW (5,5 Pk)
De volgende toerentallen van de freesspil z~n in te stellen.
Elke groep van dr1e toerentallen 1s op een eenvoud1ge manier
te schake len d.m.v. een handel. Veranderen van groep vindt
plaats door veranderen van w1sselwielen en/of veranderen van
de riemoverbrenging.
100 /
200 /
400 /
800 /
1600

125 /
250 /
500 /
1000/

160
315 opgave toerentallen in omw./min.
630
1250

De hydrauliek van de machine bestaat uit twee onafhankel~ke
circuits elk verzorgd door een eigen pomp.
Pomp I verzorgt: de werkstukaanzetbeweging.
het kopieersysteem voor de korrektiebeweging.
de aandr~ving van de vertikale beweging van het
gereedschapspindelblok.
de aandr~ving van de z-beweging van het gereedschapsspindelblok.
aIle klemmingen.
Pomp II verzorgt:de aandr~v1ng voor de heffunktie van het werkstukspindelblok.
De technische gegevens van de aandrijvende driefase draaistroommotoren en de pompen zijn gegeven in b~lage 1
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Trillingsbronnen.
In de praktijk is gebleken dat onder bepaalde n1et exact geregistreerde freescond1ties stab1lite1tsproblemen ontstaan.
In de ergste gevallen werd het produkt bedorven en/of brak
de frees. Omdat n1et bekend 1s wat de oorzaak van de m1ndere
stabiliteit is, wordt binnen de machine gezocht naar tr1llingskringen.
Een analyse van elke trillingskring en de mogel~ke gevolgen
t.a.v. de stab1l1teit moet uiteindel~k de verantwoordel~ke bron
opleveren.
De analyse vindt plaats aan de hand van een geschematiseerde
weergave van de samenstelling van de tril11ngskr1ng.
Daar de machine in een relatief rustige omgeving staat opgesteld
kan er van uitgegaan worden dat trillingen binnen de machine
veroorzaakt worden. Mogel~ke trillingsbronnen kunnen z~n:
-Twee door elektromotoren aangedreven wormpompen.
- Het verspan1ngsproces.
-Samenwerkende componenten in de aandr~ving van de
freesspil.
-Zelfexisterende trillingen b1nnen het klemmingssysteem, waarvan de oorzaak &ezocht moet worden
in een falende ontluchting ~an de hydraulische
componenten.
Het verspaningsproces is de meest intensieve trillingsbron.
Vandaar dat u1t deze bron naar het trillingsgedrag van de
machine wordt gekeken. Het verspan1ngsproces levert een driedimensionaal trillingsbeeld. Hiervan zijn de trillingscomponenten in de X en Y-richting voor dit onderzoek de belangrijkste.
De Y-component van de trilling werkt in op het hydraulische kopieersysteem.
.
De trillingscomponent in de X-richting werkt in op het frame.
Een geschematiseerd beeld van de door het verspaningsproces
be!nvloedde machineonderdelen geeft fig. 6.
In dit schema z~n zeven trillingskr1ngen te onderkennen.
Van elke trillingskring wordt een omschrijving gegeven.
Tevens wordt aangegeven hoe het dynamische gedrag verbeterd
kan worden.

1.71.

Door het verspaningsproces veroorzaakte trillingen.
In het algemeen wordt verspaand in de toerenreeks:
200-250-315 omw./min.
Voor het frezen van diepe groeven worden traptandfrezen met
vier of zes tanden aan de omtrek gebruikt. Per snijkant zullen
gemiddeld drie facetten verspanen. De bij traptandfrezen gegenereerde frequent1es liggen in de buurt van 50 Hz.
Nafrezen van de funktiebaan gesch1edt met een gladde vingerfrees,
op een hoger toerental (315 omw./min.). De nu voorkomende frequentie bedraagt ongeveer 20 Hz.
Gedurende het groeffrezen is de frees omhuld door het werkstukmateriaal zodat trillingen met een grote amplitude minder snel

-
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voorkomen. De gemiddelde resultant van de hoofdsnijkracht zal
in de X-richting liggen. (fie.7A)
Bij het frezen met kleine snedebreedte kunnen wegens het eenzijdig vrijliggen van de frees wel grote amplituden optreden in
de Y-richting. Nu ligt de sterk varierende hoofdsnijkracht voornamelijk in de X-richting. (fig.7B)
172

Beschrijving trillingskringen.
Trillingskring I.
Figuur 8 geeft het schema van het werkstukspindelblok opgevat
als een 6en-massa veersysteem met de'hydrauliek als veer en
demper.
Op het werkstukspindelblok werkt de V-component van de verspaningskracht. De stljfheid en demping worden veroorzaakt door de
stijfheid en demping van de hydrauliek en de elasticiteit van
de wanden van de hydraulische componenten.
Van deze trillingskring zijn de eigen-frequenties berekend in
bijlage 2.
Deze eigen-frequenties zijn voor een werkstuk met massa 200 kg.
bij axiaal frezen:
f a =60 Hz.
En blj radiaal frezen:

f r =75 Hz.
Trillingskring II
Dit is een regelkring waarbij de ingestelde waarde afhankelijk
is van de plaats van de taster op de kopieerplaat.
De variaties binnen het verspaningsproces in Y-richting leveren
de storing waardoor het besturingsproces instabiel wordt.
Het regelsysteem is weergegeven in fig. ~ .
Aan de hand van een Bode-diagram zal het instabiliteitscriterium te bepalen zijn. Dit is niet verder uitgewerkt, omdat de
klepspleet een niet-lineaire funktie geeft tussen de doorstromende hoeveelheid Q en het drukvers~hil ~p over de klep.
Namelijk:
Q::~
Bovendien zljn niet voldoende fysische gegevens van het hydraulische regelsysteem bekend.
Wel is de klep karakteristiek van de regelklep bepaald in
hoofdstuk 19.Dit i.v.m. de, met deze regelkring , te bereiken
kopieernauwkeurigheid.
Trillingskring III.
Zie fig.l0 •
De aandrijving van de tafel ondervindt een wisselende momentbelasting ten gevolge van de X-component van de verspani'ngskracht.
Dit moment is afhankelijk van de diameter van het werkstuk waar
op wordt bewerkt.
Verwacht wordt dat hier geen instabiliteitsproblemen ontstaan, o.a.
omdat de voorgespannen zelfremmende worm-worm~el overbrenging
voorkomt dat terugkoppeling ontstaat.
Trillingskring IV.
Zie fig. 11.
Het verspaningsproces genereert in alle drie de as-richtingen
trillingen. De nu volgende beschouwing analyseert het dynamisch
gedrag van het machine frame in de verschillende richtingen.
Getracht wordt aan de hand hiervan verbeteringen aan te brengen.

- 15 Dynamisch gedrag in Z-richting.
In het algemeen zullen trillingen in de Z-richting veroorzaakt
door de ontbondene van de hoofdsnij1<.racht in deze richting,
bij frezen met scheve vertanding , geen problemen opleveren.
O.a. omdat de grootte van de ontbondene slechts de helft is van
de hoofdsnijkracht , bij een scheve vertanding onder 30° met de
freeshartlijn.
Het frame vormt in het Y-X vlak een gesloten krachtweg doordat
het gereedschaphouderframe aan de bovenzijde wordt vastgezet
door de jukklernming en onder door de hydraulischecilinder voo:ce diepte instelling van de frees t.o.v. het werkstuk.(fig.12)
Deze cilinder treedt tevens op als demper.
Dynamisch gedrag in Y-richting.
De verspaningskracht in de Y-richting levePtop de geleiding
van het werkstukspindelblok een, in richting en grootte varierende
verticale kracht Fy en een moment Mx = Fy.az •
Bij axiaal frezen van een werkstuk met,grote diameter wordt het
moment op de geleiding van het werkstukspindelblok groote
De stijvere opbouw van de gereedschaphouder maakt het mogelijk
om allen de uitbuiging van de frees mee te nemen. (fig.13)
Het inklemmoment van de frees is:..
F
FiXf= y. af
OnCler invloed van de ornschreven momenten zal het frame op de
in figuur 14 weergegeven manieren kunnen deformeren.
Oplossingen om ter plaatse van het freesproces de stijfheid in
het X-Y vlak te vergroten.
- Kort inspannen van het freesgereedschap.
Tegen doorbu1ging van de geleiding zal op een eenvoudige
manier niets te doen z1jn. Waarschijnlijk is deze invloed
gering.
De deformatie uit figuur 14B is tegen te gaan door een
goede bevestiging van de dakplaat op het gereedschaphouderframe in de Z-richting. Wanneer de jukklemming goed
funktioneert is dit al geschied.
De deformatievorm urt figuur 14C waarbij de dakplaat
t.o.v. het gereedschaphouderframe in Y-richting beweegt
is te voorkomen door deze middels een te lossen klemming
in Y-richting te borgen. De jukklemming bezit in de
Y-richting slechts een op hydrauliek gebaseerde stijfheid.
Daarom is een mechanische klemming h1er beter geschikt.
Dynamisch gedrag in X-richting.
De verspaningskrachten in X-richting leveren de grootste kans
op om het frame in trilling te brengen.
Vooral wanneer bij vingerfrezen op kleine snedediepte en snedebreedte gewerkt wordt, zullen krachtvariaties tussen 0 en maximaal optreden.
Het machineframe is opgebouwd uit de bodemplaat en de dakplaat
met daartussen twee evenwijdige zijpanelen. (open doos)
De horizontale xrachtcomponent F x van de freeskracht is te verplaatseri naar het hart van het werkstukspindelblok onder toevoeging van een moment My = Fx.az (fig.15)
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Verplaatsing van de krachten en momenten naar de dakplaat over
een afstand a_,!: levert een extra moment om de"X-as. Mx = Fx .a y
Uit een driedimensionaal model op schaal blijkt dat het frame
deformeert zoals in fig.16
Het doosvormige frame wordt vervormd tot een parallellogram
o.i.v. de kracht F x waarbij de hoeken fungeren als scharnieren.
De dakplaat maakt een torderende beweging o.i.v. het moment M
y

Het moment Mx versterkt de effecten van My en F x waardoor grotere
uitwijkfngen ontstaan.

Trillingskring V en VI
Zie.fig. 17
Deze tril11ngskring treedt aIleen op bij het frezen van axiale omzetschijven met "Mi ttenauswanderung'J In principe is
deze trillingskring op dezelfde manier te behandelen als de
trillingskring I en II. Omdat in het verleden gebleken is dat
stabiliteitsproblemen zich voordoen onafhankelijk van het aanwezig zijn van deze kopieertnri.chting is hier aan verder niet
gerekend. Te verwachten is dat we gens de geringe massa van het
inX-richting bewegende mantelfreeshulpstuk hier hogere eigenfrequenties ontstaan.

I

)

Trillingskring VII
Zie fig. 18A
UA<{ l'~ I!t- ~
In het'algemeen wordt gefreesd met frezen uit snelstaal.
De voocal bij hoogwaardige werkstukstalen toelaatbare lage
snijsnelheid laat slechts Iage freestoerentallen toe.
De kinetische energie E in de overbrenging is de som van de
kinetische energie van ~e afzonderli$ke roterende componenten.
Deze wordt bepaald door het massatraagheidsmoment J i en de hoeksnelheid (,). per component volgens;;' E _ 11 J (J2
~.
ki - 12' i ' i
De kinetische energie van de overbrenging wordt dan:

k1

Ekt=~~·Ji
Dit is ook voor te cstellen door een vliegwiel met massatraagheidsmoment J
en hoeksnelheid W van de frees(fig. 18B
).
v
f
Met: W 1 =W f

.wi

W

2=

i 1 ,W f
i ·1 ·£.J

CJ 3 =
(.J

4=

1 2 f
i 1 . i 2. 1 3 .W f

voIgt·. Ekt=~'
1;
( J 1+

·2

~1'

2
J 2+ ~1'~2'
. 2 ·2 J 3+ ~1'
·2
1 22' 1 3'
J 4 ) '~f
.-2
=

~·Jv.w~
o

Het weerstandsmoment M tegen de hoekversnellingW wordt:
f
w
o
Hw= Jv·c.;f
Wanneer de" aandrijv1ng een moment M oplevert wordt het momentenevenwicht op het vIiegwiel b1j e~nparig versnellen:
M =M +M
e w f
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Met als moment voor het freesproces N : ~.Df.Fh
f
Hier is F. de hoofdsnijkracht.
n

.

Verandering van F
in de tijd levert voor de momentverandering
h
aan de aandrijving':
dI"le . ~rJ1w

dM f

dt

dt

--: - + -

of: .

dt
o

dc.J
f
- - : JV..-+
, dt
dt

dF

~.Df·~
dt

Hieruit valt te concluderendat:
a) de verandering van het aandrijfmoment

klein wordt bij
e
d 2(,J..
een groot massatraagheidsmoment J v of een grote ruk ~
dt 2
Variaties rond het gemiddelde aandrijfmoment zijn klein.
Het vermog~n van de aandrijving kan op het gemiddelde aan~rijfmomant van het freesproces worden gebaseerd.
b) Een lage freeshoeksnelheid geeft een lageruk.
Bij geliJkblijvend massatraagheidsmoment zal de variatie
op het motortoerental toenemen. Met als gevolg dat nu de
aandrijving op het maximaal voorkomende moment moet worden
berekend. Terug'geredeneerd levert dit.bij een bestaand
motorvermogen een kleinere freeskracht Ope
M

c) Wanneer zowel de hoeksnelheid als de massatraagheid laag ts
moet het maximale freesmoment volledig door de aandrijving
worden geleverd. Het gevolg is dan ook een naar schijn overgedimensioneerde motor.
1.7.3.

Gevolgen voor het verspaningsproces bij mat.Nl149 op de
kopieerfreesmachine.

S~I.G.

De bij trillingskring VII ,beschreven beschouwing geeft de moge
lijkheid vooraf het te verwachten effect aan te duiden bij verandering van net huidig gebruikte materiaal en Nl149 voor omzet~
schijven. Hierbij worden de specifieke snijkrachten v.h. materiaal
. en de t6~laatbare snijsnelheden van het gereedschap gebruikt.
De specifieke snijkracht van mat. Nl149 is aanmerkelijk hoger
(ong. 2x) dan de vroeger gebruikte materialen voor omzetschijven.
(4,4 k~/mm2 tegen 2,2 kN/mm 2 ).
Be maximale hoofdsnijkracht wordt met ongeveer dezelfde factor
groter. Frezen met snelstaal laat lagere snijsnelheden toe.
(gem. 16m/min. tegen 25m/min.).
De kinetische energie van de overbrenging wordt dus minder.
De ruk d2~f wordt minder terw1jl de verandering van de snijkracht

clt
dF

ha

2

groter wordt. Met als gevolg dat de verandering van het
dt
dM
aandrijfmoment ~ groter wordt. Voor de S.I.G. betekent dit
dt
dat de verwachte verspaningscondities van Nl149 afgeleid van
het motorvermogen niet gehaald worden.
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1.8.

Verbetering van de stijfheid van het frame.
De, in trillingskring IV,beschreven vervormingen van het machineframe kunnen worden tegengegaan of verkleind door het aanbrengen
van verstevigingen.
Uit metingen aan de machine en proeven aan een verkleind model
van de machine ~s gebleken dat de machine wil vervormen zoals
is weergegeven in figuur 16A. Vooral de geboute hoekverbind1nge~
lijken als scharnieren te funktioneren.
Verwacht wordt dat wanneer deze hoekveranderingen worden tegengegaan het frame minder wordt vervormd en stijver wordt.
Een grotere stijfheid geeft i.h.a. een hogere eigenfrequenti~.
Dit is gunstig wanneer met lage frequenties wordt aangestoten.
Een rechthoekige verstevigingsplaat aangebracht als extra verbinding tussen de dakplaat en de twee zijpanelen maakt de,hoekverbinding stijver. (fig. 16B).
Uit de deformatie van het zo aangepaste model blijkt dat de weerstand tegen uitbuigen tot een parallellogram sterk is toegenomen. Evenals de weerstand tegen tordatie van de dakplaat.

lSi.

Effect van de aangebrachte hoekversteviging.
Sinds maart 1985 is de verstevigingsplaat aan de machine bevestigd. gevoelsmatig lijkt het verspaningsproces rustiger te zijn,
ook wanneer met,de door de CMGD,geadviseerde verspaningscondities
wordt gewerkt.
Ook het nieuwe materiaal Nl149 blijkt onder de geldende verspaningscondities goed te bewerken.
Dit materiaal leverde vanwege de matige verspaanbaarheid mede
reden tot dit onderzoek.
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1.9.

Invlo:d klepkarakteristiek op de volgfout.
~

De vloeistofstroom naar de hefcilinder wordt gedo~eerd door
een nulspleetklep. De volgfout is de afw~king van de bewerkte
funktiebaan t.o.v. de gewenste funktiebaan (op de kopieerschljf).
De volgfout ontstaat doordat een afwljking van de gewenste funktiebaan nodig is om de nulspleetklep te openen, waarna de vloeistofstroom door de klep de afwljking op moet heffen.
De tijd om de afwijking op te heffen is bepalend voor de volgfout.
De steilheid van de klepkarakteristiek is een maat voor snelheid
waarmee gecorrigeerd wordt. Nagegaan wordt wat de invloed is
van een belastingvariatie (bljvoorbeeld afkomstig van het frees. proces) op de volgfout.
De volumestroom door een nulspleetklep wordt weergegeven door:

"
Q

s

Met:

= cd.rr.D a .c.

2.APlg

volumestroom m3

Is

factor stroming. turbulent C =0.61
d
= 0,068 m. diameter klepzuiger.
klepspleet.

m.

2
drukverschil ?ver klepspleet. N/m

=865 kg.

1m

3

•

s.m. hydro vloeistof.

De stijg-en daalkarakteristiek van het werkstukspindelblok wordt
respectievelijk gegeven door de funkties:
Stijgsnelheid:

Y=

c d • 4 • Dn.
D2z

Daalsnelheid

()
Y

2.(P s -Po )/g.

c

4.D n
= Cd· _
_•
D2z

Bij axiaal frezen op een werkstuk met maasa Mw=150 kg.gelden de
volgende waarden:
P

s
Po

.P

r

~

2
=15.10 5 NI m.

Voedingsdruk.

=8,2.10 5 .N/m2 druk onder zuiger hefcilinder.
=6,5.10 5 NI m2 • retourdruk.

Zodat de funkties worden:
Stijgfunktie:
Daalfunktie:

" 164.
y=
o

y= 82.£

C

m.
m.

Figuur 19
geeft deze funkties grafisch weer.
De maximaal, door de pomp,te leveren vloeistofstroom bedraagt:
17 Itr./min. Vanaf t.=54;-<-m. ts de max. stijgsnelheid van 9 mm./s.
bere1kt.
De max. daalsnelheid wordt bepaald door de leidingweer.stand en
het drukreduceerventiel, bij max. geopende klepspleet.
\ Een stapvormige belasting Fy geeft geen noemenswaardige verande~
ring van de regellijn. WeI geeft de extra belasting, i.v.m. de
stij:heid van het hydro systeem K
= 21,6.10 7 N/m.~een verplaattot
sing.
..15 =' F IK
..~/ tot
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In~elklepkarakteristiek geeft dit lijnen evenwijdig aan de nulbelastinglijn maar verschoven in het horizontale richting over
de afstand 66. (fig. 19
)
In stationaire toestanct van het werkstukspindelblok wordt een
plotseling de gecorrigeerd met de snelheid ~(A£)

De responsietijd om weer in de oorspronkelijke toestand terug te
komen wordt berekend met:
t= F /(K
.Y(6c))
s.
y
tot
In de dynamische situatie, waarin het werkstukspindelblok de
heffunktie uitvoert, geeft deze resP9~sietijd een volgfout ~s.
Deze volgfout welke loodrecht op de funktiebaan staat is afhankelijk van de steilheid van de heffunktie dy/dx en van de aanzetsnelheid x-volgens:
0
6 s= y.t.sin. (arctg dy/dx)
(fig. 20
Conclusie: De volgfout wordt groter wanneer F y groot wordt of
wanneer de steilheid van de heffunktie groot wordt.
Het materiaal Nl149 heeft t.o.v. de eerder gebruikte meterialen
o.a N096, N099 in dezelfde situaties een 2x hogere waarde voor
F y • Dit resulteert in een met dezeifde factor groter wordende
volgfout. Voor de stijgfunktie heeft dit nog een andere nare
bijkomstigheid. ,.De waarde F y/K t bereikt eerder de max:. waarde
voor de klepspleet waarbij nog t ~oed geregeld wordt. Daarboven
neemt de responsiesnelheid af.
,-6
Voor het stationaire g:val ga~dt max~ : Fy~54.10 .K
= 11664 N•
tot
.Bij een stijgsnelheid Yl behorende bij een klepspleet C1 wordt
de max. F : F =(54.10- 6 ).K
N
y
Y
1
tot

c

Een grafische weergave

h~ervan

geeft fig. 19

- 21 -

1.10.

Invloed v.d. uitbuiging tussen het werkstuk en de frees.
In verband met de geringe stijfheid van het hydro systeem wordt
op de S.I.G. voornamelijk tegenlopend gefreesd.
De nu volgende bescho~wing gaat het gedrag na van het freesproces
wanneer t.g.v. de freeskrachten uitbuiging tussen frees en werkstuk ontstaat.
am een materiaal binnen te dringen is een kracht F nodig.Aangei
nomen wordt dat deze kracht loodrecht op het oppervlak staat.
De resulterende kracht van een indringend lichaam onder de hoek
Q wordt nu:
F = F./cos-Q
r
~
De belasting op het snijgereedschap wordt minder bij een kleinere
hoek Q.
Bij glijdende inloop is hoek Q= 90° zodat de kracht F oneindig
r
groot wordt. Wanneer ervan wordt uitgegaan dat het ma~eriaal
t.o.v. uitbuiging onsamendrukbaar is treedt de situatie op als
in fig. ~l
• Hier zijn de volgende symbolen gebru1kt:
R
1
a
Q
F

F~
at
c

c.l
c2

straal frees.
glijlengte in aanzetrichting.
.aanzet in tijd t.
hoekverdraaiing in tijd t
resulterende freeskracht.
indringkracht afh. van mat. o,a. van de hardheid, taaiheid.
aanzet/omw •• tand
verticale verplaatsing van de baan. .
1 e verp 1 aa ts~ng
'
vert~ca
van d e f rees t an d ~

Uit de-figuur zijn de volgende formules af te leiden:
1= a+ R.sin Q

(1)

~ = arc 0 s

11 R

(2)

E1=R~1-sin~}

(3)

t2=R~1-COSQ)

(4)

£ =t 1-£2

(5)

Q= Q+ (.3

(6)

Fr=Fi/cos Q

(7)

De verplaatsing e w~rkt tegen een veer veroorzaakt door de stijfheid van de freesschacht en de stijfheid van deondersteuning van
het werkstukspindelblok. Respectievelijk K en K t.
t
Tot het moment van binnendringen volgt de f reestaRd een baah
welke voor te steIIen is als een wig met vergeIijking~
t=R.(cos Q- sin[arcos (aiR +sin Q)J)

(8 )

Deze form. voIgt uit de form. 1,2,3,4,5.
Nu wordt C opgebouwd uit de verplaatsingen van beide veren met
veerstijfheden Kf en Ktotover resp. C an w : E =£.f+Ew
(9)
f
De veerkracht F~
tussen de frees en het werkstuk voIgt uit:

c

c;V

Fe-v= cf·K f = ew·K tot =

K .K

f

tot.

E.

(10)

Kf+K tot
De verhouding tussen beide stijfheden bepaalt in 'delke richting
t.o.v. de ruststand de verplaatsing het grootste is.
e:e~~~;~~~a;c:ntbondene van de freeskracht F r is gelijk aan de

- 22 De frees dringt het materiaal in als geldt:
F. = F,.... cos (9+ (3 ) + F
~

~

BV

(11)

• sin (3

Ofwel voor de freeskracht:
F = F i - Fev·sin~
r
cos(9+ (3)

(12)

Voor sin S geldt:
sin ~=cos,,9- S/R
Uit (12) en (13) volgt:

(13)

F

r

=

F~

F.~

c;;V

.[cos 9- c!R]

(14)

cos[9+ arcsin(cos 9- 6/R)]
De minimale freeskracht afh. van 9 wordt bereikt als dF !d9E 0
Dit geeft een zeer complexe oplossing. Voor kleine
gefdt:
cos 9 = 1 en sin 9 = 0
Zodat voor F
geldt:

c

eV

F ev=

Kf·K

'
tot '.R. (l-sin[arcos a!R])

(uit form. 8,10) (15)

Kf+K tot
De stijfheid van de freesschacht is bij benadering te berekenen
uit de doorbuiging van de star ingeklemde freesschacht velgens:
3

(16)

FE v .1 u
f4
3.E.O,l.D
f

Met: lu : uitsteeklengte freesschacht.
E : =2,1.10 11 N/m 2 E-modules van staal.
Df : diameter frees.
De stijfheid wordt nu: Kf = Fev!f

= 3~E.Otl.D:/ l~

(17)

Numeriek rekenvoorbeeld:
De volgende aannamen zijn gedaan:
Df = Ot04 m.
1 = 0,15 m.
u
7
K = 4,8.10 N/m.
f

R

=

0.02 m.

a

=

10

-4

(uit 17)

m.
7

Ktot = 21,6.10 N/m.
F = 9.8 N.
(uit 15)

eV

Wanneer voor de indringspanning de druksterkte wordt genomen
geldt'voor een mat. met hardheid HV 210 (N1149 in leveringstoestand) als indringspanning: 800 N!mm~ Als aanname voor het
frees oppervlak .ih aangrijping wordt genomen:
0,5 mm~
De indringkracht wordt dan:
F :&- 400 N.
Met ~e aannamen voor kleine hoeken wordt de freeskracht F
r
390
(18)
F = 400- 9,8.(1- e/O,02)
r cos(O+arcsin(1-C/0.02»·~ cos,(arcsin(l-c /0,02»
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De grafische weergave van F (c) geeft figuur 22
•
Voor kleine uitbuiging dus eij een grote stijfheid van het gereedschap en het hydraulische hefsysteem ontstaat een zeer grote
freeskracht.
Voor het hardbare machinestaal N096 ( met 0,45 % C.) metals
hardheid in leveringstoestand HV= 115 is de druksterkte:~ 450 N/mm~
Onder dezelfde kondities als bij Nl149 wordt de indringkracht
F i = 225 N.
De freesfrachtfunktie wordt dan bij benadering:

Fr

=

215
cos(arcsin (1- E/0,02))

(19 )

Deze form. is in fig. 22.
erbij getekend.
De max. freeskracht wordt gegeven doorhet max. te leveren moment
door de aandrijving.
Conclusie: Materialen met een hoge hardheid zijn op de S.I.G.
tegenlopend te verspanen doordat de freeskracht beperkt wordt
door de uitbuiging van het gereedschap t.o.v. het werkstuk
o.i.v. de bUigstijfheid van de freesschacht en de hydro stijfheid van het hefsysteem.
De gevolgen hiervan zijn:
_
Een grotere oppervlakteonnauwkeurigheid.
Een grotere oppervlakteruwheid •.
Trillingen.
Ongekontrolleerd verspaningsproces.
Extra lawaaioverlast.
Stoot-belasting freestand en daardo~r eerder tandbreuk.
Extra vrijloopvlakslij.tage door terugveren.
In werkelijkheid is de situatie gunstiger omdat het eerste kontakt van de freestand met het opperv1ak al onder een hoek c::;: 90°
plaatsvindt, doordat de vorige tand a1 een op1oop heeft gefreesd.
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Verspaningscondities op de S.I.G.
Door de CMGD (centrale magazijn en gereedschapsdienst) zijn in
de instruktiemap MF 10-T345-1 tot MF 10-T345-22 de voor algemeen
gebruik geldende verspaningscondities bij frezen gegeven.
Voor frezen uit snelstaal wordt per werkstukmat. een snijsnelheidsreeks en een aanzetreeks afhankelijk van de freessituatie gegeven.
(o.a. voor freesdiepte, groeffrezen, omtrekfrezen)
Aan de hand van het al dan niet halen van deze verspaningscondities
wordt de freesmachine beoordeeld.
De tafelaanzet van de S.I.U. wordt gegeven door een volumeregelklep welke de volumestroom voor de hydro rotatiemotor instelt.
De schaalverdeling op de klep wijkt echter af van de werkelijke
tafelaanzet. In de lage aanzetten was de werkelijke aanzet 200%
van de aangegeven waarde. In het verleden is hierdoor waarschijn~
lijk een verkeerde conclusie getrokken over de te halen verspan-,
ingscondities.
Een hogere aanzet aan de hand van de schaalverdeling leidde dan
tot overbelasting en freesbreuk.
Na ijking blijk,de gevoelsmatig door de vakman,ingestelde aanzet
rotatiesnelheid conform de de geadviseerde aanzet.
Een betere maat voor de beoordeling van het verspaningsgedrag
is de materiaalvolumeafname per tijdseenheid.
Voor sen aantal material~n werd de volumeafname bepaald,onder de
aangegeven bewerkingsomstandigheden.

mat.
: cementeerstaal N247 (CrNi cem.st.)
traptandfrees met diam.: 13 mm. toerental: 630 omw./min.
werkstuk
: omzetschijf D
= 210 mm.
uit
Din = 145 mm.
snedebreedte: 32,5 mm.
tafelaanzet: 100 mm./min.
tafelrotatieaanzet: 0,15 omw./min.
versp~and volume: 35 cm 2 /min.
opgenomen motorvermogen: 4 kW.
verspaand volume pp.r kW.:.. 8,75 cm~./kW.min.
Mat.
: machinestaal N096 (1 C 45 )
traptandfrees met diam.: 23 mm. toerental: 400 omw./min.
werkstuk
: omzetschijf D "t=295 mm.
ul.
Din =210 mm.
snedebreedte: 42,5 mm.
tafelaanzet:
56 mm./min.
tafelrotatieaanzet: 0,06 omw./min.
verspaand volume: 46,5 cm 2 /min.
opgenomen motorvermogen: 4. kW. verspaand volume per kW.: 11,6 cm 2 /kW.min.
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mat.
: gereedsehapstaal Nl149
traptandvingerfrees met diam.: 22 mm.
werkstuk.
: omzetsehijf D 't= 390 mm.
Ul

D.
= 145 mm.
In
snedebreedte: 28 mm.
tafelaanzet
: 48 mm./min.
tafelrotatieaanzet: 0,039 omw./min.
verspaand volume: 29 em:/min.
opgenomen motorvermogen: 4 kW.
verspaand volume per kW.: 7,25 em 3 /kW.min.
De visuele indruk van het verspaningsgedrag bij Nl149 is:
- rustig snijgedrag.
regelmatige oppervlakteruwheid.
ook op het funktiedeel is de tafelrotatiesnelheid te handhaven.
de grootte van de aanzet wordt begrenst door het spilmotorvermogen en naet door instabiel gedrag.
de tafelaanzet wordt bereikt bij een kleine hoekverdraaiing
van de non ius t.o.v. de nulstand. Bet instellen van kleine
aanzetten wordt hierdoor moeilijk, terwijl de kans op verlopen
VEill de ingestelde aanzet groot wordt.

-
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Conclusie S. I. G. kopieerfreesmachine.
Bet voorfrezen van het funktiedeel van een omzetschijf bestaat
uit groeffrezen met een traptandvingerfrees. Deze bewerking
dient snel uitgevoerd te kunnen worden.De·verspaantijd bepaald
hier een hoog percentage van de bewerkingstijd.
Bovendien speel t de be\Jerkingsnauwkeurigheid een ondergeschikte
rol omdat de omtrek nog nagefreesd en nageslepen wordt.
In de huidige situatie waarin de machine is uitgerust met een
versteviging zijn waarnemingen gedaan ID.·b .. t. de max. verspaancondities. Voor aIle verspaande materialen, waaronder ook N1149
geldt het spilmotorvermogen als beperkende factor.
(verspaand volume bij Nl149 bij 4 kW. : 29 cm~/min.)
Onder deze maximale verspaningscondities is de stabiliteit van
het machinefreme goed te noemen.
WeI worden bij het omtrekfrezen bewegingen van het ~erkstuk in
de Y-richting waargenomen. Deze worden veroorzaakt door de stijfheid v.h. hydro kopieersysteem en het effect van de doorbuiging
van de geleidings zuilen.
In het algemeen wordt op de S.I.G. niet met de door de CMGD geadviseerde verspaningscondities gewerkt.
Om in iedere situatie onder deze condities te werken moet een
grote range van frees toe rental len worden ingesteld. Bet freestoerental bepaalt via de aanzet in mm./tand de aanzet in mm./min.,
Omdat de toerenreeks 200-250-315 omw./min. gemiddeld het meest
voorkomt wordt deze voornamelijk gebruikt. Dikwijls zijn echter
ook hogere toerentallen en de erbij behorende grotere aanzetten
mogelijk. I.v.m de bewerkelijke verandering van toerenreeks
geschiedt dit dan toch niet.
Verwacht wordt dat bij een juiste instelling een verspaningstijdwinst van 40% te halen valt.
D~ machine wordt dan maximaal belast •. de vakman moet nu weI attent
blijven om bij calamiteiten in te grijpen.
Bet nieuwe materiaal Nl149 voor omzetschijven moet eigenlijk
i~et hardmetaal worden verspaand. Een onderzoek naar frezen met
hardmetaal op de S.I.G. is niet gedaan, zodat hierover geen oordeel te yellen valt.
Als vervangingscriterium voor de S.I.G. zullen de totale bewerkingskosten voor het maken van een omzetschijf op de hUidige
manier, op verschillende machines (
o.a. K8 draaibank, Rowbottomslijpmachine), afgewogen moeten worden, tegen de bewerkingskosten, behorende bij een nieuwe fabrikagemethode.
Getracht zal worden om de meeste verspanende bewerkingen aan
een omzetschijf op een numeriek gestuurde freesmachine te doen.
Daarover handelt het tweede deel van dit verslag.
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2.

Financi~le

~~

Inleiding.

consequenties bij verandering van bewerkingsmethode.

De huidige fabrikagemethode van omzetschijven omvat een aantal
verschillende bewerkingen op meerdere machines.
Tussen twee bewerkingen wordt het produkt getransporteerd.
De som van de voorbewerkingstijd, de bewerkingstijden en de transporttijden bepalen de doorlooptijd van het produkt respectievelijk
karwei. De hUidige trend om alert te kunnen reageren op een
vraag is het verkorten van de bestaande minimale doorlooptijd.
Dit is te bereiken door:
-verlagen van de voorbereidingstijd.
-verlagen bewerkingstijden.
-verlagen van de transporttijden.
De verlaging van de voorbewerkingstijd, waaronder tekeningfabrikage, werkvoorbereiding en materiaalbestelling wordt in dit
bestek niet behandeld. Bekeken wordt dat deel van de doorlooptijd dat op de werkvloer ontstaat. Het aantal keren dat tussentransport moet plaatsvinden en de duur hiervan bepaalt de transporttijd van een karwei. De totale transporteertijd is, uitgaande
van een gemiddeld noodzakelijke transporttijd, te verkorten door
het aantal transporten te verlagen,'dus door het aantal bewerkingen op verschillende machines te verminderen.
De bewerkingstijd is opgebouwd uit:
-inrichttijd.
-opspantijd.
-verspaningstijd.
De totale bewerkingstijd is te verlagen door de totale inrichttijd en/of de totale opspantijd te verminderen. Dit kan gebeuren
door het aantal bewerkingen te verminderen of de inricht- en
opspantijd per bewerking te verkorten.
Bij gelijksoortige bewerkingen bijvoorbeeld draaien en frezen is
geen beduidende vermindering van de verspaningstijd niet te
verwachten.
Wanneer alle verspanende bewerkingen aan de omzetschijf op een
gereedschapmachine worden uitgevoerd ontstaan de volgende voordelen t.o.v. de huidige methode t.a.v. de doorlooptijd:
-verkorting van de totale inrichttijd.
-verkorting van de totale transporttijd.
Met als gevolg een vermindering van de doorlooptijd en van het
onderhanden werk.

~~

Motivering gevolgde werkwijze.
Het huidige beslissingscriterium bij de aankoop van machines
voor de bewerkingen aan een wijde produktfamilie hangt af van
het aankoopbedrag voor machine en toebehoren en van de grote
lijn van bewerkingsmogelijkheden.
Een nadeel hiervan is dat juist details noodzakelijk voor de
technische en economische bewerking aan een produkt niet gezien worden. Zeker bij de meer gecompliceerde machines en bewerkingen is deze kans groote In het ergste geval kan de produktfamilie waarvoor de machine gedacht is hierop niet bewerkt
worden. De wijze waarop gezocht wordt naar een gereedschapmachine
voor de bewerking aan een enge produktfamilie ·is wezenlijk anders

-
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dan de manier waarop dit nu gebeurt.
Het doel van dit onderzoek is om vanuit een produkt, in dit
geval een omzetschijf, met de eraan te verrichten bewerkingen
een pakket samen te stellen met technische en economische
eisen.
Onderdelen van het technische eisenpakket kunnen dan zijn:
-bewerkingsmogelijkheden.
-verspaningsmogelijkheden, o.a. machlnebelasting en
bewerkingssnelheid.
-besturingsmogelijkheden •
. Het economische eisenpakket bevat o.a.:
-bewerkingskosten.
-doorlooptijden.
Gedetailleerd onderzoek voor de aankoop verkleint de kans op
onvoorziene problemen in de aanloopfase waardoor tijd en geld
verloren gaan.
Een op deze wijze van een produkt en zijn bewerking opgesteld
eisenpakket blijft bruikbaar ook wanneer niet direkt de geschikte machine gevonden wordt.
2.3.

Economische "a.speKten van'de -tfewerkingsme"CChode.

2.3.1.

Inl e i ding.
De oorzaak om een onderzoek te doen naar de verandering van
de bewerkingsmethode is gelegen in de verwachting dat de fabrikage van omzetschijven sneller en/of goedkoper kane
Bij gelijkblijvende bewerkingskosten maar een kortere bewerkingstijd wordt het mogelijk om meerdere produkten te maken.
De geldwinst wordt nu verkregen door de winstmarge op de extra
gefabriceerde produkten. Het andere uiterste treedt op wanneer
de bewerkingskosten verlaagd worden terwijl de bewerkingstijden,
en dus het aantal produkten, gelijk blijven.
In het algemeen komt een tussensituatie voor.
De kostenvergelijking wordt gebaseerd op de verspanende bewerkingen, exclusief de slijpbewerkingen, aan een gemiddelde omzetschijf.

232.

Bewerkingskosten hUidige bewerkingsmethode.
De berekening van de huidige bewerklngskosten voor een omzetschijf worden gebaseerd op de aard van de bewerkingen en de bewerklngstijden. Deze z~n opgesteld door de werkvoorbereiding
voor de fabrikage van de gemiddelde omzetschijf.(bijlage 3 ).
De afmetingen van de gemiddelde omzetschijf ~ 290 worden gegeven in bijlage 4
Op de werkvoorbereiding worden twee soorten bewerkingstijden
aangegeven. De inrichttijd IT bestaat o. a. ui t het .opstellen
van het opspangereedschap, het bestuderen van het tekeningenpakket en het uitzoeken van gereedschappen.
De inrichttijd is eenmalig voor een karwei en wordt evenredig
toegerekend naar de produkten in het karwei.
De cyclustijd CT bestaat uit de som van de opspantijden OT en
de verspaningstijden VT. Vgl.: CT=OT + VT.
De cyclustijd wordt toegerekend aan elk produkt in het karwei.

- 29 De bewerkingst~d voor een karwei met N produkten op machine i is:
BTi= 1Ti+ N.CTi
De werkvoorbereiding geeft de t~den in minuten.
De bewerkingst~d vermenigvuldigd met het machineuurtarief MUi
geeft de bewerkingskosten in guldens: BK i = MUi.BTi/60
Wanneer M bewerkingen aan het produkt gebeuren worden de totale
bewerkingskosten op basis van voorcalculatie:
M

BKT=

L

BK i
i=l
Het,door allerlei oorzaken ,niet halen van de voorgecalculeerde
uren wordt verdisconteerd door een toeslagfaktor TBK (Toeslag
BewerkingsKosten).De TBK is een procentuele verhoging van de
totale bewerkingskosten.
De uitgewerkte totale bewerkingskosten volgen uit:
I'll

BKT= ~ (ITi+N.CTi).MUi(1+TBK)/60
i=l
Numeriek uitgewerkt voor de gemiddelde omzetschijf onstaan als
bewerkingskosten:
BKT= 697+N.948
De gegevens van deze formule zijn ontleend aan bijlage 3.
over de bewerkingstijden en de uurtarieven.(gebaseerd op de begroting van 1985).
Voor de TBK is de begrote waarde van 1985 aangenomen.(TBK= 15%)
De grafische weergave van de totale bewerkings kosten als funktie
van het aantal produkten per karwei geeft figuur 23
De bewerkingskosten per omzetschijf worden berekend uit:
BK = 697/N+948
Figuur 24
~33.

P

geeft de bewerkingskosten per produkt.

Beschrijving nieuwe bewerkingsmethode.
De huidig voorbewerkingen aan een omzetschijf bestaan uit booren draaibewerkingen. Omdat de mat en in het radiale vlak van de
omzetschijf, behalve de gatmaat, niet funktioneel zijn wordt aangenomen dat de bewerking "kamerdraaien" vervangen kan worden door
"kamerfrezen". T.o.v. de huidige aard van bewerking is dit eigenlijk het grootste verschil. Bij een geautomatiseerd bewerkingsproces moet voorkomen worden dat afvalstukken ontstaan, welke beschadigingen aan de machine en het werkstuk kunnen geven.
De schelp (een cil.vormige blok mat. in de vorm van een schelp),
die op de hUidige werkwijze ontstaat bij het funktiebaanfrezen ,
moet op de nieuwe wijze verspaand worden.
Met een programmeerbare besturing is het mogelijk om, afhankelijk
van de uitvoeringsvorm van het funktiedeel, de frees dusdanig te
sturen dat het vrijloopvlak van de wangvorm trapsgewijs wordt gevolgd. Bij de latere axiale freesbewerking wordt de uiteindelijke
wangvorm bereikt.
Een uitgebreide omschrijving van de nieuwe bewerkingsmethode en
.een grafis9he weergave volgt hieronder.
De aangegeven tijden zijn ontleent aan tijden welke ontstonden
bij een verspaningsproef op een numeriek gestuurde kotterbank en
verspaningstijdenzoals ze ontstaan bij de hUid:i:ge bewerking van de
funktiebaan. De voorbewerking van het ruwe rondmateriaal bestaan
uit afdraaien en vlakken op de buitenmaten.

-
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handelingen nieuwe bewerkingsmethode.
Weergave bewerking, gereedschappen en
tijden(minuten) .

Handelingen

Gereedschap

positio- verspaan- ger.wis- totaalneertijd tijd
seltijd tijd

L ---

(A)

z

Het voorbewerkte materiaal wordt opgespannen in
een drieklauw. De drieklauw is tegen een verticale opspanplaat geklemd.

I

~-+--+130

(B)

Met geprogrammeerde besturing laagsgew~s uitfrezen van de kamer en
het funktiedeel tot op
de freesmaat voor de axiale bewerking van de
funktiebaan. I.v.m. extra· handelingen in een
latere bewerking(I) wordt
de naaf pas op maat gefreesd nadat de kamer op
diepte is. De halve omzethoek dient
op de
hoogte van de horizontale hartl~n te liggen.
Gefreesd wordt met een
mantelkopfrees met hardmetalen sn~platen in cirkelvormige banen van buiten naar binnen.

mantelkopfrees
40

1

41

0,35

42,35

(C)

Startgat frezen met snelstalen tweesn~der tot de
diepte van de verlaagde
kamer. De diameter van de
tweesn~der komt overeen
met de diameter van de
mantelkopfrees.

tweesnij-I
¢40
0,9
_ _ _ _ _L.-

j der

-J..

----1.

_
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(D)

Verlaagde karner uitfrezen
met mantelkopfrees met HM
snijplaten met radius aan
het snijvlak.
Vanuit het startgat wordt
laagsgewijs de buiten en
binnen contour van de kamer volgens cirkelvormige
banen bewerkt.

A-A

...,....:-;-(E)

I. .lI~: . :~ ~ ~_~_;_~_s_J. 1

5

6

°_'_5

1__'_3

1_°_;_35

1

1°,07

1°,18

10 ,.35

1°,6

• 15

Centeren gaten.
4 bevestigingsgaten.
1 arreteergat.
1 naafgat.

Icenter(F)

boor

Boren gaten.
Het naafgat en de 4
bevestigingsgaten worden
volledig doorgeboord.
Het arreteergat is een
blind gat.
De diameter v.h. naafgat wordt afgestemd op
de kottermaat.
De diameter van de be~
vestigingsgaten is afh.
van de bevestigingsdraad.

A-A
boor \2l20
boor \2l40
boor

0,21
0,12
0,3

3,22
2,4
5,3

0,35
0,35
0,35

3,78
3,19
5,95
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(G)

Verlaging in de naaf
frezen. Gestart wordt
vanuit het naafgat.
Met de mantelkopfrees
met afgeronde snijkanten wordt in een cirkelvormige baan de ver~
laging verkregen.

A-A

[mantelkopfrees

0,12

40
(H)

Omspannen werkstuk.
Het werkstuk wordt gelost
uit de drieklauw en geroteerd over 180 0 om de
horizontale as. Het werkstuk wordt over een doorn
geschoven en d.m.v. een
moer vast getrokken op het
naafvlak. Hierbij dient
als hulp bij het posi tioneren en borgen een pen
die in het arreteergat
valt. Het opspangereedschap bestaat uit een
met schroefdraad in een
blok bevestigde doorn.
Het opspangereedschap kan
rechtstreeks of in een
drieklauw tegen de opspanplaat worden geklemd.

(I)
Deze bewerking is gelijk
aan de handeling bij (B).
Na het frezen van de karner
en het funktiedeel moet
de klemming worden veranderd.

mantel:1
kopfrees

---------------I¢40

10,32

0,35

0,79
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(J)

Verandering klemming.
\lerkstuk met "kikkers",op
het funktiedeel, vastzetten op de opspanplaat.
Daarna wordt de doorn
verwijderd.

(K)

De volgende handelingen
worden herhaald:
Naaf op maat frezen.(B)
Startgat frezen.(C)
Verlaagde kamer frezen.(D)
verlaging in naaf frezen.(G)
nieuwe handelingen:
Tappen bevestigingsgaten.
Naafgat op maat kotteren.

A-A
m.~.f.~40Io,5
twees,~40
m.k.f.~40
m. k. f . ~40

tap
kotterb.
(L)

Werkstuk en opspanning
prepareren voor het frezen
van de omzetbaan.
Korte doorn met de diameter
van het naafgat in het
opspanblok schroeven.
Werkstuk vasttrekken op
het naafvlak m.b.v.een moer.
Hierna de "kikkers" pas
verwijderen. Het werkstuk
komt dus niet los van het
opspanvlak.
Het werkstuk er. opspangereedschap lossen van de
opspanplaat en bevestigen
op de horizontale rondrondtafel. Hierbij geeft
een markering op het opspangereedschap de juiste
opspanstand.

0,09
0,5
0,12.
0,27
0,2

9

0,24
5,3
0,32
0,2
1,6

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

9,95
0,68
6,15
0,79
0,82
2,05

-
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(N)

Met de programmeerbare
besturing is het mogelijk
om de funktiebaan, zonder
onderbreking, spiraalvormig in de mantel te frezen.
Bij het voorfrezen wordt een
traptandvingerfrees uit S8
gebruikt met gestandariseerde diameter.
Radiuscorrectie maakt het
mogelijk om elke nokrolbaan
te frezen.
Met een gladde gestandariseerde vingerfrees wordt
de nokrolbaan over de volle
breedte nagefreesd.
traptand- 0,5
vingerfr.
b.v.¢22
Gladde
0,5
vingerfr.
b.v.¢22

83

0,35

83,85

83

0,35

83,85

(N)

opmerkingen.
Tussen het voorfrezen en het nafrezen van de funktiebaan wordt de
omzetschijf spanningsvrij gegloeid. Wanneer het werkstuk van het
opspangereedschap wordt gelost dient de arretering zodanig te zijn
dat bij heropspanning dezelfde stand wordt ingenomen. Dit is vooral
bok van belang wanneer de schijf op dezelfde machine wordt geslepen.
81ijpbewerkingen aan een omzetschijf zijn:
- vlakslijpen van de naafvlakken.
- inwendig rondslijpen van het naafvlak.
- planetair of oscillerend slijpen van het funktiedeel.
Tussen het nafrezen en slijpen van het funktiedeel vindt harden plaats.
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2~4.

Werkw~ze

om te komen tot een te besteden aankoopbedrag.

De weg om vanuit het huidige produktenpakket te komen tot
een verantwoord investeringsbedrag wordt weergegeven in het
stroomdiagramin bijlage 5.
Vanuit gedetailleerde bewerkingst~den voor het produktenpakket z~n vr~ nauwkeurig de bewerkingskosten op jaarbasis in
de hUidige situatie te berekenen.
Een nauwkeurige omschr~ving van de nieuwe bewerkingsmethode
en de b~behorende bewerkingst~den geeft de bewerkingskosten
afhankel~k van het machineuurtarief. Het machineuurtarief is
weer een funktie van de aangenomen gegevens3zoals~
-man-machine in de ploeg m.b.t. het te begroten
aantal uren N. per jaar~
In dagdienst Jgel dt : Nj =1561 uur.
In twee ploegendienst geldt: N. =2940~uur
-meermachine be?iening.
J
Het verschil tussen de bewerkingskosten in de huidige en nieuwe
situatie wordt gegeven als resultaat. Door het resultaat nul
te stellen is het maximale machineuurtarief in de nieuwe situatie te berekenen. Hiermee is dan weer, uitgaande van gegevens van een vergel~kbare bestaande machine, het maximale
investeringsbedrag te berekenen.
Terugrekenend vanuit een aankoopbedrag is uit het resultaat
de geldwinst per jaar van de nieuwe situatie t.o.v. de huidige situatie te berekenen.
De volgende hoofdstukken handelen over de. numerieke invulling
van de in het stroomdiagram aangegeven items.

23Al. Toekenning van

bewerkingst~den.

De basis waarop onderdelen van de bewerkingst~den z~n gekwalificeerd ligt b~ een verspaningsproef.
Deze proef heeft als doel inzicht te verschaffen in de verspaanbaarheid van het materiaal Nl149 met de voor de nieuwe bewerkingsmethode te gebruikten sn~gereedschappen (waaronder mantelkopfrezen met hardmetalen wisselplaten).
De opzet van de proef was dusdanig dat ook t~dgegevens z~n verkregen over de bewerkingen zoals voorgesteld b~ de nieuwe bewerkingsmethode als vervanging van de voorbewerkingen aan het
frezen van de funktiebaan. De grootheden snedebreedte, snedediepte
en aanzet welke van belang z~n voor het opstellen van de te
verwachten verspaningst~den z~n voor de gebruikte gereedschappen wee~gegeven in bijlage 6
Het aangegeven opgenomen vermogen is meer van belang b~ de
beschouwingen over de machinebelasting.
Uitgaande van deze gegevens z~n de verspaningst~den bepaald
b~ de nieuwe bewerkingsmethode.
Voor de positioneert~den en wisselt~den van de gereedschappen z~n de waarden aangehouden welke ook gelden voor de b~
de proef gebruikte numeriek gestu~rde kotterbank (Cincinatti
10 CH 1000).
B~ het schatten van de totale opspant~d tot OT= 45 min. hebben de
volgende overwegingen een rol gespeeld:
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-aantal opspanningen: totaal 6x
-complexiteit opspanning: hieronder wordt verstaan het aantal handelingen per opspanning.
De noodzaak tot uitrichten van het werkstuk.
Hier volgen veel opspanningen uit een vorige
opspanning, waarb~ aileen de opspankracht van
plaats verandert, zonder dat het werkstuk t.o.v.
het opspanvlak w~kt.
Eenzelfde soort overweging, maar nu gericht op de eenmalige
handelingen voor een kar\,ei leiden tot de schatting van de inrichtt~d IT= 60 min.
Bepalend is hier:
-aantal verschillende genormaliseerde gereedschappen
per karwei.
-aantal verschillende speciale gereedschappen per
karwei(beide i.v.m. programmeren van de gereedschapcorrecties) .
-aantal verschillende opspaninrichtingen. Hier:
opspanplaat, rondtafel, drieklauw~ kikkers.
2.3.4.2. Bewerkingskosten nieuwe bewerkingsmethode.
De totale bewerkingskosten BKT per karwei worden berekend op
basis van voorcalculatie met: n
BKT

n

= (PT.PU+

(IT+PM+N.CT).MU ) /60
n

De betekenis van de gebruikte symbolen is:
PT: programmeerttd buiten de machine
PU: programmeer,uurtarief
IT: insteltijd
PM: programmeert~d aan de machine
N : aantal produkten per karwei
CT: cyclustijd (CT= VT+OT)
VT: vers~aningst~d
OT: opspantijd
MUn:machineuurtarief nieuwe machine

min.
gld.
min.
min.
min.
min.
min.
gld.

Rekening houdend met de toesl~g op de bewerkingskosten (TBK)
wordt bovenstaande formule voor de gemiddelde omzetschijf
numeriek als voigt:
BKT = 92 +( 1,15+ 6,3.N).Im
n
n
Een specificatie van de opbouw van deze formule is gegeven
in bijlage 7 •
De variabelen MU en N bepalen het verloop van de bewerkingskosten per karwe~.
Een grafische weergave van deze formule in fig. 23
geeft een
waaier L~nen wanneer het machineuurtarief gevarieerd wordt.
De bewerkingskosten BK
per omzetsch~f volgen uit:
pn
BK

pn

= 92/N + (1,15/N + 6,3).IvlU
.'
n
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Hiervan is het verloop bij verschillende MU

gegeven in fig. 24 .
n
de bewerkingskosten

Het marginale machineuurtarief MU
_ m waarb~
__
aan een kerwei met N produkten op de nieuwe ITH'"thod~ e:eli~k is
aan de hUidige methode wordt berekend uit: BKT= BKT n
Uitgewerkt levert dit:
IvlU

=
m

605+ 948.N
1,15+ 6,3.N

Of in tabelvorm voor een gemiddelde karweigrootte N= 1 tot 9.
N
IJlU

m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

208

182

172

167

164

161

160

159

158

gld

Wanneer ervan uitgegaan dathet produktenpakket aIleen bestaat
uit omzetsch~ven is uit het marginale machineuurtarief;de maximale aankooppr~s van de machine en toebehoren te berekenen.

2.3.4.3. Aankoopprijs machine en toebehoren.
Rekenend vanuit het marginale machineuurtarief,behorende b~
een produktenpakket,is de marginale aankooppr~s van het gereedschapwerktuig en toebehoren te verkr~gen, waarb~ het nieuwe
bewerkingsproces in geld hetzelfde kost als het huidige.
De opbouw van het machineuurtarief moet dan bekend zijn.
Aan de hand van numerieke gegevens van de kostenopbouw van een
in Groot Vlak aanwezige NuBe kotterbank (Cincinatti 10 HC 1000),
is een schatting gemaakt voor de ~e verwachten opbouw van het
machineuurtarief.
Het machineuurtarief MU~wordt berekend met:
VAS+ HAN
+ VAR
N.
-J
De gebruikte symbolen betekenen:
VAS: vaste kosten per jaar.
Iv~N: directe personeelskosten per jaar.
VAR: vaste dekking per uur
N.: begrote uren per jaar.

I.JIU=

J

Verwacht wordt dat de machine in twee paoegendienst wordt ingezet, zodat geldt: N.= 2940
J
De levensduurklasse wordt naar verwachting 10 jaar.
BijlageB geeft een specificatie van het machineuurtarief aan
de hand waarvan de onderstaande formule is opgesteld:
HU= 29,46 + (60520.P + 0,131.VW)j N.
J

met:
P: aantal vaklieden aan de machine in twee ploegen.
VW: vervangingswaarde= aankoopprij$.

- 38 -

Uitgaande vanceen marginaal machineuurtarief HU en een gemiddeIde karweigrootte N is de marginale vervangingsw~arde VW m te berekenen uit:
VW = (. N.(HU -29,46)- 60520.P)/ 0.131
m

m

Voorbeeid van een berekening van de marginale vervangings.waarde.
Karweigrootte: N=6
Het marinale machineuurtarief hierbij is: MU =161 gid/uur.
De machine wordt ingezet in twee ploegendienWt terwiji een vakman per ploeg aanwezig is: Nj = 2940 uur/jaar.
P

=

2

Uit bovenstaande.formule voIgt dan het maximale aankoopbedrag:
VW = 2028150 gid.
m

2.3.4.4. Resul taat.
Het verschil tussen de bewerkingskosten per jaar aan een prodUktenpakket bestaande uit gemiddelde omzetsch~ven, in de
huidige situatie en hetzeIfde produktenpakket in de nieuwe situatie wordt uitgedrukt in resuitaat R= BKJ - BKJ
n

Met: BKJ : bewerkingskosten per jaar in de huidige situatie in gid.
BKJ : bewerkingskosten per jaar in de nieuwe situatie in gld.
n
In beide situaties worden de bewerkingskosten op jaarbasis gevonden uit de bewerkingst~d per karwei vermenigvuldigd met het
aantal karweien dat per jaar verwerkt kan worden in de huidige
situatie. Omdat het funktiebaanfreeen aIleen op de SIG kopieerfreesmachine kan plaatsvinden vormt deze bewerking de bottleneck in de produktie. Het begrote aantal uren per jaar(1561) op
de SIG gedeeld door ae freesbewerkingstijd per karwei BT met N
f
omzetschijven geeft voor het aantal karweien per jaar S:
S= 1561/BT

f
De opbouw.van de freesbewerkingst~d wordt met de voorcalculatie
gegevens van de gemiddelde omzetschijf bepaald, (bijlage 3 )
BT f = (192+N.324)/60

(uur)

Met de ~n de hUidige situatie totale bewerkingstijd per karwei
(BKT= 697+N.948) en de totale bewerkingstijd in de nieuwe situatie
(BKT-= 92+(1,15+6,3.N).MU ) voIgt voor het resultaat R:
n

n

R= S.(BKT-BKT )
n

Uitgewerkt wordt deze formule:
93660
R=
192+N.948

. (605+N.948-(1,15+6,3.N).MU)
n

gld./jaar

Het resuitaat is zowel afhankelijk van het in de nieuwe situatie
geldenda uurtarief MU als van de karweigrootte N.
Het gevoig hiervan isndat het marginale uurtarief MU , bij resultaat
R= 0, ook afhankeIijk is van de kapweigrootte N.
m

- 39 In de nieuwe situatie:z~n de bewerkingskosten op jaarbasis
aan de huidige situatie als voor MUm geldt:

gel~k

605+948.N
I'i£U

gld./uur

=;

m

1,15+6,3.N

De marginale vervangingswaarde VW geeft het maximaal te besteden
aankoopbedrag veor machine en toeNehoren.
[en aankoopbedrag hoger dan de marginale vervangingswaarde geeft
een negatief resultaat.
B~ een gegeven aankoopbedrag VW is het machineuurtarief MU
in de
nieuwe situatie te berekenen uit:
n
}!JU

=
n

e0520.p+0,131.VW
29,47+--------N

j

Bij.VVJ~VW
voIgt het positieve resultaat uit de formule voor R
waarin here nieuwe machineuurtarief HU wordt ingevuld.

n

Voorbeeld van een resultaatberekening:
Karweigrootte: N=6
Begrote uren : N.. =2940 uur
Mankracht per dag: P=2
Aankoopbedrag machine en toebehoren: VW= 1000000 gld.
Machineuurtarief: MU =115 gld. /uur
Resultaat:
n
R= 79192. gld./jaar

2,3.4.5. Bezettingsgraad.
Uitgaande van het produktenpakket op jaarbasis in de huidige situatie en de wens om dit pakket op een machine te verwerken is
de bezettingsgraad BG van de machine te berekenen.
De bezettingsgraad is dan gedefinieerd als het . quotient van de
benodigde uren op de machine en het begrote aantal uren N. per
jaar.
J
(IT+PM+N.CT).S
BG=
N

j

Met de numerieke gegeven voor IT,PM· en,CT uit bijIage 7
en de formulering voor S voIgt:
93660+515130.N
N .(192+N.324)
j
De resulterende tijd (l-BG).N. kan besteedt worden ann andere
toepassingen. B~voorbeeld aarl de slijpbewerkingen van de omzetschijven. Gedacht moet dan worden aan het nasIijpen van de funktiebaan en het vIakslijpen van de naaf en het rond-slijpen van
het naafgat.
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Voorbeeld van een bezettingsgraadberekening:
Dezelfde gegevens .als b~ het voorbeeld van de res~ltaatberekening
zijn gebruikt.
De bezettingsgraad onder de aangegeven omstandigheden wordt:
BG= 0,51 (51%).
B~ Nj= 2940 uur per jaar wordt de jaarbezetting 1491 uur.
De resterende t~d 1449 uur kan voor andere bewerkingen worden
gebruikt.

2~5.

Opmerkingen m.b.t. het beslissingsbeleid t.a.v. de aankoop van
een gereedschapmachine voor de fabr1kage van omzetsch~ven.
Naast directe financiele voordelen welke in geld uit te drukken
z~n bestaan een aantal secundaire voordelen.
Gedacht moet worden aan het verkorten van de bestaande minimale
doorloopt~d. Ervan uitgaande dat voor elke bewerking aan een
karwei een week uitgetrokken moet worden, wordt de minimale doorlooptijd in de huidige situatie zeven weken. (b~ zeven bewerkingen
tot de slijpbewerking). In de nieuwe situatie wordt aIleen voor
de gloeibehandeling tussen het voor- en nafrezen van de funktiebaan het karwei verw~derd van de machine.
Nu zullen dus minimaal drie weken doorlooptijd tot de eerste sl~p
bewerking nodig zijn. Dit geeft een verkorting van de minimale
doorlooptijd met 57%.
De numeriake besturing maakt het gebruik van gestandariseerd
gereedschap mogel~k. (bijvoorbeeld dezelfde frezen als welke gebru1kt worden op de Strausak freesmachines).
.
Controle en onderhoud van het gereedschap worden hierdoor vereenvoudigd. Naast omzetschijven kunnen ook andere produkten bewerkt wordefi. De vaste jaarkosten van de machine zullen niet
wezenl~k toenemen. De opbrengsten daarentegen weI, zodat het
resultaat sterker positief wordt.
.
De flexibiliteit, zijnde het vermogen om verschillende produktfamilies te bewerken, neemt toe. In dezelfde branche liggen bijvoorbeeld radiale funktieschijven.
In de naaste toekomst kan gedacbt worden aan de inzet van een
dergel~ke numeriek bestuurde (CNC) machine in een centrale
produktiebesturing. Dit wordt ook DNC (direct numerical control)
genoemd. Produktgegevens worden dan centraal verwerkt en opgeslagen. Produktinformatie kan door de vakman aan de machine of
centraal door de programmeur in het systeem worden ingebracht.
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a

Bewerkingsprocessen.

3.1.

Inleiding.
De verspanende gereedschapsmachines werken in het algemeen in
een breed gebied van verspaningscondities. Uitersten hiervan
worden bereikt b~ de verspanende voorbewerking en nabewerking.
Hierb~ worden verschillende doe len nagestreefd.
B~ de voorbewerking moet de materiaalafname per tfjdeenheid zo
groot mogel~k z~n. Op de bewerkingsmaat wordt daarb~ een grote tolerant~e gegeven.
De bepalende factoren bij de nabewerking z~n de bewerkingsnauwkeurigheden. Hieronder vallen vorm- en maatnauwkeurigheden en
·oppervlakteruwheid. De grootte van de bewerkingskrachten z~n
nu belangr~k i.v.m. de in het sn~oppervlak ingebrachte spanningen. Het vr~komen van deze spanningen kan de gewenste produktnauwkeurigheid te niet doen.
Een model van het verspaningsproces kan helpen om inzicht te
kr~gen in de grootte van de bewerkingskrachten onder de verschillende verspaningscondities.
Empirisch verkregen.gegevens uit verspaningsproeven onder een
aantal verspaningscondities kunnen numerieke gegevens voar de
constanten in het model opleveren.Hierna is het model bruikbaar om, onder andere verspaningscondities, voorspellingen te
maken met betrekking tot de verspaningskrachten.
Deze voorspellingen worden exacter naargelang het model beter
is.
VERSPANINGSPROEVEN
MAX. PiIATERlAALVOLUf.1EAFNAME

BE\JERKINGSNAUWKEURIGHEID
VERSPANINGSr.'IODEL

Naar de machine toe stellen de voor- en nabewerkingen eisen t.a.v.:
voorbewerking
nabewerking

maximale bewerkingskrachten en aandrijfvermogens.
trillingen als gevolg van deze belastingen.
spelingen tussen bewegende onderdelen.
positioneer nauwkeurigheid.
stabiliteit.
repeteernauwkeurigheid.

-

3.2.
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Verspaningskrachten algemeen.
Het aantal faktoren waardoor de verspaningskrachten worden
beInvloed is op te splitsen in een groep vaste faktoren en een
groep te korrigeren faktoren.

~1

vast

korrigeerbare fakt.

GEOMETRIE
SNIJGEREED
SCHAP

1

HATERIAAL
SNIJGEREED
SCHAP

GEREEDSCHAPSLIJTAGE

Naar de invloed van de vaste faktoren op de verspaningskrachten
bij "draaien" zijn veel onderzoeken gedaan. De empirisch opgestelde formuleringen zijn ook bruikbaar in andere snijbewerkingsprocessen.
De invloed van de vaste faktoren op de hoofdsnijkracht F in
h
de aanzetrichting bij "draaien" is in formulevorm aan te geven
als:
F = a.d.K
h
c
met:
a: aanzet in mm.per snijkant.
d: snedediepte in mm..
.
Kc:specifieke snijkracht in N/mre:
Met de snijkantshoek tussen aanzetrichting en hoofdsnijkracht
is de spaanslankheid (spaanbreedte bl spaandikte h ) bij gelijkblijvende spaandoorsnede te varIeren. De hoofdsnijkracht is
hierdoor ook te schrijven als:

Fh = b.h.K c
Empirische is gevonden dat de specifieke snijkracht varIeert
afhankelijk van de spaandikte volgens:

K

=K

eel'

h- m

De exponent m geeft de toename van de specifieke
afname van de spaandikte, dus bij toename van de
De specifieke snijkracht K
wordt bij "draaien"
c1
verspaningsproeven waarbij de spaandikte h= lmm.
Kc als funktie van h grafisch uitgezet op dubbel

snijkracht bij
spaanslankheid.
gevonden uit
( en b= lmm.)
logaritmisch

papier geeft een met toenemende spaandikte aflopende rechte lijn'J'/
Specifieke snijkrachten bij een proces met een andere range waarbinnen de spaandikten voorkomen kunnen door extrapoleren bepaald
worden uit de formule voor de specifieke snijkracht bij "draaien"
De kans op fouten is echter groot omdat de exponent m varIeert
met de spaandikte. Opdelen van de specifieke snijkracht grafiek
in drie decimale bereiken geeft de mogelijkheid om bewerkingsprocessen hier binnen in te passen. ( fig. 25
)
Per·bereik
worden constante' aannamen voor K 1 en m gedaan,
zodat de hoofdsnijkrachtformule te gebruiken is~

VV

1
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De hoofdsnijkrachtformule heeft de volgende vorm:
1-m
Fh = Kc1 ·b.h
De bewerkingen waarbij grote spaandikten ontstaan (b.v. boren,
voordraaien of kotteren) worden ingedeeld in bereik I.
De bewerklng ruimen hoort wegens de geringe spaandikte in gebied
III thuis. Het spaandlkteverloop bij frezen maakt dat deze bewerking in elk bereik kan voorkomen. (bij de kommaspaan verloopt de
spaandikte van 0 tot maximaal)
De hoofdsnijkrachtformule houdt geen rekening met de 1nvloeden
van de gereedschapgeometrie, de gereedschapslijtage en de snijsnelhe1d. De invloed van de snijsnelheid is vereenvoudigd weer
te geven door te stellen dat de bewerklng met snelstaal 25%
hogere snijkrachten vergt in vergelljking tot hardmetaal. waarb1j
de sn1jsnelheid.veel hoger ligt.
3.3.

riJ.odelvorming bij mantel(kop)frezen.
Bij de voorgestelde bewerkingsmethode van omzetschijven 1s de
freesbewerking de belangr1jkste. We onderscheiden twee soorten
freesbewerkingen. Het mantelkopfrezen, waarmee de kamers worden
uitgefreesd, en het vingerfrezen van het funktieb&andeel.
Voor beide bewerkingen is een ander model uitgewerkt waarmee de
freeskrachten te bepalen zijn.

3.3.1.

Snijproces bij vingerfrezen.

Het mantelfreesproces 1s te vergelijken met het schaafprocesl onder
speciale omstandigheden. Figuur 26 verduidelijkt deze bewering.
De cilindervormige mantel van de frees is hier uitgerold in het
platte vlak. De spoedhoek ~ geeft dat de snijkant is geplaatst
onder een hoek 90o-~ met dehoofdsnijrichting. Deze hoek is vergelijkbaar met de snijkanthoek bij t1draaientl.
De ge11jktijdig in hetzelfde vlak uitgeklapte spaan heeft in de
aanzetrichting een spaandikteverloop h(Q)= a.sin Q .
Met:
Q: doorlopen hoek
a : aanzet in mm.per tand per omw.
De spaandoorsnede verandert gedurende de ingrijping van de tand.
Tijdens de spaanvorming worden drie fasen doorlopen. (fig. a7
)
De inloopfase.
-- De tussenfase.
-- De uitloopfase.
Gedurende de inloopfase wordt de spaandoorsnede gevormd.
De opbouw van de tandkracht neemt afhankelijk van de bewerkingssi tuatie geleidelljk toe.,
.
Groeffrezen: geleidelijke tandkracht opbouw vanaf nul.
Tegenlopend omtrekfrezen: tandkracht opbouw geleidelljk
vanaf nul.
Meelopend omtrekfrezen: tandkracht start met sprong en neemt
daarna geleidelijk toe.
Tijdens de tussenfase blijft de spaandoorsnede constant van vorm
en grootte. In deze fase heerst dan ook een constante tandkracht.
In de uitloopfase neemt de spaandoorsnede afhankelijk van freessituatie geleidelijk af tot nul, en daarmee de tandkracht.
Groeffrezen: tandkracht neemt geleidelijk af tot nul.
Tegenlopend omtrekfrezen: tandkracht nadert sprongsgewijs tot
nul.
Meelopend omtrekfrezen: geleidelijke tandkracht afname tot nul.

-
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De grootte van de tandkracht wordt bepaald doorhet oppervlak van
de spaandoorsnede maar ook door de spaandikte en het sp~~ndikte
verloop. (dit i.v.m. de specifieke snijkracht K = K .h
)
c
c1
Spaandoorsnede.
De vorm van de spaandoorsnede is afhankelijk van de freessituatie
en wordt bepaald door de spoedhoek~ en de intreehoek Q en de
uittreehoek Q1. De grootte van het spaanoppervlak is afHankelijk
van de freesdIameter D en van de aanzet in mm. per tand. (fig.27 )
f
Het oppervlak van de spaandoorsnede ,in de tussenfase, kan gevonden
worden door de spaandoorsnede in de aanzetrichting te vermenigvuldigen met l/sin (3
Bet spaanoppervlak As wordt dan berekend uit:
a.D

A

=

5

Q

.

1.

f

•

2.sin(3

;:

Q

a.Df

Sln Q.dQ=

2.sin~

o

Voor de twee voorkomende freessituatie in de nieuwe bewerkingsmethode,t.w. groeffrezen en omtrekfrezen,worden de spaanoppervlakken ,in de tussenfase berekend volgens:
a.D
f
groeffrezen:
A· =
sg..
sin {3
a.D . (1+ cos Q :)
0.
f
omtrekfrezen
Aso =
2.sin 13
Specifieke snijlcracht en gemiddelde spaandikte.
Voor de spaandikte h in de specifieke snijkracht formule K = Kc1.h -m
c
wordt,i.v.m. het spaandikteverloop,de gemiddelde spaandikte h
in de tussenfase genomen.
~
2.A s · sio·13

=

h

g

Df·(Ql- Qo )

Het spaanoppervlak ingevuld in deze formule levert de gemiddelde
spaandikte bij groeffrezen en omtrekfrezen.
2.a
groeffrezen:

omtrekfrezen:

h

h

gg

=

go =

IT

a. (l+cos Q )
o
(rr- Q )

o

De gemiddelde spaandikte kan gebruikt worden om het freesproces,
onder de geldende freesconditie in ie delen in de specifieke
snijkracht grafiek. liit deze grafiek volgen dan de constanten
KC1 en m. Hiermee kan dan de specifieke snijkracht berekend worden
vo 1 gens:

K = K 1 . h -m
c
c
g
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Tandkracht.
De tandkracht F welke loodrecht op de spaandoorsnede staat wordt
berekend uit: t
F t = Kc ' As
Met de hiervoor afgeleide formules voor de specifieke snijkracht,
de gemiddelde spaandikte en despaandoorsnede, onder de twee freessituaties, groeffrezen en omtrekfrezen, volgen de tandkrachten
in de tussenfase uit:
groeffrezen:

F tg = Kci·a

i-m

2]-m Df
-(rr .sin
(3

• -

omtrekfrezen:
Spilvermogen.
Het gemiddeide spilverrnogen tijdens een omwenteling van de frees,
met z tanden aan de omtrek, voIgt uit het gemiddelde spilvermogen
per tand vermenigvuldigd met het tandenaantal.
Tijdens het doorlopen van de tussenfase bIijft het tandvermogen
constant om~at de spaandoorsnede niet verandert.
Een vermogen wordt berekend als het produkt van een kracht en de
snelheid van deze kracht in de richting van de kracht.
Figuur 28
geeft de situatie weer waaruit het momentane tandvermogen wordt berekend. Het momentane tandvermogen voigt uit het
produkt van de axiale snijkracht F en de snelheid v waarmee de
spaandoorsnede evenwijdig aan de f~eesas beweegt.
e
De snelheid v a volgt uit de snijsnelheid v gericht in de hoofdt
snijrichting.
~
s
v = v • an I"
,a
s
De axiale snijkracht Fa wordt uit de tandkracht F t bepaald volgens:
Fa = Ft· sin (3
Wanneer de invloed van de inloopfase en de uitloopfase wordt verwaarloosd ,en het tandvermogen over de snedebreedte B constant
verondersteid wordt,is het gemiddeide tandvermogen per omwenteling
te berekenen uit het constante tandvermogen vermenigvuldigd met
de tijd dat het werkt,gedeeld door de tijd voor het afleggen van
een omwenteling van de frees.
De tijd dat het tandvermogen werkt voigt uit:
B

tt=

B

-=

v a v.
t:l
s tan 1.1
De tijd nodig voor een omwenteling van de frees voigt uit:
rroD f
t
omw. = v
s
Het gemiddelde tandvermogen P volgt dan uit:
t
ttoFaova
Pt =
t
omw.
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Het gemiddelde spilvermogen P

wordt berekend uit:

5

P s = z'P t
Substitueren van de eerder gevonden formules voor de tandkracht
in de twee freessituaties, groeffrezen en omtrekfrezen, in de
formule voor het gemiddelde spilvermogen, levert de spilvermogens in die situaties.
spilvermogen
groeffrezen :
spilvermogen
omtrekfrezen:

P

.

z.B.v .K 1
so

=

5

C

.(a.(l+cos

2.TT

Opm.:aIIe grootheden in SI-eenheden.
Geldigheid spilvermogens.
Bij de bovenstaande berekeningen van het spilvermogen is ervan uitgegaan dat tijdens het doorlopen van de snedebreedte Been constante
tandkracht aanwezig is. Het gebeuren tijdens de inloopfase en
uitloopfase is niet verdisconteerd.
Er zijn freessituaties waarbij geen tussenfase voorkomt en de
inloopfase direct overgaat in de uitloopfase. In deze situaties
worden uit de bereke~ingen van de spilvermogens te grate waarden
gevongen. _
De freessituatie waarin net geen tussenfase optreedt, dus waarin
de inloopfase direct overgaat in de uitloopfase, ontstaat als
geIdt:
(zie ook fig.28B
Dit gegeven is om te werken tot een geldigheids-indicator I
waaruit de nauwkeurigheid van het berekende spilvermogen in P
de gegeven freessituatie voIgt.
geldigheidsindicator :

I

P

=

Df ·(Ql- QO)

2.B.tan(3
De berekening van het spilvermogen wordt betrouwbaarder naargelang de geldigheidsindicator kleiner is.

-
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Snijproces bij mantelkopfrezen.
hoofdsnijkracht.
Bij de beschrijving van de momentane hoofdsnijkracht per tand F
h
wordt gebruik gemaakt van figuur 29
Uitgaande van de eerder omschreven specifieke snijkracht is de
momentane hoofdsnijkracht, volgens een formulering van Kronenberg
te schrijven als:
Fh = Kc1.d. ( a.sin

° .

. K)-m
) l-m ( s~n

De, nog niet eerder omschreven, snijkanthoek K wordt 90° in de
freessituatie zoals die omschreven is bij het kamerfrezen in de
nieuwe bewerkingsmethode voor omzetschijven.
De hoofdsnijkracht is dan te schrijven als:
.
F h = Kc1.d. ( a.s~n

°

) l-m

Wanneer de momentane hoofdsnijkrachten worden geintegreerd over
de boog tussen de intreehoek 00 en de uittreehoek 01 wordt de
gemiddelde hoofdsnijkracht F
gevonden uit:
h gem
F

hgem

=

K c1 ·d.a.

Ql-0a

.Q
'f.1

l-m

°0

1

(sin"O) -m. dQ

Deze formule is te vereenvoudigen wanneer de specifieke snijkracht
als constante wordt verondersteld. De gemiddelde hoofdsnijkracht
wordt dan:
F hgem =

Kc.d.a.(cos 00-cos 01)

Spilvermogen.
Het spilvermogen van een mantelkopfrees met z tanden en een snijsnelheid v wordt berekend uit:
s
P s = Z.Fhgem·vs
Met de vereenvoudigde waarde voor de gemiddelde hoofdsnijkracht
per tand, als K = constant, volgt het spilvermogen bij mantelkopfrezen uit:
c

Ps =

z.Kc·d.a.(cos QO-cos Q1)'v s

( \J ]

In deze formule moe ten alle grootheden worden omgewerkt naar de
SI-eenheden.

-

3A.
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Specifieke snijkracht van materiaal Nl149
De specifieke snijkracht varieert afhankelijk van de freessituatie.
Uit verspaningsproeven op het materiaal Nl149, waarbij het gemiddelde freesvermogen tijdens het frezen in bepaalde freessituaties wordt geregistreerd,zijn waarden te vinden voor de
specifieke snijkracht in die situatie.
Deze proeven zijn gedaan voor vingerfrezen en mantelkopfrezen
met hardmetalen snijplaten. De specifieke snijkraoht bij groeffrezen met een vingerfrees met scheve vertanding wordt berekend uit:
K

o

P • .D
f
= ...;;;.s_
_...;;;..-

_

B.v .A .z.tan(3
s s

Controle van de betrouwbaarheid van deze formule gebeurt met
de geldigheidsindioator.
I

p

=

Df ·(01-00)
2. B. tan (3

Bij mantelkopfrezen met hardmetalen wisselplaten voIgt de speoifieke snijkraoht uit:
P s ·(01-00)

Ko =
z.d.a.(cos 0o-oos Ql)'v s
Onderstaande tabel geeft onder de versohillende freessituaties
de speoifieke snijkraoht K .

c

freessituatie

B

d

Of

°0

mm.

rad. mm. mm.

z

v

a

s

m/min. grd. mm.

s

P

s

mm~ W

K

0

N/mm~

0,15 6,6 4000 3150

traptandvinger- 22
frees(SS)
groeffr.

IT

mantelkopfrees

40

Ti

5,5 5

100

0,1

6100 2090

40

1,05

5,5 5

100

0,1

4900 1490

28

1

16

A

30

(Hr'I)

groeffr.
mantelkopfrees
(HfJI)

omtrekfr.
Tabel A
Speoifieke snijkracht onder verschillende
freessituaties.

I
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4.

Opbouw van de machine.

4.1.

Inleiding.
de geometrische samenstelling van de mechanische componenten
tussen gereedschap en werkstuk dienen een aantal overwegingen in
ogenschouw te worden genomen.
Naast de relatieve bewegingen tussen werkstuk en gereedschap noodzakel~k voor de fabrikage van omzetsch~ven op de aangegeven nieuwe
methode spelen de belastingen welke worden doorgeleid een grote
rol in het concept van de opbouw van de machine.
Rechtstreeks bepalend voor de grootte van de machinebelastingen z~n
de verschillende verspaningsprocessen.
Extra momenten op de geleidingen ontstaan doordat het verspaningsproces plaatsvindt op enige afstand ervan. De afmetingen van het
werkstuk en de bewerkingsplaats op het werkstuk z~n bepalend voor
de grootte van deze momenten.
De afmetingen van het werkstuk en de bewerkingsstand, samen met de
bewegingsruimte nodig voor het gereedschap, bepalen de afmetingen
van de bewerkingsruimte waarbinnen de slede en gereedschap bewegingen plaatsvinden.
B~

42.

Geometrische opbouw van de machine.
De verspanende bewerkingen aan een omzetsch~f op de nieuwe bewerkingsmethode vergen relatieve bewegingen van het gereedschap
t.o.v. het werkstuk in vier asrichtingen, waarvan drie translatieen een'rotatiebeweging.
In theorie bestaat de mogel~kheid om een groot aantal verschillende
concepten voor de machine te bedenken waarmee deze bewegingen voort
te brengen z~n. AIleen verwisselen van de oorzaak van de relatieve
bewegingen, dus of het werkstuk beweegt of het gereedschap,levert
al 16 mogel~kheden op.
De volgende overwegingen doen dit aantal verminderen:
--spaanafvoer door de invloed van de zwaartekracht.
(van invloed b~ het kamerfrezen)
--veranderend dynamisch machinegedrag in de richting van het
zwaartekrachtveld o.i.v. een varierend werkstukmassa.
Het dynarnische gedrag van het l massaconstante" 6 ereedschap is voorspelbaar.
--minimale rUimtebeslag en grondoppervlak.
--maximale contactoppervlakken voor de geleidingen, zodat lage
oppervlaktespanningen ontstaan en daardoor een hogere levensduur.
--maximale bewegingsruimte voor de opspanhandelingen.
De gevolgen van bovenstaande overwegingen voor het machineconcept
zijn:
--een horizontale spilas,(i.v.m. spaanafvoer) •.
--de relatieve beweging tussen werkstuk en gereedschap in de verticale richting wordt uitgevoerd door het gereedschap.(Y+-as)
--de rotatiebeweging wordt verkregen door het werkstuk.(B-as)
--de horizontale relatieve translatie beweging loodrecht op de
spilas wordt verzorgd door de werkstukslede.(X+'-as)
--de horizontale translatie beweging evenwijdig aan de spilas . . , rordt
verkregen doer de verplaatsing van het gereedschap. (Z+-as).

- 50 Fig.30 geeft de grondvorm van de machine gebaseerd op bovenstaande overwegingen.
De pijlen geven de richtingen van de bijbehorende machineassen aan.
Wanneer in de toekomst met dezelfde machine geslepen gaat worden
moet aan de gereedschaphouder ruimte beschikbaar zijn om een slijpunit aan te bouwen. Ervan uitgaande dat de freesspil niet als
slijpspil is te gebruiken.
De nieuwe bewerkingsmethode onderscheidt twee verschillende standen van het werkstuk t.o.v. de hoofdspil. Bij de voorbewerking van
de, omzetschijf( kamerfrezen e. a. bewerkingen), is de werkstukha!"tlijn gericht vol gens de spilas en geeft de Z-as van het werkstuk
welke positief is naar het gereedschap toe.
De X- en Y-as ~- van het werkstuk komen respectievelijk overeen
met de machineassen X' en Y, waarbij de richting van de X-as tegengesteld is aan die van de X'-as.
Bij het funktiebaanfrezen is de hartlijn van het werkstuk verticaal
gericht en geeft de positieve Y-as van het werkstuk.
De X-en Z-as
liggen in het vlak loodrecht op de werkstukhartlijn
en zijn weer overeenkomstig de assen X' en Z. De B-rotatie van het
werkstuk om de Y-as is positief volgens de kurketrekregel bij rotatie
van de Z-as naar de X-as over de kleinste hoek.

4a

Machineafmetingen en sledeverplaatsingen.
De driedimensionale ruimte waarbinnen de bewerking plaatsvindt
wordt qua grootte en vorm bepaald door de som van de werkstukafmetingen, en de stand van het werkstuk, de plaatsruimte voor de
opspangereedschappen en de relatieve bewegingsruimte van het gereedschap t.o.v. het werkstuk. De grootste omzetschijf welke incidenteel
voorkomt heeft een buitendiameter van ca. 800 mm.
De voorbewerking waarbij de schijf verticaal tegen een hoekplaat wordt
opgespannen geeft de verticale verplaatsing van het gereedschap
t.o.v. het opspanvlak van de langsslede. Een bodemvrijheid tussen
werkstuk en langsslede'is noodzakelijk zodat de gereedschaphouder
ook op plaatsen laag in het werkstuk kan komen. De verplaatsing van
de langsslede in X'-richting is vanuit de bewerking bepaald door de
diameter van de grootste omzetschijf.
Als de wens is dat de opspanning buiten de bewerkingszone moet
plaatsvinden wordt de X-verplaatsing vermeerderd met de afstand welke de langsslede moet afl"eggen om het werkstuk in opspanstand te
krijgen. De wegverplaatsing van de dwarsslede ( Z-beweging) wordt
verkregen uit de uiterste stand van het gereedschap in de negatieve
Z-richting deze treedt op bij de voorbewerking. De ~iterste stand
van het gereedschap in positieve Z-richting treedt op bij het funktiebaanfrezen.
De maxioale waarden voor de wegverplaatsingen worden bij een omzetschijf met diameter 800mm. (tussen haakjes de waarden bij een omzetschijf met diameter 450mm).
langs X-as

2400mm.
Y-as: 1000mm.
dwars Z-as
800mm.

verticaa~

(1350mm)
(650mm)
(450mm)

De ligging van de bewegingsruimte met bovenstaande afmetingen wordt
gegeven in fig. 31
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Mechanische belasting van de machine.
Het spreekt vanzelf dat de machine de maximale mechanische belas+'ingen.optredend tljdens de bewerk1ngen,zonder plastische deformatie of breuk moet kunnen doorstaan.
Daarnaast zijn de statische stijfheid en dynamische stabiliteit
van de machine, welke doorwerken in de elastische uitbu1g1ng
tussen gereedschap en werkstuk, belangrijk.
Uitgaande van de maximale bewerkingskrachten en gebruikmakend
van het concept van de geometrische opbouw van de machine,zijn
de krachten en momenten op de belangrijkste machineonderdelen,
waaronder de sledegeleidingen, bepaald.
Bewerkingskrachten en momenten.
In het algemeen kan de hoofdsnijkracht F en het spilmoment M
worden gevonden uit het spilvermogen P sen de snijsnelheid v s
of de hoeksnelheid G.>
s
s
s
hoofdsnijkracht:
F = P Iv
s
s s
spilmoment:
Iv! = P IGJ
s
s s
De nieuwe bewerkingsmethode voor omzetschijven maakt gebruik
van mantelkopfrezen,tijdens de voorbewerking/en vingerfrezen
tijdens het funktiebaanfrezen. In beide situaties worden de
machineonderdelen verschillend belast. In fig. 32
zijn de
belangrijkste krachten en moment en aangegeven in de bewerkingsstand waarin ze de grootste machinebelasting opleveren.
Tijdens het kamerfrezen roteert de hoofdsnijkracht in het X-Y vlak,
met als gevolg dat voor de aangegeven krachten geldt:
skx = F sky = P s Iv sk
Met v sk als snijsnelheid tijdens het kamerfrezen met HM.
Het sprlvermogen voigt uit:
F

Ms k= . P s /(,) s k
Met w sk als hoeksnelheid tijdens het kamerfrezen met HM.
De maxlmale belasting evenwijdig aan de spilas vormt de aanzetkracht voor de boorbewerking F s b z .
Het funktiebaanfrezen levert het maximale spilmoment Msf uit:
r-I sf = Ps/Vsf
Met v sf als snijsnelheid tijdens het funktiebaanfrezen met SSe
De aanzetkracht F sfx levert het maximale draaimoment voor de
rOi:atit:td.fel.
Krachten en moment en op de geleidingen.
De krachten en moment en welke de sledegeleiding moet doorleiden
zijn in het orthogonaal assenstelsel weer te geven door drie krachten
en drie momenten in de X-Y-Z-richtingen. De herleiding van de bewerkingskrachten naar de sledegeleiding geeft tabel B
De plaatsen van de sledegeleidingen zijn in fig. 32
aangegeven
door:
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I
II
III

langsslede geleiding
dwarsslede geleiding
verticaal slede geleiding

Voorbeeld hoe de tabel gelezen dient te worden:
het moment !>'II van de langsslede geleiding om de X-as wordt gegeven door :
I\x= F sbz. e
Na de tabel is een reeel voorbeeld opgenomen van de bewerkingskrachten tijdens de fabrikage van een omzetschijf.
In de tabel zijn de numerieke waarden tussen haakjes weergegeven.

krachten in N.

momenten in Nm.

langsslede dwarsslede verticaal langsslede dwarsslede verticaalslede
slede

richting

M
1

M
d

rvr

v

F

F

1

X

FSBz·e
(6000)

FsBz·w
(60000)

Fsky'u
(3000)

F

y

Fsfx·:n
(15000)

F b f x .u

Fsfx·u
(18750)

F

M
sf
(560)

F

Z

(18750)

Fskx. e+I>l sk Fskx·w
(6120)
(9000)

d

F

v

sfx
(37500)

sky
(6000)
sBz
(40000)

Tabel B
Krachten en moment en op de geleidingen van
de sleden.
De waarden van de momenten en krachten op de geleidingen onder
de volgende aannamen, zijn tussen haakjes in de tabel vermeld.
P =10 kW. (spilvermogen)
S
F k = P Iv k = F k = F k = 6000 N. (bewerkingskrachten kamerfrezen)
555

5

X

5

Y

v sk = 1,7 m/s. (snijsnelheid kamerfrezen met HM)
Msk = PsIQk= 120 Nm. (spilmoment kamerfrezen)
Wk = 2.v kiD = 83 lis (hoeksnelheid kamerfrezen)
5

m

Dm= 40 mm. (diam mantelkopfrees)
F 5 f x = P 5 Iv 5 f= 37500 N (bewerk.kracht funktiebaanfrezen)
v sf = 0,3 m/s (snijsnelheid funktiebaanfrezen met SS)
Msf = Pslwf= 560 Nm. (spilmoment funktiebaanfrezen)
Wf = 2.vsf/Dv= 18 lis (hoeksnelheid funktiebaanfrezen)
Dv
De
e=
w=
R=
u=

= 30 mm. (diam. vingerfrees)
maten e,w,R,u zijn weergegeven in fig. 32 .
1000 mm.
1500·mm.
400 mm. (straal grootste omzetschijf)
500 mm.
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5.

Hachinebesturing.

5.1.

Algemeen.
In het algemeen hebben numeriek gestuurde machines (CNC) de volgende konstruktieve kenmerken:
-

gelijkstroommotoren.
onafhankelijke assenaandrijving.
kogelomloopspindels.
meetsysteem.
bedieningskast met toetsenbord en beeldscherm.
microprocessor besturing.

De programmering van CNC machines gebeurt:
- met de hand. (werkplaats besturing)
- middels een externe gegevens drager.(externe besturing)
Bij de moderne machinebesturing vindt de gegevensoverdracht niet
meer plaats via een ponsband maar via een rechtstreekse lijn met
de programmeerunit of microcomputer.
De bedieningskast is daarvoor uitgerust met een RS 232 ingang.
Elke programmeerunit met een RS. 332 uitgang is hierop aan te
sluiten.
De voordelen van een dergelijke standarisatie zijn:
- grote flexibiliteit.(eenvoudige programma aanpassing of
verandering) .
- externe opslag van grote hoeveelheden programma's op disk
of magneet band.
- uitwisselbaarheid van programmeerunit.(b.v. vervanging door
meer geavanceerde systemen)
- uitbreidbaarheid van van het systeem tot b.v. centrale
produktiebesturing.(DNC). Ook samenkoppeling van een aantal
CNC machines tot een flexibel fabrikage systeem (FMS)
wordt mogelijk.
het nu volgende computerprogramma is geschreven op een microcomputer (merk Epson, aankoopprijs tv 3000g1d.) Deze computer is
uitgerust met een RS 232 uitgang. Als gereedschapmachine wordt
b.v. gebrliikt de MAHO 500C. Deze machine is uitgerust met een
gestandariseerde CNC 432 besturing.en voorzien van een RS 232
ingang.
Het programma is geschreven in de taal "basic" en daardoor ook
op ande~met deze taal werkende systemen te gebruiken.
Het algoritme binnen het programme kan in elke computertaal
worden o.mgezet.
Het programma genereert de baanpunten van een frees of slijpsteen.
Met deze gereedschappen wordt het funktiebaandeel van de omzetschijf verkregen.
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5.2.

0

Computerpr8gramma lINokrolbaancontour met' Ni ttenauswanderung I en
radiuscorr.".
Dit programma berekent de coordinaten van de baanpunten waarmee,
middels gestandariseerd gereedschap,de contour van de nokrolbaan
in een omzetschijf wordt verkregen.
Het programma heeft de volgende faciliteiten:
variabele invoergegevens rollenwiel-omzetschijf.
willekeurige heffunktie is in te voeren.
gestandariseerd snijgereedschap wordt gebruikt waarvan de
diameter gevarieerd kan worden. Het programma bevat radiuscorrectie.
Uit de volgende, in een blokschema weergegeven, onderdelen is
het programma opgebouwd.
invoer gegevens
I rollenwiel-omzetschijf.

t
invoer eenheidsheffunktie.

t
berekening coordinaten
nokrolhartlijnbaan.

,

invoer diameter gereedschap.
I

t
berekening coordinaten
gereedschaphartlijnbaan.
1) nokrolhartlijnbaan.
2) bovenbaancontour.
3) onderbaancontour.
I

t
u1tvoer coordinaten
gereedschaphartlijnbaan.
1) nokrolhartlijnbaan.
2) bovenbaancontour.
3) onderbaancontour.
I

Het programma 1s eenvoudig. Na het invoeren wordt de bereken1ng
en uitvoer van de gereedschaphart11jnbaan drie maal dQorlopen.
Na de ~erste doorlo9P zijn de baanpunten bekent waarmee sen frees
een groef in de werkstukmantel maakt. De volgende twee doorlopen
genereren de baanpunten van de freeshartlijnbaan waarmee de bovenen ondercontour worden gefneesQ.
Voor de slijpbewerking van de nu ontstane nokrolbaancontour moe ten
alleen de beide laatste doorlopen worden gedaan.
Van de programmaonderdelen wordt een korte omschrijving gegeven.
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Invoergegevens rollenwiel-omzetschijf.
De volgende Jegevens worden ingelezen:
- diameter rollenwiel.(DW)
rollenaantal.(NR)
roldiameter. (DR)
-; omzethoek.(QN)
diameter omzetschijf.(DO)
hartafstand tussen rollenwiel en omzetschijf.(HX)
aantal intervallen op het omzetdeel(geeft aantal baanpunten).(K)
oreedte nokrolbaan.(BR)
Invoer eenheidsheffunktie.
Als eenheidsheffunktie H(Q) kan iedere funktie worden ingevoerd
1.faarVan de beginwaarde H(O)=O en de eindwaarde H(QH};::l.
Ov.er de max. omzethoek QM roteert de omzetschijf tijdens de doorzet van bet rollenwiel.
Een veel gebruikte heffunktie is de scheve sinus.
De werkelijke heffunktie wordt gevonden door de eenheidsheffunktie
te vermenigvuldigen met de steek(HM) tussen de rollen.
Berekening coordinaten nokrolhartlijnbaan.
In figuur 33 is de nokrolhartlijnbaan getekend in, over de hoek
(720 0 +QM), uitgorolde mantel va~ de omzetschijf.
Tijdens het doorlopen van deze baan ondergaat de nokrol de volgende
situaties: inloop-arretering-omzet-arretering-uit1oop.
Tijdens de inloop en uitloop moet de rol vrij zijn van de omzetschfjf. In dit programma is hiermee nog geen rekening gehouden.
(Een speciale wangvorm wordt dan ook niet bereikt.)
Ui·t de figuur volgen de onderstaande formuleringen voor de
Y-coordinaat (G) als funktie van de hoekverdraaiing (B) van de
omzetschijf.
-

inloop
arretering
omzet
arretering
uitloop

G= HM.(H(B)-3/2)
G=-HH/'l.
G= HN:(H(B~3600)-1/2)
G= HN/2
G= HM.(H(B-7200)-1/2)

( 0 ~ B <. Qrll)

( QM ~ B<360 ° )
(360° ~ B"' 360°+01-1)
(360 0 +0M ~ B <. 720°)
(7200sB~ 720 0 +QM)

In dezelfde figuur is de situatie van het rollenwiel t.o.v. de
omzetschijf weergegeven. De hartlijnverschuiving(L) in de X-richting
is een eenvoudige funktie van de Y-coordinaat van de nokrol.
L= V (DW/2) 2 -G 2' -HX
De berekende baanpunten worden vastgehouden in de arrays
B(J),G(J),L(J). Hier geeft J het baanpunt aan.
Berekening coordinaten gereedschaphartlijnbaan.
Vanuit de nokrolhartlijnbaan wordt gebruikmakend van radiuscorrectie de gereedschaphartlijnbaan berekend.
Figuur 34 geeft de radiuscorrectie toegepast op het punt met
coordinaten (L(J),G(J)). De radiuscorrectie is een verschuiving(RK)
van de gereedschaphartlijn loodrecht op de nokrolbaankromme in
het X-Y vlak. De richtingscoefficient van de nokrolbaan wordt
gevonden met het vorige baanpunt (L(J-l),G(J-l)).
Uit een eenvoudige berekening volgen de coordinaten van de gereedschaphartlijnbaan (X(J),Y(J)).
X(J)= L(J)-RK.(G(J)-G(j-l))/V(L(J)-L(J-l))2+(G(J)-G(J-l))2'
Y(J)= G(J)-RK.(L(J)-L(J-l))/V(L(J)~L(J-l))2+(G(J)-G(J-l))2;

-
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De volgende situaties kunnen voorkomen:
-RKdO
-RK:(DR-DF)j2
-RK:(DF-DR)j2

het gereedschap doorloopt de nokrolhartlijnbaan.
de bovencontour wordt verkregen.
de ondercontour wordt verkregen.

Door het programma drie maal te doorlopen met steeds andere RK
wordt eerst de nokrolbaan voorgefreesd(groeffrezen) en daarna
de boven en ondercontour bewerkt(omtrekfrezen).
Uitvoer coordinaten gereedschaphartlijnbaan.
In een file kunnen de baancoordinaten en ander besturingssignalen
worden opgeslagen. Deze file kan dan worden gestuurd naar:
- een printer voor controle.
- een elektronisch geheugen(RAH) of disk of magneetband voor opslag.
- de besturing van de CNC machine.
Een listing van het programma wordt gegeven in bijlage 9
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6.

Samenvatting.
De bewerkingen aan een funktieschijf kunnen worden opgedeeld in
twee hoofdbewerkingsgebieden, de universele bewerkingen en de
speciale bewerkingen. Het belangrijkste kenmerk van de universele
bewerkingen is dat deze in principe uitgevoerd kunnen worden op
verschillende gelijksoortige machines(draai- boor- en freesmachines).
De speciale bewerking, het fabr-iceren van het funktiebaandeel,
bij funktieschijven kan slechtsworden uitgevoerd op speciale
machines. Voor de radiale funktieschijven zijn dit twee CNC-freesmachines(merk Stausak). De axiale funktieschijven, met als hoofdgroep de omzetschi jf kunnen 1. v. m. het probleem "1'1i ttenauswanderung"
slechts op een hydraulische kopieerfreesmachine(merk S.I.G.)
worden bewerkt. Deze vormt de bottle-neck in het fabrikageproces
omdat de bewerkingstijden op deze machine hoog zijn.
Verwacht wordt dat deze nog zullen toenemen bij het steeds meer
gebruikte materiaal Nl149. Voornamelijk omdat de verspaanbaarheid
hiervan matig is, waardoor de verspaningstijd zal toenemen.
Een onevenredige toename wordt verwacht wegens de lage stijfheid
van de machine. hierdoor moet met lager verspaningscondities worden
gewerkt (60% van de normale condities).
Uit het onderzoek van de machine is gebleken dat het frame en in
minder.e mate het hydraulische kopieersysteem oorzaak zijn van de
lage stijfheid van de machine.
Een eenvoudige versteviging van het frame verbetert de stijfheid
dusdanig dat het spilvermogen de beperkende faktor is geworden
m.b.t. de maximale verspaningscondities.(bij 4kW spilvermogen is
het verspaand volume bij N1149 met SS: 29 cm 3 /min.)
Gebleken is dat eenvoudige modificatie van de huidige bewerkingsmethode van omzetschijven weinig winst oplevert.
Vanwege de hoge leeftijd van de S.I.G. zal deze worden vervarigen
door een CNC-machine.
Wanneer hierop dezelfde bewerkingen worden uitgevoerd als op de
S.I~G. blijven de bewerkingskosten gelijk of nemen zelfs toe.
Centralisatie van de beide hoofdbewerkingsgebieden naar een
4-assige CNC-machine is mogelijk. Daarvoor is een nieuwe bewerkingsmethode uitgedacht.
Ui tgaande van· een f'ruwe" blok materiaal wordt, in een aantal opspanningen binnen een CNC-machine, de omzetschijf vervaardigd.
Het bewerken van staal vergt een machine welke de hoge mechanische
belastingen ontstaan bij het verspaningsproces kan weerstaan.
De hoogte van de belasting is expirimenteel bepaald, evenals de
bewerkingstijden voor het "klaarmaken t1 van een omzetschijf.
Een aankoopbedrag van machine en toebehoren, groot 2 miljoen gld.
levert jaarlijks dezelfde bewerkingskosten op, bij het huidige
produktenpakket.
Een jaarwinst van 80000gld. ontstaat wanneer het aankoopbedrag
1 miljoen bedraagt.
Verandering van bewerkingsmethode levert verder nog de volgende
voordelen: Vermindering van de minimale doorlooptijd met meer
dan 50%.
Voor bewerkingen aan andere produkten OD dezelfde
machine komt jaarlijks 1500 uur vrij.
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Voor een GNG-machine welke van besturingsgegevens wordt voorzien
door een externe microcomputer is een computerprogramma ontworpen.
Het programma genereert besturingsgegevens,waaronder baanpunten,
waarmee het funktiebaandeel van een omzetschijf wordt vervaardigd.
De gegevensoverdracht vindt verzorgd door een rechtstreekse
gestandariseerde lijnverbinding tussen de microcomputer en de
besturingskast bij de machine.

-

Bijlage
pompen.

1
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Technische gegevens hydraulische

Pomp I
elektrische gegevens:
voedingsspanning: 380 Volt
toerental
2920 omw./min.
cos. Q
0.82
vermogen
2.2 Kw.
hydro gegevens wormpomp
vermogen
: 1.1 Kw.
max. volumestroom: 15 ltr./min.
max. druk
: 34 kg/cm 2 •
Pomp II
elektrische gegevens:
voedingsspanning: 380 Volt.
toerental
2920 omw./min.
cos. Q
0.82
vermogen
1.1 Kw.
hydro gegevens wormpomp
vermogen
: 0.73 Kw.
max. volumestroom: 17 ltr./min.
max. druk
: 12 kg/cm 2 •

-
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Bijlage 2
Berekening eigenfrequenties werkstukspindelblok.
De componenten welke verantwoordelijk zijn voor stijfheid van het
hydraulische hefsysteem zijn:
- hefcilinder.
- stuurleiding.
- retourleiding.
De begrenzing van de verantwoordelijke componenten ligt bij twee
grote restricties n.m. de stuurklep(nulspleetklep) en het drukreduceerventiel.(fig.8)
De volgende grootheden worden in de berekeningen gebruikt.
L1 = 3 m.
L2= 1,5 m.
D1= D2= 0,016 m.
61= 62= 0,002 m.
Ds = 0,15 m.
Dz = 0,2 m.
Lcb= Lco = 0,2 m.
bc = 0,02 m.
Pb= 6.10 5 N/m 2 •
P o = 7,5.10 5 N/M 2

lengte retourleiding.
Iengte stuurleiding.
diameter Ieidingen.
dikte Ieidingen.
diameter zuigerstang.
diameter zuiger.
lengte vloeistofkolom boven resp. onder zuiger.
dikte cilinderwand.
druk boven zuiger.
druk onder zuiger.

:
.:

De som van de verplaatsingen van de zuiger door de samendrukbaarheid van de vloeistof en de elasticiteit van de verschillende componenten bepaald de hydraulische stijfheid.
Van elke component wordt nu de invloed op de zakking van het werkstukspindeIbIok bepaald. Uit de totalemkking en de kracht verantwoordelijk hiervoor voIgt dan de stijfheid.
De kompressibiliteitscoefficient van de hydro vloeistof wordt:
~.Kt= 0,65. 17400.10 5 N/m 2 •
Hier is ~ een factor waarmee de invIoed van'de meegesleurde Iucht
in de vloeistof wordt verdisconteerd.
De E-modules van de stalen cilinderwand en de leidingen is:
E= 2,1.10 11 N/ m2 •
De

van de zuiger onder invloed van de samendruk-

verplaatsing~kL1

baarheid van de vloeistof in de retourleiding wordt:
~

YkL1 -

D~
2

2

(D _D
z
s

.
)

Pb ·L 1

S.K t

-5

2 , 4. 10m.

De elasticiteit van de leidingwand heeft YeLl tot gevolg.

°

3

"'YeL1 =
A

5
. P b ·L 1 = ,1. 10- m.

D1
2

2

(D _D )E.
z
s

&1

De kompressibiliteit van de vloeistof in de bovenzijde van de
hefcilinder geeft als verplaatsing:
6Ykcb=

Pb·L cb

(3.K t

=11.10

-5

m.
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De elasticiteit van de cilinderwand aan de bovenzijde van de
hefcilinder geeft als verplaatsing:

D3
P b • Lcb
-5
z
m.
Ay ec b=- - - - - - - - =1,3.10
(D 2 _D 2
z

s

E. b

)

c

De verplaatsing van de zuiger onder invloed van de samendrukbaarheid van de vloeistof in de stuurleiding volgt uit:

2

D
P o ·L 2
AYkL2=-;-o
Dz
~.Kt

-5
= 0,6.10

m.

De elasticiteit van de stuurleiding geeft als zuigerverplaatsing:
3

D2 Po ·L 2
~y
=---.
eL2 D2
E ~
z

= 0,03.10

-5

m.

• 2

De kompressibiliteit van de vloeistof in de cilinder onder
de zuiger geeft als zakking:
P .L"

~Yk

=o

co

co (3.K

= 13,3.10 -5

m.

t

De verplaatsing als zevolg van de wandelasticiteit van de cilinder
is:

D.y

D .P • L
z
0
co= 0,7.10 -5 m.
eco E

b

• c

Het, systeem met de door de hydrauliek veroorzaakte stijfheden
is voor te stellen als een massa opgehangen tussen twee verene
De veerstijfheid boven de zuiger wordt gegeven door het quotient
van de som van de verplaatsingen en de kracht F van de zuiger
b
op de vloeistof.
F = ~.(D~-D~).Pb = 8247 N.
b
De veerstijfheid wordt dan:
=

5,6.10

7

N/m.

De veerstijfheid onder de zuiger wordt eensgelijks berekend:
'l1'

F o = -4.D z .P 0 = 23562 N.
De veerstijfheid wordt dus:
K

a=

Fa

= 16.10 7

N/m.
YkL2+ YeL2+ Ykco+ Yeco
De totale veerstijfheid is de som van beide stijfheden.
7
K
tot = Kb + K o = 21.10 N/m.

- 62 -

De massa M wordt opgebouwd uit:
M
ws
M
m
Mw

=

774 kg.

= 525
=

massa werkstukspindelblok.

kg.

massa mantelfreeshulpstuk.

200 kg.

massa werkstuk.

Voor axiaal frezen wordt de massa M
a
Ma = Mws + Mm + Mw = 1499 kg.
Voor radiaal frezen wordt de massa
M= M
r

+ N

ViS

Vi

M

r

= 974 kg.

De eigenfrequentie bij axiaal frezen wordt berekend uit:

VK

tot
- 60 Hz.
M
a
De eigenfrequentie van het werkstukspindelblok bij rad1aal
frezen ligt in de beurt van:
1
f - --a-

2.rr·

1

Ktot

=

75 Hz.

M
r

Gedurende het freesproces verandert de werkstukmassa en dus
ook de eigenfrequent1e. De frequentie komt hoger te liggen.
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bewerk1ngs~

machinesoort bewerking

code.

inricht~

cyclus-

tijd(min.)

t~d(min.)

uurtarief
(1985)
(gld. )

1m i

i

1

K8DR

revolver-.
klauwplaatdraaibank

grondvorrn
draaien

120

162

90,00

2

R1BO

radiaalboor- boutgaten
machine
boren en
tappen

42

20

67,00

3

AFT

handbewerking

aftekenen
funktiebaan

24

18

startgat
frezen

48

30

69,00

96

198

94,00

96

126

94,00

4

HV1F

horizontale
freesbank

5

CN3F

kopieerfrees voorfrezen
bank
funktiebaan

I

56,50

I

spanningsvrij
gloeien

6

7

CN3F

kopieerfrees nafrezen
bank
funktiebaan

8

R4SL

rondslijpbank

s11jpen
naafvlakken

126

48

73,00

9

R2SL

kopieersl~p-

slijpen
funktiebaan

120

20

80,00

bank

Bijlage 3
Voorcalculatie
omzetsch1jf.

bewerkingst~den

aan een

L

Totale bewerk1ngSkosten(voorcalc.):BKT=4=(ITi+N.CTi).MU i
1=1

.

Tot de slijpbewerk1ngen(L= 6): BKT= 606+N.824
Inclus1ef TBK=

15%~

BKT=697+N.948
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SITUATIE

~ewer~in~stijden

bewerkingstijden per t-:arwe i gespecificeer,".
oraaien
frezen
overige oe\; .
B'f =

ITd+h.CT d

d

I7

BT =
0

60

0

+l~. C?

-'":'I

R? n = (IT .. ?, ,+1: .CT) /60

~-,..""

.l."f~l,.v"'f

0

;:,'~f=

60

®

60

I uurtar~ef

3T f =(192+U.324)/60

®
I

@

uurtar1ef I
draaien i,IU d

I

eI

gespec1f1c~erde

draa1en
BKd=BTd·NU d

frezen i'lU
f

""

bewerkingskosten per

I

bewerkineskosten per karwe1

I

I

I

over1ge bt!w.
BKo=BTo·nu o

BKT =92+(1, 15+6,3.N) .HU
n
n

""

~

ka~e1

T

frezen
BKf=BTf. ~iUf

.totale bewerkingskosten per karwe1
BKT= 697+N.948

I

:mn

@l

QS)

~verige bew.
",Uo

par \o(ar-,/e 1

bezettingsgraad
nieuwe machine bij:
begrote uren: N.
J
produktenpakket in
huidige situat1e.
3T .S
BG= ...Jl..N.

Iaantal

kanleien per jaar
S=1561/BT f

I

?

J

aantal predukten per karwei!
N

BG=

I

N .(192..N.324)

j

aantal produ~ten per jaar
A=S.H

jaarkosten huidige s1tuat1e
BKJ=S.BKT

93660+515130.N

I

jaarkosten nieuwe
situatie
BKJn=S.BKT n

,...,
'Y
.__ .-

RESULTAAT OP JAARBASIS
. __
.. _----_._- - --_.-. . -._- - .. _ - - R= BKJ~ BKJ n
93660.( 605+ N.94fl-(l,15+ 6,3.N).r,iU n )
R=
192+ 14.324

-

._--,-~-_

-=1

POS-ITIE~

-,.-

. .....
'.'

RESULTAAT

r

_.

--------

t
marg1naal uurtar1ef bij R=O
605+N.948
r.IU m=
6,3.N+1,15

uurtar1ef blj aankoopbedrag V\I
ultgaande van gegeven: N. , P
J

60520.P+ 0,131. VW
1.IU n =29,47+

margina1e vervangingswaarde(aankoopbedrag)
uitgaande van gegeven: N (begrote uren/jaar)
j
P (per werkdag aan
mach. toegerekende
vaklieden)
V\·i

m=

(H,.(NU J
m

H.
J

RESULTAATBEREKENING vanuit een gegeven
AANKOOPBEDRAG VIti \laarbij V,<I <V\I
m

29.47)- 60520.P)

0,131

~~XI~~L te BESTEDEN AANKOOPBEDRAG
~~CHINE en TOEBEHOREN (eis)

voor

(~~~o~~~ ~~m 15 een funktie van de karwe1-

Bij1age 5

3troowd1agr.am v.d.

uitgangsgegevens: gemiddelde omzetschijf 0290
karwe1grootte N

wer~/1jze

bij de resutatenbereken1ng.
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mantelkopfrees ¢40
(HN 5 snijplaten

100

796

5,5

30

398

0,5

0,1
0,2

6,1

tweesnijder
(SS 2 tanden)

¢40

16

127

51

0,4

boor
(SS)

¢20

11.

180

27

0,15 0,075

0,9

boor
(SS)

¢40

16

128

32

0,25 0,125

5,4

boor

¢10

18

590

66

0,11 0,056

Bijlage 6
Bewerkingsgrootheden en sn~gereedschappen
gebruikt bij de voorbewerking van een omzetschijf uit
materiaal N1149

-
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Bijlage 7
Specificatie van de bawerkingskosten van
de nieuwe bewerkingsmethode.
Bewerkingskosten formule:
BKT = (PT.PU+(IT+PM+N.CT).MU )/60
n
n
Omdat buiten de verspaningst~den(VT) geen exacte waarden voor
de andere grootheden bekend z~n worden deze naar waarsch~nlijk
heid gewaardeerd tot:
PT~ 60
PU= 80
IT= 60
PM= 0

min.
gld.
min.
min.(opm. programmeren aan de machine gedurende
de bewerking)
min.

OT= 45

Uit de bewerktngen zoals voorgesteld in "Beschr~ving nieuwe bewerkingsmethode" volgen de waarden voor de verspaningst~d(VT)
en de cyclust~d(CT). VT is hier de som van de afzonderlijke verspaningst~den.

285 min.
CT= VT+OT= 330 min.

VT~

Deze gegeven ingevuld in bovenstaande formule geeft de voorgecalculeerde bewerkingskosten.

= 80+(1+5,5.N).MU n
n
Met TBK= 15% wordt deze formule:
BKT

BKT = 92+(1,15+6,3.N).MU
n

n
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Bijlage 8 Specificatie machineuurtarief.
Opbouw v.h. machineuurtarief gebaseerd op gegevens
afkomstig van de kotterbank (Cincinatti 10HC1000)
begrote uren per jaar

2940

] N.

directe salarissen
gelden personeel derden

P.60520/N.
0,49
J

] r·1AN

diverse huren
klein inventaris
machinebenodigdheden
(waaronder: energie,
machinetoebehoren
normale en speciale
gereedschappen,
Meetgereedschappen,
smeermiddelen,
hulpmaterialen)
rente voorzieningen
diverse kosten
indirecte salarissen
afschrijving machine
reparatie en onderhoud
en rente machine
huisvesting
hulpafdelingen en aandelen andere MF-en
en HIG-en.

J

P.50520

N.

0,25
0,12
4,11

+ 0,49

=

gld.

N.
J

J

VAR = 5,46

gld.

0,50
0,38
5,56

V\-J I ( 10 . N . )
J

0,031 • VH IN .
J
3,56

.

VAS
= 23,51

N.

VW
+ 0,131.- gld.
N

J

14,30

VAS+MAN
+ VAR

uurtarief: MU=

gld.

N.
J

60520.P + 0,131. V\J
HU= 29,46

gld.

+

N.
J
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Figuur 3 Radiale uitvoering S.I.G.kopieerfreesmachine
De axiale uitvoering heeft een extra haakse rondtafel.
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Figuur 7 A. Snijkrachtrichting groeffrezen.
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Fig. 11 Trillingskring III. Machineframe.
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Figuur 25
Drie decimale bereiken waarin .
de specifieke snijkracht opgedeeld kan worden.
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bovenaanzicht manteluitslag ..
Figuur 26
Schematische weergave mantelfreesproces.
De freesmantel is uitgeslagen in eert plat vlak evenwijdig aan de aanzetrichting. (getekend is een vingerfrees met twee tanden.)
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Figuur 27
Fasen die de spaandoorsnede tijdens
de spaanvorming doorloopt. De vorm van de spaandoorsnede wordt bepaald door de hoeken 00 en 0
en de spoedhoek.
De grootte van het spaanopp~r
vlak door de aanzet a en de freesdiameter D •
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Figuur 28

A

Momentane tandkracht en axiale snijkracht
in de tussenfase.

B

Freessituatie waarin net geen tussenfase
optreedt.
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>< : snijkanthoek.
}x:radiale hellingshoek.
/y:axiale hellingshoek.
r:effectieve hellingsh.
A,:hellingshoek.

Figuur 29
Geometrische grootheden in het mantelkopfreesproces.
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Grondvorm gereedschapmachine voor
fabricage van omzetschijven. Definiering werkstuken machineassen.
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Figuur 31
Afmetingen bewerkingsruimte bij fabricage
van omzetschijf met diameter 800mm. en tussen haakjes
van omzetschijf met diameter 450mm.
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Voornaamstebewerkingskrachten en mornenten
in de positie waar ze de grootste belasting aan de'
machine opleveren.
Betekenis index: s: afkornstig vanspilvermogen.
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