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NAUWKEURIGHEIDSANALYSE VAN CNC-PRODUKTIEMACHINES 

Na.a.m 
Bedrijf 

Ir. F.C.C.J.M. Theuws. 
T.V. Eindhoven, Fac. Werktuigbouwkunde, Vakgroep WPA, Sektie 
Geometrische Meettechniek. 

Samenvatting: 

Gezien de hoge investeringen die gepaard gaan met de aanschaf van een 
CNC-gestuurde produktiemachine, is het van belang dat de haalbare nauwkeurigheid 
wordt vastgesteld alvorens met de produktie wordt gestart. Tevens zal de machine 
gedurende zijn levensduur periodiek gekontroleerd dienen te worden teneinde een 
veranderende nauwkeurigheid tijdig te signaleren. Op dit moment is, in analogie aan 
het onderzoek naar de nauwkeurigheid van koordinatenmeetmachines, onderzoek 
gaande naar een afname c.q. periodieke kontrole waarmee een eenduidige uitspraak 
over de nauwkeurigheid van produktiemachines mogelijk wordt. De invloeden op de 
produktie-onnauwkeurigheid alsmede de stand van het onderzoek zuBen worden 
toegelicht. Tevens zuBen enige praktische keuringen, zoals gebaseerd op de 
VDI-normen en de Kreisformtest, kritisch worden beschouwd. 

1. Inleiding 

De aanschaf van een moderne CN C-gestuurde verpanende machine is tegenwoordig 
een kostbare aangelegenheid. Door de miniaturisering en integratie van de produkten 
zijn de eisen die gesteld worden aan de nauwkeurighei d van de produktiemachines 
sterk gestegen. Tevens zijn de kostprijzen van de produkten vaak dermate hoog dat 
men zich niet meer kan veroorloven om door middel van proefseries, waarvan in een 
meetkamer de dimensies worden bepaald, een optimale machine-instelling te 
verkijgen. Bovendien is de economische levensduur van een produktiemachine vaak 
hoger dan de tot ale produktietijd voor een type produkt zodat men bij de introduktie 
van een nieuw produkt een, voor de betreffende nauwkeurigheidseisen, geschikte keuze 
moet maken uit de beschikbare produktiemachines. 
Om een uitspraak te kunnen doen over de maakbaarheid van een produkt op een 
bepaalde machine zal men een indruk dienen te krijgen van de onnauwkeurigheid van 
de betreffende machine. Dit kan men realiseren door een afnamekontrole uit te voeren. 
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Het grote probleem hierbij is steeds welke metingen uitgevoord dienen te worden en 

wat men moot doon met de verkregen resultaten. 
Heeft men eenmaal een afname uitgevoord dan zal daarna gedurende de levensduur 
van de machine periodiek een kontrole van de nauwkeurigheid dienen te worden 
uitgevoord teneinde een zich wijzigende onnauwkeurigheid tijdig te kunnen 
signaleren. Dit is onder meer van belang omdat procesbewakingsmethoden, zoals SPC 
(,Statistical Process Control), gebaseerd zijn op de aanname dat geen systematische 

afwijkingen in het produktieproces aanwezig zijn op het moment dat gestart wordt 
met het volgen van het produktieproces. 

In onderstaande hoofdstukken zullen de op dit moment meest toogepaste 
afnameprocedures en periodieke testen worden beschouwd. Verder zal een korte 
beschrijving gegeven worden van het onderzook dat op de T. U. Eindhoven op dit 
gebied wordt verricht. 

2. De afnamekontrole van een produktiemachine 

Wanneer een machine is aangeschaft, en geplaatst binnen het bedrijf, dient een afname 
te volgen. Het doel van deze afname is dat de gebruiker zich ervan overtuigt dat de 

machine aan de door hem gespecificeerde eisen voldoet, zowel wat betreft 
onnauwkeurigheid als bediening, belastbaarheid, geluidsniveau, etc. Wanneer in 
onderstaand betoog gesproken wordt van een afname dan wordt steeds aIleen een 

kontrole van de onnauwkeurigheid van een machine bedoeld. 

De onnauwkeurigheid van een produktiemachine wordt hoofdzakelijk beinvloed door 
de volgende drie faktoren: 

1) Geometrie. 

Hieronder vallen een aantal bekende afwijkingen in de kinematische 
struktuur van de machine zoals rechtheids-en haaksheidsafwijkingen van 

de geleidingen. Ook afwijkingen in de meetsystemen worden tot de 
geometrische afwijkingen gerekend. Deze afwijkingen kan men 

karakteriseren als individu-afhankeUjk wat tot gevolg heeft dat ze voor 
iedere afzonderlijke produktiemachine opnieuw dienen te worden 

bepaald. 
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2) Thermisch gedrag. 

Onder invloed van een aantal warmtebronnen zal een produktiemachine 

een zeker opwarmgedrag vertonen met een bijbehorend 

vervormingsgedrag. De vervormingen die geintroduceerd worden door dit 

effect kunnen in de orde van grootte liggen van de geometrie-afwijkingen 

[VENU 86]. Hierdoor is het noodzakelijk om tenminste een indruk te 

bezitten van de thermische eigenschappen van een machine. Het 

thermisch gedrag is echter in het algemeen een type-afhankelijke 

eigenschap van een produktiemachine waardoor dit slechts eenmaal hoeft 

te worden bepaald voor een komplete serie van produktiemachines van 

ren bepaald type. 

3) Stijfheid. 

Een derde belangrijke bron van afwijkingen is de stijfheid van de machine, 

te onderscheiden naar ( quasi-)statische en dynamische stijfheid. Evenals 

het thermisch gedrag is de stijfheid een type-afhankelijke eigenschap van 

een produktiemachine wat de noodzaak tot kontroleren in principe 

beperkt tot een machine van een bepaald type. 

In paragraaf2.5 zullen meerdere bronnen van afwijkingen worden aangegeven en 

uitgebreider op bovenstaande drie hoofdbronnen worden ingegaan. 

Teneinde de nauwkeurigheid van een produktiemachine te kunnen kontroleren dient 

men in het bezit te zijn van hiervoor opgestelde procedures, waarin de benodigde 

meetmiddelen alsmede de rekenalgorithmen ter verwerking van de meetgegevens zijn 

opgenomen. Voor 3D-rneetrnachines bestaat hiervoor bijvoorbeeld de VDI richtlijn 

2617 en binnenkort zal ook een NKO richtlijn verschijnen. 

Voor afnamekontroles van produktiemachines bestaan een aantal normen c.q. 

richtlijnen. De belangrijkste hiervan zijn: 

- VDI 3441-3445, VDI2851. 

-ISO 230. 

- DIN 860Q-serie. 

-NEN 540l. 

- Schlesinger. 

-Salmon. 
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Omdat de VDI-richtIijnen verreweg het meest worden toegepast zal hier extra 

aandacht aan worden geschonken. 
De ISO-, DIN-en NEN-normen vertonen een zeer grote gelijkenis en zijn gebaseerd op 

het kontroleren van afzonderlijke geleidingseigenschappen zoals rechtheid en 
parallelliteit. Betreffende de gegevensverwerking van de meetresultaten wordt geen 

voorschift gegegeven. 
De Schlesinger-methode [SCRL 78] neemt een aparte plaats in binnen de 
normen/richtlijnen. Ret is een kontrolemethode die dateert uit 1927(!) en sindsdien 
nauwelijks is gewijzigd. De methode is gebaseerd op het kontroleren van de geleidingen 

op een aantal afwijkingen maar doet geen uitspraak over de doorwerking van die 
afwijkingen in het uiteindelijke produkt. Daarom is de Schlesinger-kontrolemethode 

weI van nut voor fabrikanten van produktiemachines, daar die baat hebben bij een 
kontrole van de afzonderlijke machine-<>nderdelen, maar niet direkt voor de 

gebruikers van produktiemachines. 
De kontrolemethode zoals voorgesteld door Salmon [SALM 54] vertoont enige 
gelijkenis met de Schlesingermethode maar verschilt hiervan, naast het gebruik van 
modernere meetmiddeIen, met name in het voorschrijven van de fabrikage van 
bepaalde proefwerkstukken. 

2.1 De VDI-normen 

Zoals eerder gesteld is de VDI 3441 tim 3445 demeest gehanteerderichtlijn bij de 
afname van een produktiemachine [VD 1344 *]. De voorkeur voor toepassing van de 
VD I-normen vindt wellicht zijn oorzaak in de concentratie van fabrikanten in 

Duitsiand waardoor overeenstemming over de afnamekondities tussen leverancier en 
klant vereenvoudigd wordt. In principe is deze richtIijn opgesteld voor 
produktgebonden machines maar meestal wordt ze ook toegepast bij universele 
produktiemachines. 

De VDI-kontrole, zoals aangegeven in 3441 tim 3445, bestaat uit twee deIen: 

1. Positioneertest. 
2. Fabrikage van proefwerkstukken. 
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2.1.1. P08itionoortest 

Bij een positioneertest laat men de produktiemachine over een bepaalde afstand 

verplaatsen, waarbij slechts een as beweegt, en vervolgens wordt de werkelijke 

verplaatsing gemeten met een geschikt meetinstrument, meestal een 

laserin terferometer. 

Het aantal meetpunten dient minstens 10 per meter + 1 te bedragen en het gehele 

meettraject dient 5 maal heen en weer gemeten te worden. 

De positie van het meettrajekt binnen het werkvolume wordt niet direkt 

voorgeschreven maar men stelt dat ter verkrijging van een maximale afwijking deze 

aan de randen van het werkvolume gekozen dient te worden. 

Uit de verkregen resultaten kunnen volgens onderstaande formules een aantal 

kengetallen worden berekend. Deze kengetallen worden door de fabrikanten van 

produktiemachines vaak gespecificeerd zodat een vergelijking hiermee eenvoudig is te 

realiseren. 

Positiespreiding: 

Omkeerfout: 

Positie-afwijking: 

s.!= 
J 

s.j= 
J 

n 
1 L 2 -1 (X .. ! - X.!) n- IJ J 

i=1 

n 

1 L 2 -1 (X .. j - X.j) 
n- IJ J 

i=1 

U. = I X.!-X.j I 
J J J 

P =IX. -X. I 
a Jmax Jmin 

Positie-{)llzekerheid: P =[X.+l/2(U.+P .)] -[X-l/2(U.+P .)] . 
J J sJ max J sJ mIll 
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In figuur 1 is een voorbeeld gegeven van een mogelijk meetresultaat en zijn de 

berekende kengetallen aangegeven. 
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Figuur 1: Voorbeeld van resultaat positioneertest met kengetallen. 

2.1.2. Proefwerkstukken 

Naast het uitvoeren van positioneertests beveelt de VDI-richtlijn aan om een aantal 
proefwerkstukken te maken. Hiervan zijn in VDI 2851 voor de diverse typen 
verspanende CNC-produktiemachines verschillende werkstukken voorgeschreven 
[VDI 2851]. In VDI 3442-3445 worden proefwerkstukken aangegeven die voor 

konventionele produktiemachines kunnen worden ingezet. Voor de laatste 

proefwerkstukken geldt dat ze aIleen ingezet kunnen worden teneinde de 
produktiespreiding te bepalen. Hiertoe dienen, verspreid over de levensduur van het 

gereedschap, 10 steekproeven van 5 stuks te worden gefabriceerd. Uit het verloop van 
de dimensies kan eventueel een trend worden bepaald die o.a. een indruk geeft van de 

thermische drift van de machine. 
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In figuur 2 is een voorbeeld gegeven van een proefwerkstuk t. b. v. konventionele 

Figuur 2: Proefwerkstuk voor konventionele machines volgens VDI 3443. 

Met behulp van de proefwerkstukken, zoals gegeven in VDI 2851, kan men trachten 
grote systematische invloeden in de produktie-onnaukeurigheid op te sporen. Tevens 
kunnen deze proefwerkstukken worden ingezet bij periodieke kontroles. 
In figuur 3 is een proefwerkstuk gegeven voor een freesmachine. 

- x 

Figuur 3: Proefwerkstuk voor N C-freesmachines volgens VD I 2851. 
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Als voordeel van de VDI-richtlijnen kan men aangeven dat de bekendheid vrij groot is 

zodat men als gebruiker weinig moeite zal hebben de fabrikant te overtuigen van het 

onvoorwaardelijk toepassen ervan. 
Tevens is het mogelijk, door een positioneertest uit te voeren op meerdere plaatsen in 
het werkvolume, om afwijkingen in de meetsystemen of naar verhouding zeer grote 
rotatie-afwijkingen in de geleidingen op te sporen. 
Ook krijgt men enig inzicht in het thermisch gedrag van een machine wanneer men een 
serie proefwerkstukken gespreid over langere tijd (aantal uren) produceert. Hier is een 
bijkomend voordeel dat de machine wordt gekontroleerd onder belasting van bij 

normaal bedrijf voorkomende krachten waardoor de werkelijke produktiesituatie 
wordt benaderd. 
Tot slot is een niet onbelangrijk voordeel de aanwezigheid van grote hoeveelheden 
toepassingssoftware waarin de berekening van de diverse, door VDI voorgestelde 
parameters, zit verwerkt [BRUI 87]. 

Hier tegenover staan echter enige wezenlijke nadelen waarvan het belangrijkste is dat 
na het uitvoeren van de voorgeschreven kontroles nog geen uitspraak kan worden 
gedaan over de drie-dimensionale onnauwkeurigheid van een machine in het gehele 
werkbereik zodat men niet weet of een bepaald produkt op een bepaalde machine te 
maken is. Dit vloeit voort uit het feit dat allevoorgestelde tests en proefwerkstukken 
slechts een indruk verschaffen van de onnauwkeurigheid op bepaalde plaatsen binnen 
het werkvolume waardoor een uitspraak over de onnauwkeurigheid voor iedere positie 
binnen het werkvolume niet zonder meer mogelijk is. Een methode om het risico van 
onterechte goedkeur te beperken is natuurlijk het werkstuk op een aantal plaatsen 
binnen het werkvolume te produceren. Het is echter moeilijk deze plaatsen dusdanig te 
bepalen dat bovengenoemd risico wordt geminimaliseerd. 
Verder blijft ook het inzicht in het thermisch gedrag beperkt tot het produkt waarmee 

men dit gedrag heeft bepaald. Een nieuw produkt, met nieuwe gereedschapsbanen en 
-posities, kan een totaal ander beeld geven van de thermische drift van de machine. 

2.2. Fundament van het onderzoek 

Gegeven dat de huidige kontrolemethoden van produktiemachines, zeker voor CN C 
gebruik, onvoldoende zekerheid verschaffen betreffende de onnauwkeurigheid van de 
machine, is wereldwijd op een aantal plaatsen, waaronder de T. U. Eindhoven, 
onderzoek gaande naar een meer fundamentele aanpak van dit probleem. 
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Wanneer men de basisfunktie van een produktiemachine beschouwd dan bestaat deze 
uit het bereiken van posities c.q. het volgen van banen in de ruimte onder mechanische 
belasting van verspaningskrachten en werkstukgewicht. Hier is een duidelijke analogie 
met 3D-meetmachines zichtbaar, welke met zeer hoge nauwkeurigheid punten in de 
ruimte dienen te bepalen. Redenerend vanuit deze analogie is een onderzoek gestart 
dat, analoog aan de voor meet machines ontwikkelde mathematische modellen, 
gebruik maakt van matrixtransformaties om de relatieve positie van een gereedschap 
t.O. v. het werkstuk te bepalen. Wanneer men het assenstelsel van de machine 
beschouwd en de afwijking van het gereedschap t.O.V. het werkstuk wi! bepalen dan 
komt men al vrij snel tot de ontdekking dat sommige afwijkingen andere beinvloeden. 
Hierdoor is het bepalen van de eindafwijking een onoverzichtelijk geheel. Teneinde dit 
te vereenvoudigen kan men gebruik maken van de techniek der homogene 
transformaties. Di t betekent dat men in iedere slede een assenstelsel of weI 
koordinatenframe legt, en vervolgens steeds het ene koordinatenframe in het vorige 
uitdrukt. Een en ander wordt in figuur 4 verduidelijkt 

Figuur 4: Stelsel van geleidingen met koordinatenframes. 

Het voordeel van deze methode is dat zich tussen twee opeenvolgende 
koordinatenframes slechts een geleiding bevindt met bijbehorende karakteristieke 
afwijkingen. De tot ale afwijking kan men dan verkrijgen door de 
transformatiematrices, die de overgang van het ene naar het andere koordinatenframe 
beschrijven, met elkaar te vermenigvuldigen. Hiertoe wordt de produktiemachine 
beschouwd als een tweetal ketens waarvan de een eindigt in het gereedschap en de 
ander in het werkstuk. Deze ketens zijn opgebouwd uit een aantal koordinatenframes 
en hun verbindingen. 
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In de figuren 5 en 6 is een voorbeeld gegeven van een fysische produktiemachine en het 

bijbehorende kinematische model, opgebouwd als een tweetal ketens van 

koordinatenframes. 

Figuur 5: Fysische uitvoering van een 5-assige freesmachine. 
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Figuur 6: Modelrepresentatie van in figuur 5 getoonde machine. 
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De transformaties die de positie en orientatie van het ene koOrdinatenframe 
uitdrukken in het andere worden bepaald door de afmetingen en bouw van de machine 
en de stand van de sledes of rotatietafels. Door gebruik te maken van homogene 
transformaties is het mogelijk om het koOrdinatenframe dat verbonden is met het 
geroodschap te beschrijven in het koordinatenframe dat aan het werkstuk is 
verbonden. Onder ideale omstandigheden, w~t betekent dat goon afwijkingen 
voorkomen in de machine, zullen beide koOrdinatenframes samenvallen. In praktische 
situaties komt dit echter niet voor en treden verstoringen op bij de transformaties 
tussen de onderlinge koOrdinatenframes. 
Teneinde de verstoringen die deze transformaties beinvloeden te kunnen analyseren is 
oon overzicht gemaakt van een aantal invloeden van binnen en buiten de lllachine die 
op enigerlei wijze de relatieve afstand gereedschap-werkstuk verstoren. In figuur 7 zijn 
deze verstoringen en hun invloed aangegeven. 

Motoren 

Logerwrijving 

Verspaningspraces 

Koelmiddel 

Vallende spanen 

Overbrengingen 

Geleidingen 

Hydrouliek 

Temperotuurs-Stroling 
grodienten in Karwektie 
de omgeving 

Regelsysteem __ r,..,.-,..,--, 
Software 

Aondrijving 

Versponingscondities 

Gewicht von werkstuk 

Uitgangsmoteriool 

Versponingscondities 

Smeermiddel 

Mens 

Meetmochine 

Figuur 7: Overzicht van faktoren die de onnauwkeurigheid beinvloeden. 

Uit ervaringen bij 3D-mootmachines is gebleken dat de software aanzienlijke 
afwijkingen kan introduceren. Teneinde te kunnen bepalen in hoeverre deze faktor bij 
produktiemachines invloed hooft op de onnauwkeurigheid zal binnen het lopende 
onderzoek hier de nodige aandacht aan worden besteed. 
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Ret onderzoek koncentreert zich echter in eerste instantie op de volgende drie 

invloedsfaktoren: 

1) Geometrie. 

2) Thermisch gedrag. 

3) Stijfheid. 

Onderstaand zal toegelicht worden wat de diverse faktoren praktisch inhouden en in 

welke zin het onderwek hierop gericht is. 

2.2.1. Geometrie 

Wanneer gesproken wordt van geometrie-afwijkingen dan wordt een aantal 

parameters bedoeld die de imperfectie van de geleidingen en de struktuur van de 

machine weergeven. Rieronder vall en een aantal bekende eigenschappen van een 

geleiding zoals rechtheid en daaruit resulterende rotatie-afwijkingen. Ook afwijkingen 

in de meetsystemen worden tot de geometrische afwijkingen gerekend. Wanneer men 

een geleiding beschouwd dan kan men hierin 6 mogelijke afwijkingen aangeven. In 

figuur 8 zijn deze afwijkingen voor een geleiding (in dit geval een X-as) weergegeven 

met de bijbehorende notatie. 

TXx 

TYx RYx RXx 

z 
Y 

FigUUT 8: Mogelijke geometrische afwijkingen in een geleiding. 

Op deze manier beschouwd heeft een 3-assige frees bank 21 bronnnen van afwijkingen 

t.g.v. imperfecties in degeometrie(3*6 + 3 voor haaksheidsafwijkingen tussen de 

geleidingen onderling). 

-12-



Het spreekt voor zich dat het bepalen van de invloed van iedere afwijking op de positie 

van het gereedschap t.o.v. het werkstuk, geen eenvoudige zaak is. Daarom zijn binnen 
het Lab. voor Geometrische Meettechniek van de T. U. Eindhoven mathematische 
modellen ontwikkeld die de afwijkingenstruktuur van een 3D-meet machine 
txrschrijven [TEEU 89]. Op dit moment wordt, in een door de Stichting voor de 
T~hnische Wetenschappen (STW) gefinancierd onderzoekprojekt, gewerkt aan een 
uit breiding van deze modellen zodat deze ook op de geometrische struktuur van 
produktiemachines toepasbaar zijn. Ten gevolge van de gekozen methode is deze 

modellering in principe uit te breiden naar n-assige machines. V oor praktische 

verifikatie wordt op dit moment een 5--assige freesbank als voorbeeldmachine 
genomen. 

Wanneer de modellering van de geometrische afwijkingenstruktuur voltooid is zal via 
uitgebreide metingen de individu-afhankeUjke parameters, zijnde de afwijkingen in de 
kinematische elementen, worden bepaald. Hierbij zal geen werkstuk worden 
geproduceerd waardoor de mechanische belastingen verwaarloosd mogen worden. Uit 
de hiermee verkregen meetresultaten kan een uitspraak worden gedaan betreffende de 
ruimtelijke positioneernauwkeurigheid van de machine in onbelaste toestand. Omdat 
de machine echter onvermijdelijk onderhevig zal zijn aan thermische belasting, omdat 
het realiseren van de gewenste verplaatsingen de werking van aandrijvingen 

noodzaakt, dient de thermische toestand van de machine steeds in de beschouwingen 
te worden meegenomen. 

2.2.2. Thermisch gedrag 

Onder invloed van de in hoofdstuk 2.1 genoemde thermische bronnen zal een 

produktiemachine een zeker opwarmgedrag vertonen met een bijbehorend 

vervormingsgedrag. Dit thermisch gedrag is afhankelijk van de mate waarin de 

onderlinge warmtebronnen bijdragen aan de opwarming van de machine maar blijkt in 

de praktijk vaak een zekerereproduceerbaarheid te bezitten [DONM 86]. Detijd die 
nodig is om een thermisch stabiele evenwichtssituatie te verkrijgen is afhankelijk van 
de verspaningskondities en bedraagt 4 tot 8 uren. In het algemeen zullen deze kondities 
echter lopend wijzigen waardoor de machine als thermisch instabiel mag worden 

beschouwd en een kontinue bewaking noodzakelijk wordt. 
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De vervormingen die geintroduceerd worden door dit effect zijn vaak groter dan de 
geometrie-afwijkingen. Hierdoor is het noodzakelijk om tenminste een indruk te 
bezitten van de thermische eigenschappen van een machine. Was het bij een 
konventionele machine nog mogelijk dat de operator gedurende het opwarmingsproces 
de machine korrigeerde voor thermische afwijkingen, bij de moderne CNC-machines 
heeft hij geen invloed meer op de ingestelde posities. Op het moment zijn een aantal 
machines door de fabrikant reeds uitgerust met een meer of minder uitgebreide 
temperatuurskorrectie. 
Konstruktiefkan men een en ander ook trachten te beperken door de warmtebronnen 
te scheiden van de machine, wat echter slechts beperkt mogelijk is, door inwendige 
koeling aan te brengen of door zoveel mogelijk gebruik te maken van thermisch 
symmetrische konstrukties. 
Een andere benadering is het bepalen van het thermisch gedrag m. b. v. analytische 
methoden zoals eindige-elementen methoden. Op deze manier tracht men op 
voorhand aan te geven hoe een machinekonstruktie zich zal gedragen wanneer gegeven 
warmtebronnen op gegeven plaatsen hier op inwerken. In praktijk blijkt deze methode 
voor de komplexe konstruktie zoals een verspaningsmachine nog zeer beperkt 
toepasbaar [ZANG 75]. 
Het lopende onderzoek koncentreert zich op de relatie tussen de temperatuur op een 
aantal plaatsen aan de machine en de afwijkingen in de geometrie. De relatie die de 
grootte van een bepaalde afwijking beschrijft als funktie van de plaats krijgt hierdoor 
als extra parameter de temperatuursverdeling. Het nadeel van deze benadering is dat 
relatief veel geometriemetingen dienen te worden uitgevoerd bij verschillende 
thermische toestanden van de machine. Het voordeel zit in het feit dat de benodigde 
korrektietermen voor de afwijkingen in de geometrie kunnen worden bepaald 
afhankelijk van de thermische toestand van de machine waardoor de machine variabel 
korrigeerbaar wordt en opwarmtijden, die vaak nodig zijn om een thermisch stabiele 
machine te verkrijgen, verregaand ingekort kunnen worden. De gezochte relatie tussen 
geometrieafwijking en temperatuursverdeling dient met geschikte wiskundige en 
statistische hulpmiddelen te worden bepaald. 
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2.2.3. Stijfheid 

Een derde belangrijke bron van afwijkingen is de stijfheid van de machine. Hier 

onderscheiden we de (quasi-)statische en dynamische stijfheid. Hoewel de dynamische 

stijfheid als zeer belangrijk moet worden onderkend is zijn invloed op de afmetingen 

van het produkt relatief gering en de gevolgen van een slecht dynamisch gedrag kan 

men dan ook eerder terugvinden in de oppervlaktegesteldheid van een produkt of de 

maximale belasting die de machine kan verwerken. 

Men kan de dynamische eigenschappen van een machine bepalen door een modale 

analyse uit te voeren. Ook is op dit gebied reeds onderzoek verricht naar de 

mogelijkheid de dynamische eigenschappen te voorspellen in de konstruktiefase 

[NIJS 87]. 

Wij koncentreren ons hier op de statische stijfheid. De vervormingen van de machine 

die geintroduceerd worden door het verplaatsen van massa's bij het bewegen van de 

sledes worden bij de bepaling van de geometrie-afwijkingen onvermijdelijk 

meegenomen. Van de resterende krachten, die op de stijfheid van de machine 

inwerken, maken we hier onderscheid tussen werkstukbelasting en 

verspaningskrachten. Afhankelijk van de grootte en richting van deze krachten zullen 

de geometrie-afwijkingen een andere waarde aannemen zodat door metingen bij 

verschillende belastingstoestanden de relatie tussen belasting en geometrie-afwijking 

kan worden bepaald. 

De bovengenoemde methoden teneinde de nauwkeurigheid van een produktiemachine 

te bepalen, en zo mogelijk te verbeteren, zijn bij 3D-meet machines reeds gedeeltelijk 

gerealiseerd. Een groot nadeel van de gekozen empirische benadering is de grootte van 

de proefopzet teneinde een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de 

onnauwkeurigheid. Het uiteindelijke voordeel is natuurlijk de mogelijkheid om een 

geometrisch-, thermisch-en belasting-afhankelijke korrectie in te brengen in de 

machine waardoor de nauwkeurigheid aanzienlijk verhoogt kan worden en tevens 

geproduceerd kan worden vanaf een koude machine. Bovendien is het thermisch en 

elastisch gedrag een type-afhankelijke eigenschap zodat dit representatief mag worden 

geacht voor aIle machines van een gelijk type. 

Uit de proefopzetten dient uiteindelijk een aantal procedures te ontstaan waarmee de 

gebruiker de mogelijkheid krijgt een nieuwe machine te kontroleren op 

geometrie-afwijkingen, thermische stabiliteit en elastisch gedrag. Verder kan met de 

beschikbare gegevens de machine eventueel worden gekorrigeerd. 
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Op dit moment is het hoofdpunt het modelleren van de geometrie. Op korte termljn 
zal echter een start gemaakt worden met de bepaling van de relaties tussen 
geometrie-afwijkingen en de thermische verdeling in de machine. Uit eerdere 

onderzoeken aan een draaibank is reeds gebleken dat genoemde methode tot succes 
kan leiden [DONM 86]. 

3. Periodieke kontroles 

Teneinde de nauwkeurigheid van een, na afname goedgekeurde, machine te kunnen 
blijven volgen is het noodzakelijk om periodiek een kontrole uit te voeren. Ret doel van 

deze kontrole is, in tegenstelling tot een afnamekontrole, niet om de gehele 
afwijkingenstruktuur opnieuw vast te leggen maar om te zien of er zich veranderingen 
in deze struktuur hebben voorgedaan. Vanuit dit oogpunt kan men daarom 

vraagtekens plaatsen bij het feit dat soms ook het thermisch gedrag en de stijfbeid in 
een periodieke kontrole zijn opgenomen, beide faktoren die voornamelijk afhankelijk 

zijn van de konstruktie van de machine en door slijtage nauwelijks zuBen wijzigen. Dit 
geldt niet voor de afwijkingen in de geometrie die weI sIijtage-afbankelijk zijn maar 
bijvoorbeeld ook door botsingen significant veranderd kunnen zijn. 

Ter bepaling van een veranderende geometrie kunnen een aantal tests worden 
uitgevoerd. De belangrijkste hiervan zijn op dit moment: 

1) Positioneertest volgens VDI 3441. 
2) "Kreisform"-test. 

3) Produktie van proefwerkstukken. 

3.1. Positioneertest 

Rierbij voert men een positioneertest uit zoals in VD I 3441 staat beschreven. Deze is 

gelijk aan de test zoals die bij een afname wordt uitgevoerd en hier beschreven is in 
§2.2.1. 
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3.2. Kreisformtest 

De kreisformtest [KN AP 83] is een testmethode die ontwikkeld en uitgewerkt is door 
Dr. W. Knapp. 

Het principe bestaat uit het meten van het verschil tussen een door de 
produktiemachine uitgevoerde cirkelbaan en een nominaal perfekte cirkel. Hiertoe 
plaatst men een. vlakke, nominaal ronde, schijf in het werkvolume van de machine. 
Vervolgenslaat men de machine een cirkelvormige baan beschrijven langs de rand van 

de schijf met een 2D-meettaster op de plaats van het gereedschap. 
Het doe! van deze testmethode is tweeledig. Enerzijds kunnen de aandrijving en de 
besturing gekontroleerd worden, anderzijds is het ook mogelijk om de geometrie van 

de machine in onbelaste toestand te kontroleren. 
De benodigde meetmiddelen bestaan uit: 

- kleine cirkelnormaal (diameter ~ 10% bereik kortste as, kontrole besturing 
en aandrijving). 

- grote cirkelnormaal (diameter ~ 66% bereik kleinste as, kontrole geometrie). 
- 2D-tastermeetsysteem (bepaling van het positieverschil van de 

gereedschapshouder t.O.v. de cirkelnormaal in het vlak van de cirkel). 

Wanneer metingen worden uitgevoerd met de kleine cirkelnormaal dan kan men de 
volgende machine-eigenschappen onderscheiden uit de meetresultaten: 

- interpolatienauwkeurigheid. 
- omkeerafwijking. 
- herhalingsnauwkeurigheid. 

- detektie van sto J, vuil en onvoldoende bevestiging van de taster of cirkelnormaal. 
- versnellingsajhankelijke afwijkingen. 
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- sleepajwijking (t.g. v. wrijving blijft de positie van de taster achter bij die van de 
gereedschaphouder) . 

- stick-slip gedrag. 
- trillingen 
- registratie "omklappen" van geregelde as. 

Metingen aan de grote cirkelnormaal zijn voornamelijk bedoeld om de 
geometrie-afwijkingen te bepalen. Onderstaand wordt voor iedere afwijking het 
bijbehorende meetresultaat geschetst. 

- lineariteitsajwijkingen. 

- haaksheidsafwijkingen. 

- rotatie-afwijkingen. 

• Geveelige" gebieden veor Y-lineoriteit 
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Teneinde aIle geometrische parameters te kunnen onderscheiden dient de grote 

cirkelnormaal tenminste op 6 posities te worden opgesteld zoaIs in onderstaande figuur 

is aangegeven. 

x 

Figuur 9: Proefopzet teneinde aIle geometrie-afwijkingen te kontroleren. 

Ten aanzien van het gebruik van de kreisformtest als periodiek kontrolemiddel of zelfs 
ondersteuning bij de afname van een machine kan het volgende worden opgemerkt. 
Wat betreft de kontrole van de besturing met behulp van de kleine cirkelnormaal kan 
gesteld worden dat hiermee een goede indruk verschaft kan worden van de 
eigenschappen van de machine. De kontrole van de geometrie is echter een stuk 
komplexer. Dit vindt voornamelijk zijn oorzaak in het feit dat in een machine aIle 
typen afwijkingen gelijktijdig optreden en daardoor het meetresultaat dusdanig 

vertroebelen dat scheiding naar afzonderlijke bronnen van afwijkingen, zoaIs 
lineariteit, haaksheid, etc., praktisch een onmogelijke zaak wordt. Tevens is het zo dat 

slechts in een beperkt gebied van de cirkel een afwijking tot uitdrukking komt in het 

meetresultaat zodat men genoodzaakt is aan te nemen dat aIle afwijkingen een lineair 
verloop vertonen. Is dit niet het gevaI dan kunnen uit de meetresultaten verkeerde 
konklusies worden getrokken. 
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In figuur 10 is een parabolisch verloop geschetst van een lineariteitsafwijking met de 

bijbehorende kreisformmeting. Hieruit blijkt de mogelijke foute interpretatie van de 
meetgegevens t.a. v. de maximale linearitei tsafwijking. 

Lineoriteitsafwijking 
in Y-os 

Verplootsing Y-os 

Resultoat von kreisformtest 

Figuur 10: Parabolische lineariteitsafwijkingen met meetresultaat. 

De konklusie t.a. v. deze testmethode is dan ook dat een aantal mogelijkheden geboden 
worden) met name op het gebied van kontrole van de besturing en de aandrijving, 

maar dat de betekenis bij geometriekontrole enigszins beperkt blijft. Het is echter op 

dit moment een der beste voor handen zijnde methoden. 

3.3. Proefwerkstukken 

Men kan overwegen ter kontrole van een machine een of meerdere werkstukken te 

vervaardigen welke vervolgens gekontroleerd worden op hun dimensies. Hiertoe heeft 
men de keuze uit bijvoorbeeld het werkstuk van VD 12851 of het N AS-werkstuk 

(National Aerospace Standards). 

Het grote voordeel van het maken van proefwerkstukken is dat men de zekerheid heeft 

dat alle invloeden die de nauwkeurigheid verstoren in het resultaat worden 

meegenomen. Daar tegenover staat als belangrijkste nadeel dat men altijd een 
steekproef neemt van het werkvolume zodat geen uitspraak kan worden gegarandeerd 
over de haalbare nauwkeurigheid van een willekeurig produkt. 

-20-



Toch zou men de visie kunnen verdedigen dat welke kontrolemethode men ook 
verkiest, een IIzekerheidskontrole" met een proefwerkstuk altijd dient te worden 

uitgevoerd. De resultaten hiervan hebben, evenals eindmaatmetingen bij 
3D-meetmachines, een eenzijdige bewijskracht d.w.z. afkeur is zeker afkeur maar 

goedkeur betekent niet dat de machine overal aan de specifikaties zal voldoen. Om het 
risico van een onjuiste goedkeur te beperken kunnen meerdere werkstukken worden 
gemaakt verspreid over het werkvolume. 

3.4 Conclusies t.a. v. testprocedures. 

Bij gebrek aan een genormeerde test procedures worden door diverse gebruikers van 

produktiemachines momenteel testprocedures in eigen beheer ontwikkeld. Op deze 
manier worden veel innovatieve ideeen ten uitvoer gebracht maar deze blijven vaak 
binnen de bedrijven waar ze ontwikkeld zijn. Het verdient daarom aanbeveling dat ook 
op dit vlak fundamenteel onderzoek wordt opgestart teneinde tot een testmethode te 
komen die in verhouding prijs tot resultaat een optimaal beeld te zien geeft. Binnen 
het lopende onderzoek zal hier in de vorm van een afstudeerprojekt aandacht aan 
geschonken worden. Mogelijk kan hierbij geprofiteerd worden van de lopend 

onderzoek naar testobjekten voor 3D-meetmachines. 
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4. Conc1usi8J 

De methode om door middel van een kombinatie van fundamenteel en empirisch 
onderzoek de onnauwkeurigheid van produktiemachines te analyseren lijkt in eerste 
aanzet veelbelovend. Bij 3D-meet machines heeft deze aanpak zijn nut reeds bewezen 

doordat de vrijkomende gegevens betreffende de imperfektie van de geleidingen 
gebruikt kunnen worden om de meetmachine te korrigeren. Een dergelijke toepassing 
moet ook bij produktiemachines mogelijk zijn waarbij deze korrectie echter 

temperatuur-en belastingafhankelijk dient te zijn. Wellicht kan op deze manier de 
werkelijke produktie-onnauwkeurigheid aanzienlijk worden verbeterd. Vooralsnog 
blijft echter het voornaamste doel van het onderzoek tot procedures te komen die de 
gebruikers van produktiemachines in staat stellen een geplaatste machine goed- dan 

weI af te keuren op basis van vooraf overeengekomen specifikaties. 
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