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AARD VAN HET ONDERZOEK. 

Voorstel betr.ffen", ........ ""'J&~"~"'.'~_'O;'~'!.&~. !.(l'LKliW'J :-JJ!~l!rt~ nora4 n 
van een op verende ~leaentli.liejli~OGNCUN-_.h.afbax~. 

VERTROUWELlJKE KENNIS~AME 

SAMENVATTING. 

Verala! betreft: 
4~ 

A. Een ain of aeer kritiache beachouwing over de 40elaatighei4 van de" f' 

atatische noraen, zoala deza door Dr. Ing. G. Schlesinger zijn opge- . 
steld voor het ~ontrol.r.n van een scbaafbank. (conclnaie. blz.2, ult~ 
werking blz., tot en .. t 6) '" 

B. Een onderzoek naar d. aogelijkheid van boyengenoeade controle soader 
gebruik te aaken van een waterpas. Dit is bijyoorbeeld belangrijk 1n
dien het werktuig op verend. ele.enten is g.plaatat. (concln.ie bIz. 2, 
uitwerking bIz. 7 en 8). 

C. Indien het onderzoak volgens punt Been positie,f resultaat peft 1s 
de vraag te beaut.oorden of het raadzaaa ia de.e controleaetine uit t. 
laten voeren door eerstejaars studenten. (conelusie blz.9). 

D. Een methode oa toeh een .. aterpas te kunnen gebruiken bij de co.trole
aeting van een op verende eleaenten apgestelde schaafb~ (conc1nai. 
bIz. 2, uitwerkingblz. 10). 
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2. 

Conclusie. 

A. Beeohou.en .e bijgaande .eetopetellingen yolge •• Schleainger (zie blz. 2a) 
dan blijltt·: 

a) De .eting volge •• fig. 1 a is zialo08. 

b) Bij de a.ting volgena fig. 2 is het bovendien belangrijk te weten iR 
hoeyerre de beitel.lede ziah haake t.o.v. de geleid1ng van de dwarasle4e 
beweegt. 

B. Het is mogelijk een achaafbank te controleren volge.e de Schle.in~eraormen 
zoader gebruilt te sake. van ee. waterpa.. Wel 8ijn dan ee. wiakelhaak en 
twee li.eale. nodig, terwijl waar het een hoekaetiag betreft gebruilt gesaakt 
k .. worden van een auto-oolliaator. 
De winkelhake. en liRe ale. aoeten dan tenminate &an onderetaande eise. 
voldoen; 

Winkelhaalt .et na1lWkeurigheid ylg. DIN 875 : + (0,005 + 

Lineaa! It ff " n DIN 874 : + (0,001 + -
L 

50.000 )-
L 

200.000) -

" 
De auto-collisator kan voletaan •• t .en nauwkeurigheid van ! 2 . 

100 

Boyenataande .eetapparatuur kan eventueel op de meetkamer geijkt .orden. 

C. Door de grote kwet.baarheid van het vrij dure meetgereedachap ia het aiet 
raadza .... eer.tejaare studenten in de .erkplaata met dit .eetgeroedechap 
te latoa werken. 

D. Door de te controleren .achine gedure.de de metingea op atelplaten to plaatae 
i8 het mogelijk de .. chine te controleren met gebruikmaking van a.a. een 
waterpae. 
Waar het een atudente.-practicua betreft verdieat •• 1. dez. laatate •• thode 
de voorkeur. 



, Uitwerkins 

A. Bij deze beschouwingen worden de vormafwijkingen bekeken die een werkstuk 
krijgt ala ge.olg .an de afwijkingen welke gemeten worden bij de atatische 
controle van een achaatbank volgens Schlesinger. 

Onderetaande nummeriag koat overeen met die welke op de Schle.inger-kaarten 
wordt gebruikt. 

1 a. De verticale geleidingen aan het frame 
staan niet haaks op de horizontale ge
leidingen van de ara. 

1 b. 

Gevolg: geen, hetgee. direct duidelijk 
ie na beschouwing van nevenataande figuur. 

Het .oorvlak .an de dwarssledegeleiding 
i. niet .lak. 
Oaderscheidt: Toorvlak getordeerd of 
cilindriach. 

~) voorvlak getordeerd. 
Ge.olg : Bij horizontal. schaven 
ontstaat een getordeerd bovenvlak. 
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2) Voorvlak cilindrisch. 
Ge.olg : Bij verticaa! schave. 
ontstaaB niet evenwijdige vlakken. 
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2a. Het bovenate geleidingsvlak van de dwarsslede staat niet haaks 
de verticale geleiding aa. het frame, en 

1. De be.aging van de beitelelede staat 
haake op bovenste geleidingsvlak van 
de dwarsslede. 
Gevolg : bij verticaal schaven zljn 
de vlakken wel evenwijdig, maar liggen 

.aiet in een vlak. 
Bovenstaande geldt aIleen indien de 
tafel verticaal verplaatet wordt. 

2. De be.eging van de beitelslede is 
evenwijdig aan de verticale gelei
ding van het frame. 
Gevolg : blj het schaven van 
horizontale en verticale vlakken 
staan deze niet haaks op elkaar. 

2b. De beitelelede be.eegt niet haaks 
t.o.v. de geleiding van de dwars
slede. 
Gevolg : blj het schaven Van 
horizontale en verticale vlakken 
staan deze niet haaks op elkaar. 

3&. Bet tafelbovenvlak staat niet haaks op 
de verticale opspanvlakken. 
Dit is te scheiden in : 
1. het tafelbovenvlak is Diet even

wijdig aan de horizontale geleiding 
van de dwareslede. 
Gevol& : indien het werkstuk voor 
het schaven op het bovenvlak wordt 
opgespannen staan de vlakken niet 
haaks op elkaar en lopen ook niet 
evenwijdig van elkaar. 
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2e Het vertikaal opspanvlak is niet 
evenwijdig &aD de vertical. ge-
leiding aan het fraae. 
Gevole : Bij het schaven van een 
op .en zijvlak opgespanne. werk-
stuk hetzelfde resultaat ale onder 
, a 1. 

, b. De tat.l gaat acheet staan als 
gevolg van horizontal. verplaataing 
due verplaataing lange d. dwarselede. 
Gevolg : Horizontaal achaven geett 
g'en plat vlak. 

'c. De tat.l gaat ache.t ataan ala gevolg 
van vertical. v.rplaatsing, dua ver
plaataing lange d. v.rtical. gel.iding 
aan het fr .... 
Gevolg : 

1. Iadi.n bij het schaven van verticale 
vlakke. d. tafel Galaag aoet, dan 
zullen d. bewerkt. vlakkea i. het 
algeme.. niet i. '6. vlak liggen. 

2. ladien horizontal. vlakken geachaafd 
aoeten word.n welke .iet eTen hoog 
ligge.. zodat d. tafel omhoog ge
bracht Boet worde. dan heeft dit het
z.ltde gevolg voor d.ze horizontale 
vlakk •• ala genoea4 ond.r , c 1. 

Q 

D 

w 

4. Het taf.lbov •• vlak i. Diet eV.Dwijdig met d. dw.rebeweging • 
Gevolg : aie , a 1. 
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5 a.. De hoofdbeweging is niet evenwijdig 
met het bovenvlak van da opspantafel. 
Gevolg : Iadien een werkstuk op het 
boveuvlak wordt opgespanne. ..tstaan 
door het schaven niet evenwijdige vlak-
ke •• 

5 b. De hootdbewegiag is niet evenwijdig met 
da epspangleuven in da bovenkant van de 
tatel. 
Gevolg : Bij het schaven van een verti
caal vlak staat dit niet haaks op de 
aaagre.zende verticale vlakken. 

6 a. De hoofdbewegiag is niet evenwijdig .et 
een zijvlak van de tatel. 
Gevolg : Indien een werkatuk op eea zij
vlak wordt opgespannen ontstaan door het 
schave •• iet evenwijdiga vlakken 

6 b. De hoofdbewegiag is Diet evenwij 
de opspaagleuvan in da zijkant y 
tatel. 
Gevolg : Bij het 8chaven van een 
zontaal vlak staat dit niet haak 
andere vlakken. 

7. Een ~ijvlak van da tatel is niet e 
.et de verticale verplaatsing van 
Gevolg : zie 3 a 2. 

8. De geleiding van de tafelsteun is 
wijdig met de dwarsbeweging van de 
Gevolg : zia 1 b 1. 

• 

dig met 
an de 

hori-
s op de 

venwijdig 
da tatel. 

niet even-
tafel. 
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B. Controlemetingen zonder gebruik te maken van een waterpas. 
Alleen die metingen worden bezien. waarbij vlg. Schle.inger !!! 
ea. watarpa. wordt gebruikt. 
Onderstaande nummering komt overeen met die welke op de Schleainger
kaarten wordt gebruikt. 

1 a' De verticale geleidingen aan het frame 
staan haaks op de horizontale geleidingen 
van de ara. 
Methode: 
Haak tegen de vertic ale geleiding 
Meetklok tegen de onderkant van de arm. 

Toetlaatbare tout : 0,02 .. 'op 300 am. 

1 b) Het voorvlak van de dwarssledegeleiding 
is vlak. 
Methode : 
Lineaal tegen (bijvoorbeeld) 
gelei41ngen aan het trame. 
Meetklok op de tafel. 
De tatel transporteren. 
Toelaatbare tout : 0,03 ma. op 1000 ma. 

2 a) 1 en 2 
Het Dovenste gelei41ngavlak van de dwars
slede-staat haaks op de verticale ge. 
leidingsn aan hst frame. 
Methode : 
Haak tegsn verticale geleiding aan het trame 
Meetklok op horizontals geleiding van de 
aareelede. 

ara 

zijaanzicht 

.. 
bovenaanzicht 

v 

7. 

v 

Toelaatbare tout : 0,03 am op 300 ma. 
vooraanzicht--~--~D~------~~----

2 b) Indien de draaitafel op nul staat, 
be.eegt de beitelslede haaks t.o.v. 
de gelei41ftg van de d.ar8elede. 
Methode: 
Haak op geleiding van de d.areslede 
Lin.au op hask 
MeetklOk op beitelelede 
Beitel.lede transportere •• 

Toelaatbare fout : 

B 

vooraanzicht 

lineaal 



.. . 

3a. Ret bovenvlak van de tafel staat haake op 
de ~vlakken. 
Methode : 
Lineaal op de tafel 
Meetklok op de liBeaal 
Raak tegen een zijvlak van de tafel 

Toelaatbare fout : 0,02 am op 300 am. 

lineaal 

T 

yooraanzicht 

3b. De tafel gaat scheef staan als geyolg 
yaR de Yerplaatsing laage de dwarselede
Methode : 
Lineaal tegen (bljv.) onderkant Tan de arm. 
Lineaal op de tafel. 
Meetklok op lineaal. 
Verplaatsing Tan de .eetklok geeft de 
mate Tan eTenwUdigheid tussen boveakant 
tafel en onderkant arm. 
fafel hor1sontaal (dus lange de dwarsslede) 
verplaatse. en aogmaals bovenetaande 
aeting uitvoerea. 
De var1atie 1. de eTenwUdighe1d der 11nealen 
is een aaat Toor de scheefstel11ng Tan de 
tafel. 

Daar ia feite eea hoek (verandering) wordt 
geaeten 1s deze meting ook ~itToerbaar 
•• b.y. een auto-coll1aa~o~. 

Toelaatbare fout : 0,015 am op 300 ma. 
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Yooraanzicht 

8. 
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lineaal 
3c. De taiel gaat scheef sta .. ala geyolg 

Tan de Terplaatsing langs de Yerticale 
,.leidin, yaa het fraae. 
Methode : 

ng 

te 

LiBeaal tege. (bijY.) de yerticale gele1di 
HaRk ep de tafel, meetklok op de haak 
Verplaatsiag YaR de •• etklok geeft de aa 
Yaa eTenwUdigheid tuseea l1.eaal en zljYla 
Tafel verticaal yerplaatsen en nogmaa18 

kbu 

bOTenetaande aeting uitToere •• 
De Tariatie in boveagenoemde eyenwUdighe 
is eea aaat yoor d. scheefstelling Tan 

id D 
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aanzicht 
I 

de tafel. 
TOor 

naar iA feite een hoek (Yerandering) 
wordt g •• ete. is ook dez. meting uitYoer 
baar m.b.T •• en auto-collimator. 
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' . • 

c. De bij bovenstaande aetingen te gebruiken lIleetapparatuur beataat 
uit 

Ee •• oraaalwinkelhaak 300 x 200 ma. Dwarsdoorsnede 40 x 8 am. 
Prijs ongeveer , 80.-

Ee. noraaallineaal 1000 am. Dwarsdooranede 60 x 12 ma. 
Prije ongeveer f 90.-

Ee. norlllaallineaal 500 am. Dwarsdoorenede 50 x 10 am. 
Prijs ongeveer , 35.-

Een aeetklok. Meetbereik 10 mm. Prijs ongeveer f 45.-

Eventueel te gebruiken ee. auto-collimator. 

Nauwkeurigheid van de .oraaal
winkelhaken vlg. DIN 875 : 

L 
! (O,005 + .50 .. 000 ) am. 

Nauwkeur1ghe1d VaB de noraaal-
lineale. vlg. DIN 874 

.t (0,001 + L 
200.000) 11m. 

Nauwkeur1gheid van de •• to-collimator 

Nauwk.eurigheid van de meetklok : 0,01 

Prijs ongeveer I' 

L 

.+-2....11 
• - 100 

1IDl. 

r- n 

\ 
\ 

3000.-

Nogaaala zij er op gewezen dat niet zo zeer de prijs van bovenstaanda 
aeetgereedschap. ala .el de kwetsbaarheid daarvan er de oorzaak van is, 

relet-en. dat deze meetaethode voor eerstejaarsstudenten .oet .orde. atge .. ,ea. 



D. De yerende elementeR kan men bijyoorbeeld uitschakelen door gebruik te 
make. van stelplaten zoals aangegeyen in bijgaaRde ttguur. 
De aachine kan dan ep drie ot .eer plaatsen gesteund ea waterpas gesteld 
worden, waarna op de gebruikelijke manier de Schlesinger normen gecontro
leerd kunnen wordea. 

Deze manier Yerdient mijae inziens de yoorkeur indien de meting gedaan 
wordt door eerstejaars studenten. 

10. 
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Waager~ht-Stils$elhObelmaschlnen·1 Prilfio:arte fiir 43 
Blatt 1 -Prllfkarte fiir Waagerecht-StmelhGbelmaschlnen. I 43 

Blatt 2 

Gegenstand. de - Messung I F 9 I zulass. Feh!. 
-~ 

Stander und Querschlitten: 
Stosselgleitflache rechtwinklig zur Vor la 0,02 auf 

Gegenstand der Messung I Fig, 'zuli:iss. FehL 

Seitli~he AufspannfIachen. des Tisches I 7 0.Q2 auf 
parallel zu semer Hohenbewegung 300 mm 

derflache des Standers- In Ebene durch· 300 mm 
Mitte Stander Fuhr',.'ng fur die Tischsbr;;e parallel zur 8 0,02 auf 

Querbewegung des Tisches 300mm 
Vordere Anlageflache des Querschlittens Ib om auf 

eben 1000 mm 
r--

Tls c.:hsattel 

Obere Frhrung am Querschlitten recht- 2 om auf 
winklig zur ~ndergleltflache 300 mm 

-
Aufspanntisch: 

(nur fUr Maschinen mit Sattel): 
Obis om· Sattelflache recht'vinklig 7 Uf Stossel- 9 

fUhr"·',g \oben nu; zum Stander, ailf 
geneiO't) 300 mm 

:-

Tischoberflache rechtwinklig zu den 3 002 auf 
seitlichen Aufspannflach.m 300 ·m 

Nuten des Tischsatteis parallel zu seiner 10 0,02 auf 
Querbewegung 3DO mm 

Schiefstellung des Tisches wahrend seiner 3 + 0,015 auf 
Querbewegung 300 mm 

Genaui~keitsleistung der 
arbeitenden Maschine; 

-- -
Desgl, wahrend seiner Hohenhewegung 3 ± 0.02 auf (Vergl. S 84). 

300mm 

~;!erflache parallel zur Quetbe- 4 0,01 auf 
, nO' 300 mm 

I ~dbewegung parallel zum Auf- Obis 0015 
spanntisch (Tisch varn nur steig~nd) auf 

300mm -
Stosselbewegung parallel zu den Auf. 5b 0,015 auf 

spannuten. 300 mm 

Stcsselbewegung parallel zu den seit- 6a 002 auf 
lichen Aufspa.mflachen 300mm 
-- --~. 

St6sseibewegunO' parallel zu den s!"!t 6b Obis 0,02 
lichen Aufspannuten (Nuten varn nur (juf 
steigend) 300 mm 

85 


