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gelichte nieuweling tot de ontwikkeling van de normali
satie in het bedrijf bijdraagt. Zo gezien is het dan ook 
teleursteIlend te moeten vaststellen dat vooral in her
drukte boeken verouderde normen zijn opgenomen 
waardoor het voordeel in nadeel omslaat. 

Het vakonderwijs leidt de jongeren voor het bedrijfs
leven op, waarbij v66r aIles de grondslagen van het vak 
worden geleerd. Tot die grondslagen behoren, zDals ge
zegd, de normen. Deze normen zijn echter ook de ver
werkelijking van de normalisatiegedachte die verder 
reikt dan deze produkten van systematische normali
satie. Wanneer van economische en van technische we
tenschappen wordt gesproken dan behoort de normali
satie tDt de technisch-economische wete-ns:chappen. Het 
is teleursteIlend te moeten vaststellen dat de normali
satie als wetenschap, dus in zekere' zin IGS van de tot 
de leerstof behorende normen, nog niet op de Technische 
HogeS'cholen en op de hogere technische scholen wordt 
onderwezen. De toekomstige leidinggevers dienen reeds 
op school van de betekenis van de normalisatie voor het 
bedrijfsleven te worden overtuigd, opdat zij later de 
n6rmalisatiegedachte in het bedrijf verder zuIlen uit
dragen. J ong geleerd is oud gedaan. 

Het bedrijfsleven kent debedrijfsnormalisatie. Het 
onderwijs moet de onderwijsnormalisatie in de func
tionele opbouw van het Gnderwijs betrekken en dient 
voor elk van de verschillende trappen van onderwijs 
over een afdeling "Onderwijsnormalisatie" te beschik
ken, die tot taak heeft de normalisatie bij deze onder
wijstrappen in de ruimste zin van het woord te bevor
deren. AIle beschouwingen aan de Bedrijfsnormalisatie 
gewij d geld en - aan de omstandigheden aangepast -
in wezen evenzeer voor de OnderwijsnDrmalisatie. 

Het ligt verder voor de hand Dm naast de "Comrnissie 
Bedrijfsnormalisatie" een "Comrnissie Onderwijsnorma
lisatie" op te richten met onder meer als doel de toe
passing van de normalisatie in het onderwijs in alge'';' 
mene zin te bevorderen. Hiermede is het contact tussen 
het "Nederlands Normalisatie-Instituut" en het Onder
wijs op georganiseerde wijze tot stand gekomen. 

AIle beschouwingen aan de "Commissie BedrijfsnDr
malisatie" gewijd gelden - aan de omstandigheden aan
gepast - in wezen evenzeer voor de "Commissie Onder
wijs". 

Het is verheugend te mogen vernemen nog in het 
laatst van het vorig jaar de eerste (oprichtings) verga
dering van de "Commissie Normalisatie-Onderwijs" is 
gehouaen. "Het zal voornamelijk de taak van daze 
commissie zijn zich aan het invoeren en doen invoeren 
van de normalisatiegedachte te wij den en plannen uit 
te werken om deze gedachte bij het onderwijs ingang 
te doen vinden". 

Slotbeschouwing. 

De gegeven beschouwingen over "Normalisatie, Be
drijfsleven en Onderwijs" zulIen in beginsel weI alge
meen worden aanvaard. Maar de betekenis van deze 
beschouwingen staat en valt met het al of niet beschik
baar zijn van een zo volledig mogelijk pakket van 
bruikbare bijdetijdse normen. . 

Het is teleurstellend te moeten vaststellen dat het in 
, Nederland beschikbare pakket niet voIledig is en ge

deeltelijk niet meer bijdetijd. Hiervoor zijn vele rederren 
op te geven. De oorzaak kan aIleen zijn dat nu eenmaal 
op de zwakke basis van vrijwilligheid geen verantwoor-
delijkheid kan worden gesteld. . 

UDC 531.714.2.08 . 

De universele lengtemeetbank van het Laboratorium 'voor 

'Werkplaatstechniek der Technische Hogeschool Eindhoven 
door drs. J. Koning 

Het is een goede gewoonte om in deze rubriek te be
richtenover bijzondere aanwinsten van de hogescholen 
- een~ goede gewoonte als_derea:anwinsten ook buiten 
dezeinstellingen van belang zijn, of althans belangstel
ling' kunnen ondervinden. Men kan zich afvragen of 
vaAuit deze gezichtspunten een beschrijving van de 
nieuwe lengtemeetbank - die sinds december 1962 tot 
J;iet instrumentarium van de Eindhovense T.H. behoort 
/- hier op zijn plaats is. Om dit te rechtvaardigen zal 
in, dit artikel een beknopte opsomming worden gegeven 

.i va.'il de technische eigenschappen van het instrument. 
Daama zal een beschouwing volgen van enkele - naar 
onze mening - wezenlijke gezichtspunten bij de con
structie van lengtemeetbanken in het algemeen, en van 
de wijze waarop de fabrikant in dit geval aan deze eisen 
heeft voldaan. 

Technisehe gegevens. 
meetbereik: 3000 mm; aflezing tot op 1 ,um; 0,1 ,um 

kan geschat worden. 
meetobjecten: buiten- en binnenmeting (inclusief co

nusmeting en driedraadsmeting, echter 
geen meting van draadringen); 
meting van de spoed van draadspillen; 
meting van de verdeling vail linealen. 

Bijzonder is de mogelijkheid schroefspillen en linealen 
te meten, wat op "normale" lengtemeetbanken niet -
of slechts over lengten van enkele decimeters - moge
lijk is. Bij de te beschrijven meetbank kan de spoed
meting gebeuren zowel met behulp van de moer (dus 
functioneel) als gang voor gang. Het laatste kan weer 
mechanisch - met behulp van een aan een, dan weI 
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aan beide flanken aanliggende kogeltaster - gebeuren 
dan weI in het optische schaduwbeeld, desgewenst ook 
met behulp van meetmesjes. 

Principe. 
De metingen vinden plaats door middel van een meet

wag en, die met een totaal bereik van 3000 mm over 
een bed kan bewegen. Deze meetwagen bestaat weer 
uit twee gedeelten: de onderwagen, die met behulp van 
in het bed aangebrachte merktekens over intervallen 
van,precies 100 mm lengte kan worden verplaatst en 
die o.m. een glazen lineaal van 100 mm, verdeeld in 0,1 
mm, draagt. Hierop beweegt de bovenwagen, waarop de 
meetmiddelen worden aangebracht. 

De stand van deze bovenwagen kan met behulp van 
een interpolatiemechanisme tot op 1 #m worden afge
lezen, waarbij het schatten van 0;1 #m mogelijk is. 

Mechanische opbouw. 
Het bed van de machine, dat ca 1100 kg weegt en 

4200 mm lang is, draagt drie gelepte geleidingen. Op de 
voorste en middelste geleiding kan de meetwagen bewe
gen,~op de middelste en achterste geleiding worden de 
hUlpstukken geplaatst, die het meetobject dragen en die 
zodanig gejusteerd kunnen worden dat het meetobject 
de juiste stand inneemt. Het aantal hulpstukken is 
in verband met de vele mogeHjkheden van meting -
-Vtij groot. 

Op de meetwagen kunnen ver,schillende meetmiddelen 
worden gemonteerd zoals plunjer en beugel voor resp. 
buiten- en binnenmeting, instelbare kogeltaster voor 
mechanische spoedmeting, microscoop ._30or optische 
spoedmeting, microscoop voor meting \ran linealen en 
cardanisch opgehangen montageplaat voor moeren t.b.v. 
spoedmeting. 

De aangename consequentie van de opbouw met drie 
geleidingen is uiteraard, dat minder gevaar bestaat voor 
beschadiging en vervorming van de geleidingen van de 
meetwagen. Bovendien wordt de bediening zeer verge
makkelijkt doordat in de meeste gevallen de meetwagen 
zich - ongehinderd door het object - over de gehele 
lengte van het bed kan bewegen. Daardoor kan men, 
bijv. bij spoedmeting aan een lange spil, op ieder ge
wenst moment een controlemeting op de eerste en laat
ste gang verrichten en daardoor everituele storingen -
bijv. door temperatuurverandering - tijdig onderken
nen. 

Algemene constructieve gezichtspunten. 
De eisen die men aan een instrument - waarvan de 

hoogste nauwkeurigheid gevraagd wordt - mag stellen, 
vallen uiteen in twee groepen: die welke de meting ver
gemakkelijken en die welke wezenlijk zijn voor het be
reiken en voor het behouden van de gevraagde nauw
keurigheid. 

Ook het verwezenlijken van de eisen van de eerste 
groep draagt bij tot de bereikbare nauwkeurigheid: als 
de snelheid van meting vergroot kan worden is de kans. 
op ontoelaatbare storing door temperatuurverloop ge
ringer; als het comfort bij de meting vergroot kan wor
den vermindert de kans op toenemende meetonzekerheid 
door vermoeiing van de meettechnicus. Beide punten 
spelen een reiHe rol: een temperatuurverandering van 
0,1 0 

_ die nauwelijks te vermijden is - geeft bij een 
object van 3000 mm een lengteverandering van 3 ,urn; 
de meting van een lange schroefspil kan vele uren ver
gen. 

Evenzo kan men...stellen dat de goed-doordachte hulp
mida~len voor het opstellen van het meetobject het 
werk van de meettechnicus vergemakkelijken, maar 
evenzeer essentieel zijn voor het bereiken van de ge-

vraagde nauwkeurigheidr omdat daarvoor een correct 
uitrichten van het meetobject vereist is. 

Het lijkt niet reeel om op deze plaats op alle details 
in te gaan, zodat volstaan moge worden met de vermel
ding dat het instrument aan hoge eisen voldoet. Welis
waar zou de snelheid van meting vergroot kunnen wor-

Fig. 1. Overzichtsfoto. Op de vaste kop en de meetwagen 
zijn. meetstiften gemonteerd; het meetobject is een speer
'micrometer. De meettechnicus kijkt in het afleesmicroscoop 

en draait aan de knop van het interpolatiemechanisme. 

Fig. 2. Detailfoto van de meetwagen. Het meetobject is een 
lineaal. Op de meetwagen is. een microscoop met speciale 

belichting gemonteerd. 
1. Lineaal met decimetermerken; 
2. Lineaal van 100 mm lengte; 

/ 

3. Afleesmicroscoop. '. 

Fig. 3. Close-up van de rechteronderzijde van figuur 2, 
(met weggenomen afdekking van de lineaal). 

4. Decimetermerken no. 19 en 20; 
5. Koppeling tussen de 3e en 4e lineaal; 
6. Draaipunt van geleidingsro1 van de lineaal; 
7. Geleiding van de meetwagen. 
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den door toepassing van digitale elektronische aflezing, 
maar niet dan ten koste van een aanzienlijke prijsver
hoging. Weliswaar is het niet goed mogelijk anders dan 
staande en licht gebogen te meten, maar dit moet on
vermijdelijk geacht worden in verband met de nood
zakelijke zware bouw van het bed. 

Uiteraard' echter is het bereiken en behouden van de 
meetnauwkeurigheid het belangrijkste en moeilijkste 
probleem. Daarbij moeten vormveranderingen van het 
bed ten gevolge van bela sting en slijtage onschadelijk 
gemaakt worden. Uit praktische overwegingen zal men 
het meetobject op enige afstand boven het bed willen 
aanbrengen, terwijl de lineaal- de ingebouwde secun
claire 1engtestandaard - bij voorkeur in het bed dient 
te liggen. Doorbuiging van het bed geeft nu kans op 
instuiken van de lineaal, terwij1 daardoor bovendien de 
meetmiddelen (meetwagen, eventuele meetkoppen) een 
kantelende beweging ondergaan waarvan een verplaat
sing in de lengterichting - dus een meetfout - gelijk 
aan het produkt van de kantelhoek en de verticale af
stand tussen lineaal en meetobject het gevolg is. Door 
'4e lineaal "los" in het bed te leggen kan men het gevaar 
van instuiken opheffen. De kantelfout wordt - zoals 
Ernst Abbe reeds in 1890 heeft aangegeven - terug
gebracht tot fouten van de'tweede orde (die in de prak
tijk steeds te verwaarlozen zijn) als men de verticale 
afstand tussen object en iineaal nul. maakt; lineaal en 
meetobject liggen dan in elkaars verlengde. Helaas is 
deze oplossing niet goed bruikbaar voor het geval van 
grote meetlengten, aangezien de totale lengte van het 
instrument dan - afhankelijk van de verdere inrichting 
- twee of driemaa1 deze meetlengte wordt. 

De beste uitweg is aangegeven door Epperistein: de 
lineaal kan dan in het bed gelegd worden. De aflezing 
van de lineaal gebeurt nu echter met behulp van een 
indexmerk dat door een lens en een prisma op de line
aal wordt geprojecteerd; lens en prisma zijn daarbij aan 
de meetwagen bevestigd. Treedt nu een kanteling van 
de meetwagen op, dan kantelen dus lens en prisma 
mee; Het gevO'lg hiervan is dat het indexmerk over de 
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Fig. 4, Ligging van de Eppenstein-
combinatie in het instrument: 

8. Decimetermerk in het bed; 
9. Bijbehorende lens-prisma combinatie; 

10. Liniaal in de onderwagen; 
11. Bijbehorende lens-prisma combinatie; 
12. As van het meetobject. 

...--l.ineaal verplaatst wordt over een afstand gelijk aan het 
produkt van de kantelhoek en de brandpuntafstand van 
de lens. Maakt men nu de brandpuntafstand geLijk aan 
de verticale afstand tussen Lineaal en meetobject, dan 
is de verplaatsing van het indexmerk gelijk aan d~ 
verpLaatsing van het meetorgaan, zodat de kanteTfout 
is opgeheven. 

zowel als van de bovenwagen onschadelijk gemaakt, 
waarbij het geen rol speelt of deze kanteling door door
buiging of door slijtage van de geleidingen veroorzaakt 
wordt. Hierdoor is dus een blijvende nauwkeurigheid 
verzekerd. In beide gevallen is het echter noodzakelijk 
dat de vlakken Faarin de lichtbundels lopen door de 
as van het meetobject gaan. Daarom zijn de prisma
lenscombinaties, de 100-mm-merken en de lineaal aIle 
in een schuine stand in het instrument gemonteerd, 
zoals in figuur 4 is vertlUidelijkt. 

NIEUWE . 
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Optische inrichting. 
In het bed bevindt zich, op rollen vrij opgelegd, een 

stalen lineaal bestaande uit vier stukken van 1000 mm 
lang; Drie daarvan zijn voorzien van in totaal 29 borin-

• WERKPLAATSUITRUSTING 
• MATERIALEN . . 

gen waarin glazen plaatjes zijn aangebracht; deze gla- UDC 621.924.1 : 621 - 272.2 
zen plaatjes dragen fijne strepen die zich onderling op 
precies 100 mm afstand bevinden. De vierde lineaal'" Slijpmachines voor de uiteinden van veren 
draagt een glazen plaatje met een dubbelstreep', dat De Italiaanse firma Officina Meccanica lng. E. Kunz 
zich aan het 'uiterste linkereinde van het bed bevindt. te Domaso (Como) maakt 'een vijftal slijpmachines voor 
BoveI}.:'dit linkermerk is e~J1.-¥'a:ste·kop aangebracht die de uiteinden van schroefveren, waarvan de typen M 1, 
bij buiten- en binnenmetingen het vaste meetpunt M 3, M 5 en M 8 in verticale uitvoering en het type M 
draagt. Langs de overige 29 mer ken kan de meetwagen 12 in horizontale uitvoering. Figuur 1 geeft een afb~el
beytiegen. Zowel de vaste kop als de meetwagen dragen ding van het type M 8 en figuur 2 van het type M 12. 
e~h prisma-lenscombinatie, waardoor de dubbe1streep De machines zijn ontworpen volgens het principe van 
9i>, een der overige merkstrepen wordt afgebeeld, tel- de "disc grinders". De verticale machines zijn voorzien 
fo-~ns als de meetwagen over precies 100 mm is ver- van een inrichting om de veren tussen de beide slijp
plaatst. stenen door te voeren. Het ontladen gebeurt automa-

'Zoals reeds is vermeld, draagt de onderwagen een tisch. 
liheaal van 100 mm lengte. Deze wordt afgelezen met Het gehele aanvoermechanisme. van de verticale ma
behulp van een indexmerk dat op de lineaal wordt chines kan opzij weggezwenkt ,worden. Verder kan de 
geprojecteerd met behulp van een prisma-lenscombi- bovenste slijpsteen met motor,E!ll al achterover worden 
natie die aan de bovenwagen is bevestigd. Door deze geklapt. Deze mogelijkheden geven de slijpstenen een 
inrichting zijn dus kantelfouten van de onderwagen goede toegankelijkheid. Het verwisselen van een slijp-
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