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De nauwkeurigheid van een nominale aanzet 

van 2 mm werd gemeten : 

a. ala de aanzet werd verkregen van de 

heugel. 

b. als de aanzet werd verkregen van de 

leisehroef' • 

net verschil blijkt buiten verwachting 

gering. 

Verwaeht wordt dat een dergelijk gering 

versehil ook elders kan worden aangetrof'f'e • 
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rapport nr. 0100 biz. 2 van 6 biz. I 

lnleidipg. 

Bij het snijden van schroe!draad kan de aanzet verkregen worden 

via de leischroef en via de heugel. Normaal is de schroefdraad 

te snijden via de leischroef omdat dan de nauwkeurigheid groter 

zou zijn. 

Doel van'het onderzoek. 

Veor een draaibank in het propaedeuse lab. is nagegaan hoe groot 

de nauwkeurigheid is van de spoed van een schr9,efdraad die ge

sneden wordt via de heugel en via de schroefspil. Een nevenbe-
I • 

doeling is na te gaan of op dit principe Elen geschikte praktikum-

proe! kan worden ontwikkeld. 
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Instrumentarium. 

biz. 3 van 6 

Op de drieklauw is een merkstreep 

aangebracht, waarop eenkruiedraad

microscoop gericht staat. Hierdoor 

is het mogelijk de hoofdspil 360
0 

.t 30" te draaien. De verplaatsing 

van de langsslede werd na iedere om

wente ling van de hoofdepil gemeten met 

behulp van een noy~enas-meetinstrument 

0e aflezing van <lit instrument met de 

daarbij behorende verplaatsing per om

wente lin,,:: is vermeld op bijlage 1. 

uok werd het kantelen van de lange

eledegemeten : in het midden van de 

dwarsslede stond een spiegel opgesteld 

met daarop r;ericht een QJd: .... collimator 

.Je max. afwijldng die gevonden werd 

bedraa'5t .:t 0,5". Daar de centerhoogte 

185 rom bedraagt. is de invloed van dit 
185 y,.antelen'+ .:; + 0.0004 rom. 

- 432000 

De gevonden waarde is kleiner dan de 

nauwkeurigheid waarmee de netiq~en zij 

verric;1t zodat tiit effect verwaarloosd 

mag worden. Op bijlage 2 zijn de re

sultaten grafisch weergegeven waarbij 

de 3:\.~%..j~t verticaal tegen het 

aantal omwentelingen horizontaal is 

uitgezet. 

Draaibank : Celtic 14 lab.nr. 4007. 
Kruisdraad-micro6coop Leitz, nauwl:eurieheid .t 30". 

50 Noklcenas ·rneetinstrur.1ent Leitz, &c 1,aalwaarde 0,001 mm. 

au.t:ocollimator Hilgers eniattts,. schaalwaarde 0,2". 
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Conclusi., 

a) 

b) 

c) 

De gemiddelde verplaatsing bij aandrijving van d. sled. 

via de heugel bedraagt:a = 2,Osq mm/omw. bij .en 

nominal. aanzet van 2,00 mm. De systematisehe fout be

draagt + 4 ~. De nauwkeurigheid van de aanzet bedraagt 

!. 0,025 nun, (3 <J) 

De gemiddelde verplaatsing bij aandrijving van de slede 

via de leischroef bedraagt: 

a = 2,000 mm/omw, 

De systematisch. fout bedraagt ~0.1 
De nauwkeurigheid van de aanzet bedraagt bedraagt 

.:t 0,019 mm. ('3 rr) 

De ver.1st. nauwkeurigh.id van meten staat onmidd.llijke 

toepassing in het propaedeuse-praktikum in de weg, 

Opmerkins;. 

Wanneer draad gesneden wordt staat het mechanisme onder druk. 

De nauwkeurigheid van de spoed van de draad behoeft daarom 

niet gelijk te zijn aan aie van de aanzet. 

Proeven om de spoed te meten op de draaibank zijn mislukt. 
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Bijlage 1. 

rapport nr. 0100 biz. " van ~ biz. 

Leias ingesteld 2 mm/omw. Leischroef ingesteld op spoed van 2 mm 
o I-

Aflezing mil verplaatainf aflezing mm verplaatsing 
nokkenaa meetinatr. per omw.v/d nokkenas meetinstr. IIUI -

hoofdspil 

I-
2,086 4~646 0,743 

2,508 2,078 6,653 2,007 
4,886 2,086 8,665 2,012-
6,972 2,090 10,664 1,999 

I- 9,062 2,099 12,664 2,000 
11,161 2,089 14,663 1,999 
13,250 2,078 16,662 1,999 
15,328 2,082 18,651 1,989 
17,410 2,0'7'9 20,639 1,988 

_ 19,489 2,092 22,635 1,996 
21,571 2,0&7' 24,637 2,OOl 
23,658 2,075 26,642 2,00.5 
25,733 2,067 28,6.50 2,000 
27,800 2,095 30,655 2,00.5 

!- 29,895 2,100 32,653 1,998 
31,995 2,074 34,655 2,002 
34,079 2,102 36,649 1,994 
36,181 2,077 38,637 1,988 
38,258 2,085 40,639 2,002 

I- 40,343 2,08'1 42,635 1,996 
42.430 2,074 44,642 2,007 
44,504 2,086 46.649 2,007 
46,590 2,08'1 48,653 2,004 
48,677 2,065 50,651 1,99' 

I- 50,742 2,089 52,654 2,003 
.52,831 2,089 . 54,645 1.991 
54.920 2,09f 56,639 1;994 
57,017 2,07 58,636 1.99" 
59,091 2,084 60,633 1,997 

_ 61,175 2,088 62,641 2,oof 
. 63,263 2,074 64,647 2,006 

6.5.337 2,073 66,653 2,006 
67,410 2,074 68,652 1,999 
69,484 2,093 70,636 1,984 

I- 71.'77 2,080 72,644 2,008 
73,657 2,073 74,636 1.~92 

5 

10 

t5 

20 

so 

75.730 ~ 2,Ob4 76,635 1,999 
77,814 2,090 78,636 2,001 
79,904 2,087 80,642 2,006 

I- :4.991 2,096 82,647 2.005 
, ,087 2,076 84,650 2,003 

86,162 2.081 86,653 2,OC, 
88.249 2.083 88,652 1,999 
90,332 2,079 90,648 1,996 

I- 92,411 2,077 96,642 1,994 
94,488 2,081 94,636 1,994 
96,.569 2,084 96,631 1.995 
98,653 2,09b 98,638 2,007 

100,749 100,644 2,006 

50 
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