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K\~'AL I TE I TSE I SEN EN CONTROLEVOORSCHR I FTEN 

VOOR GEREEDSCHAPSWERKTUIGEN 

A. Van Sorgen 



INLEIDING 

1. Kwaliteitseisen en controlevoorschriften voor gereedschapswerktuigen 

Voor het vervaardigen van kwalitatief goede werkstukken zullen de te 

gebruiken gereedschapswerktuigen aan bepaalde kwaliteitseisen moeten 

voldoen. Deze kwaliteitseisen zijn ondermeer vastgelegd in zowel door 

Schlesinger als Salmon opgestelde normen (1) (2). 

De normen van Sch 1 es i nger benaderen het prob 1 eem stat i sch, dat wi 1 

zeggen, wanneer het gereedschapswerktuig aan bepaalde, statisch gemeten 

eisen voldoet, moet het mogelijk zijn een goed produkt te vervaardigen. 

Bij Salmon ligt de nadruk op het vervaardigde produkt. Wanneer dit aan 

de gestelde eisen voldoet is de machine goed. 

Het verschil in beide benaderingen ligt in het feit dat de aan het gereed

schapswerktuig te stellen eisen niet altijd in overeenstemming zijn met 

de aan het produkt te stellen eisen. Bijvoorbeeld, een gereedschapsmachine 

voldoet aan aIle statische metingen. Enkele onderdelen zijn echter zo slap 

gekonstrueerd dat bij enige belasting tijdens het verspanen trillingen 

optreden waardoor een onregelmatig, niet toelaatbaar werkstukoppervlak 

ontstaat. Omgekeerd kan een machine die niet aan de eisen voldoet toch 

een goed produkt afleveren. Bijvoorbeeld: een op een draaibank tussen 

centers vervaardigde as blijft binnen de toegestane maattoleranties. De 

optredende snijkrachten zouden de as een enigszins bolle vorm moeten 

geven. Bij afzonderlijke meting van het bed van de draaibank blijkt dit 

getordeerd te zijn. Beide fouten heffen elkaar min of meer op. 

Deze verschillen kunnen onder anderen ontstaan doordat de controlemetingen 

gedaan worden aan een koud gereedschapswerktuig. Bij bepaalde metingen 

wordt dan ook voorgeschreven dat de machine eerst % 1 uur onbelast draait 

en daardoor opwarmt. Verder wordt gemeten aan werktuigen zonder in- of 

opgespannen werkstuk. Vooral bij grotere werkstukken kan het gewicht 

hiervan en de manier van in- of opspannen aanzienlijke vervormingen van 

het gereedschapswerktuig veroorzaken. Daarnaast kunnen de tijdens het 

bewerken optredende krachten ook tot aanzienlijke vervormingen aanlei

ding geven. 

Zowel Schlesinger als Salmon geven ook aan dat bepaalde afwijkingen slechts 

in een voorgeschreven richting aanwezig mogen zijn, bijvoorbeeld: 
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de hartlijn van de hoofdspil van een draaibank en die van de losse kop 

moeten omhoog wijzen, in de richting van het werkstuk en naar de 

beitel toe. 

-------
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Fig. 1. 

Verder geven beiden eisen voor: 

1 : excentriciteit en slingeren van 5 pill en, 

2: evenwijdigheid van sp ill en onded i ng, 

3: evenwijdigheid van spil1en met vlakken of haaksheid hierop, 
4: evenwij d i ghe i d van vlakken aan e 1 kaar of haaksheid op elkaar, 

5: hartlijnafstanden enz. 

Veel van deze toleranties liggen in de ordegrootte van enkele honderdste 

mm, terwijl voor richtingen toleranties van mm per mm lengte voorkomen 

(O.02 mm per 300 mm). 

Sommige maten kunnen slechts met speciaal meetgereedschap gekontroleerd 

worden, bijvoorbeeld de spoed--van de draadsnijspil op een draaibank, 

de nauwkeurigheid van een verdeelapparaat. Soms dient zelfs de machine 

gedemonteerd te worden. In deze geval1en accepteert men de verzekering 

van de fabrikant dat de onderdelen met de vereiste nauwkeurigheid en 

toleranties zijn vervaardigd en gemonteerd en ontvangt men als gebruiker 

het beproevingscertifikaat hiervan. 

2. De opzet van de kontrolevoorschriften 

De verschil1ende kontroles zlJn omschreven door een eenduidige tekst 

die de bouw van de machine voIgt. Een op deze kontrole van toepassing 

zijnde tekening verduidelijkt nog de tekst terwijl in een kolom 

ernaast de toelaatbare afwijking is opgegeven (fig. 2). 
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Gegenstand der Messung Fig. zulass. Feh!. 

Belt: 
Beu eben in Langsrichtung la 0.2 auf 

Fig.' 
1000 mm 

, 
Desgl. in Querrichtung Ib 0.2 auf 

, 
! 

1000 mm \ 
I --

0,03 mm I 
Spindelstock: 

Innenkegel auf Rundlauf 2 

Innenkegel auf Schlag. am 300 mm 3 0~05 mm I 
langen. eingesetzten Dorn gemessen 

Fig. 2. 

Veer men begint met meten moet het werktuig vol gens de instrukties van 

de fabrikant op een geschikte fundering waterpas worden gesteld. De 

hoofdzaak hierbij is dat eventuele wringing van de geleidingen wordt 

voorkomen .. B i j mach i nes met een 1 ang bed worden hi ervoor op gel i j ke 

afstanden langs het bed stel- en bevestigingsbouten aangebracht. Bij 

machines met een schuinstaand bed gebruikt men voor het waterpas stellen 

aangepaste hoekstukken (fig. 3). Speciale hulpstukken zoals bijvoorbeeld 

voor omslagmetingen nodig zijn moet de fabrikant bij de afnamekontrole 

van de machine beschikbaar stellen (fig. 4). 

Fig. 3. Fig. 4. 

Bij machines die konstruktief afwijken van die in de omschrijving op 

de kontrolekaart wordt de kontrole in dezin van de omschrijving uitge

voerd. Wanneer toegestande afwijkingen per lengte-eenheid (bijvoorbeeld 

0,2 mm per 300 mm) op een machine niet te meten zijn omdat die bepaalde 

lengte veel kleiner is (bij een revolverautomaatis de bedlengte niet 

meer dan voor de langsbeweging van de revolverkop nodig is, bijv. 65 mm) 
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mag de toelaatbare afwijking slechts zolang in verhouding verkleind 

worden dat deze niet onder 0,01 mm komt. Metingen aan de hoofdspil 

van een machine worden meestal pas uitgevoerd nadat deze de bedrijfs

temperatuur heeft bereikt. Ojt is het geval na r 1 uur onbelast 

draaien op het hoogste toerental. De noodzakelijke lagerspelingen hebben 

dan minimale invloed. Bewegings- of verstelmogelijkheden moeten worden 

geblokkeerd zolang ze njet voor de kontrolemeting gebruikt worden. 

Wanneer er lagers onder v66rspanning gemonteerd zijn vervalt de eis van 

warmdraaien. 

Axiale speling bij een as moet vooral bij snel10pende assen aanwezig 

zijn om uitzetten in de asrichting bij warm worden mogelijk te maken. 

Deze spel jng moet in elke stand van de as aanwezig zijn en dezelfde 

waarde hebben. Wanneer dit njet het geval is en de as dus bij ronddraaien 

axiaal verschuift duidt dit op een niet haaks op de as zijn van flenzen 

en loopringen van axiale lagers of op onregelmatigheden in de loopgroeven 

van kogellagers (zie fig. 5). 

p 

I = maximale axiale ·speling 
i= minlmale axiale·speling 
J = periodieke axiafe verplaatsing 

Fig. 5. 

p 

Elke machine laat men v66r de verkoop proefdraaien, waarbij de koper, 

indien hij dat wenst, aanwezig kan zijn. 

Wanneer bij de kontrole afwijkingen gevonden worden moet men eerst 

de meetapparatuur kontroleren, daarna de meting op een andere manier 

doen, uitgaande van andere referentievlakken. Wanneer deze metingen allen 

dezelfde afwijking te zien geven is de meting goed en de machine \vijkt af. 

In het andere geval ligt de fout bij de meetprocedure zelf. 
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3. Meetgereedschappen 

De meetklok moet een voldoende grote,duidelijk afleesbare schaal hebben. 

De verdeling is meestal in 0,01 mm, waarbij een schatting op 1/2 tot 1/3 

van de verdeling mogelijk is. De meetdruk bedraagt normaal 40 tot 100 grf., 

terwijl v~~r precisiemetingen de w.eetdruk terug wordt gebracht tot 20 grf. 

Bij omslagmetingen waarbij het gewicht van de tasterstift bij meting boven 

samenwerkt met de veerdruk en in de onderste meting tegenwerkt kan een 

onvoldoende tasterdruk meetfouten veroorzaken. 

Fig. 6. 

De statieven waarin de meetklokken zijn opgenomen moeten voldoende stevig 

zijn om trill ingen te voorkomen, de kleminrichting moet een goede, 

stevige inklemming van de meetklok waarborgen. 

De volgende eigenschappen zijn voor meetdoorns uiterst belangrijk: 

a. rechtheid, 

b. koncentriciteit, 

c. rondheid, 

d. oppervlaktekwaliteit, 

e. bij langere meetdoorns de doorbuiging onder invloed van het eigen 

gewicht wanneer de doorn tussen centers is opgenomen of slechts 

aan een zijde in de opnamekonus zit. 
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Om het eigengewicht zo laag mogelijk te houden worden de meetdoorns 

volgens bepaalde voorschriften uitgeboord (zie tabel 1 en fig. 7). 

Horsekegel Buitencilinder mm Boring mm 

No. lene:te dia;J1 die pte gat 0 
(metr. kegel) a b c d i k m n P 5 t u 

0-1-2 5 100 5 20 16 15 - - - - - -
2-3-4 5 200 5 20 25 24 - 225 150 - 13 19 
4-5-6 10 300 10 25 40 39 335 255 155 20 28 34 
5-6-(80 metr. ) 10 500 10 30 63 62 530 420 260 38 46 54 

Tabel 1. 

De lengte van de meetdoorns is aangepast aan de te meten plaats (een 

doorn voor metingen aan de hoofdspil is langer dan die voor metingen 

aan de losse kop}.Meetdoorns worden dikwijls gebruikt om denkbeeldige 

hartlijnen zichtbaar te maken en daardoor de meting van de evenwijdig

heid aan, of haaksheid op een andere hartlijn of een vlak van deze 

hartlijn mogelijk te maken. 
/ 

£}'~ ~ b ~ -=;04- =:1:'9-£%-t71 
. I I n ' 

I. ...- m - I 

Fig. 7. 

Linealen moeten stevig en spanningsvrij zijn. Spanningsvrij kan gerea

liseerd worden door het materiaal kunstmatig te verouderen. De mecha

nische stijfheid wordt verkregen door een goede konstruktie, bijvoor

beeld verstijvingsribben op de juiste plaats waardoor deformaties tot 

een minimum zijn teruggebracht. Kontrole op rechtheid van een lineaal 
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kan gebeuren door vergelijking met een I ineaal waarvan de rechtheid 

bekend is of met behulp van optische meetapparatuur. 

Voor het meten van rechte hoeken kan men gebruik maken van winkelhaken, 

blokhaken, meetcylinders met haaks geslepen uiteinden of waterpashaken. 

Voor het kontroleren van de rechtstandigheid van een vlak ten opzichte 

van een belangrijke bewegingsrichting wordt meesta1 een meetcylinder 

gebruikt (fig. 8). In verband met het gewicht worden dergelijke cylinders 

hoI uitgevoerd. 

Fig. 8. 

De toleranties op de diametermaat is + 0,002 mm en de haaksheid is op 

6 seconden nauwkeurig. 

De voor het kontroleren van gereedschapswerktuigen gebruikte waterpassen 

moeten een aanwijzingsnauwkeurigheid hebben van 0,03 - 0,05 mm per meter 

per verdelingsstreep. Oat wi1 zeggen dat een hoekverdraaiing van % 6 sekon

den de luchtbel 1 deelstreep van plaats laat veranderen (fig. 9). 
Halve- en kwartdelen van de deelstreepafstand zijn redelijk nauwkeurig te 

schatten, zodat de afleesnauwkeurigheid kan liggen op • 0,01 mm per meter. 

Het aflezen van een zeer nauwkeurige waterpas kan in een onrustige omge

ving moeilijk zijn omdat de libel dan niet tot rust komt. 

Het oplegvlak van een waterpas moet zo groot mogelijk zijn. Voor middel

grote machines is dit minstens 200 mm. In het midden mag dit vlak onderbro

ken zijn. Bij het meten van een lang bed wordt weI gebruik gemaakt van 

een lib rug" waa rvan de op 1 egv I a kken 300-500 mm u i tel kaa r 5 taan. Boven- en 

ondervlak moeten goed evenwijdig zijn. Het waterpas wordt boven op de 

brug geplaatst. 
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Fig. 9. 

Het te kontroleren bed moet op de plaats, waar het waterpas wordt neer

gezet, vrij zijn van oneffenheden. Deze kunnen in veel geval1en met een 

goede wetsteen verwijderd worden. 

Bij het kontroleren van werktuigen met een waterpas is het dikwijls 

noodzakelijk speciaal aan het werktuig aangepaste hulpstukken te gebrui

ken, bijvoorbeeld bij het meten op de prismals van het bed van een draai

bank. Bij sommige machines heeft men in verband met een goede spaanafvoer 

het bed of de geleidingen onder een hoek of vertikaal geplaatst. 

Een waterpas is een kwetsbaar stuk gereedschap, wat bij een verkeerde 

behandeling snel tot foutieve aanwijzingen leidt. De glasbuis kan los

raken en dan ten opzichte van de onderkant een verkeerde plaats innemen, 

de libel is gevoelig voor temperatuursveranderingen en moet dus door een 

afdekglas beschermd worden tegen direkte aanraking; het huis, meestal 

van gietijzer gemaakt, moet voldoende vormvast zijn. In verband met het 

brekingsindexverschil van glas en vloeistof moet het waterpas altijd 

vertikaal op de libel afgelezen worden. 

Wanneer het bed van een gereedschapswerktuig langer is dan 3 meter 

gebruikt men aangepaste meetmethoden om eventueel aanwezige afwijkingen 

op te sporen. 

1. Een van de oudste methoden is met behulp van een tussen de centers 

van een draaibank gespannen staaldraad van t 0,1 mm dik en een op de 

langsslede geplaatste kontrolemicroscoop. De 10sse kop wordt eerst 

in dwarsrichting op de juiste plaats ten opzichte van de hoofdspil 
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gebracht met behulp van de meetmicroscoop. Dan wordt de langsslede 

over het bed verplaatst waarbij de afwijking van de bedgeleidingen 

ten opzichte van de gespannen draad in de microscoop zichtbaar is. 

2. Met een richtkijker en een (verlicht) merkteken. 

3. Met een autocollimator. 

In het 2e en 3e geval wordt de eventuele fout van het doorhangen van 

de draad ten gevolge van het eigengewicht of het bewegen ten gevolge 

van invloeden van buitenaf voorkomen door het werken met gerichte licht

bundels. De verklaring van deze meetmethode is gegeven in het kol1ege 

VE 20. 

4. Grootte en richting van de toelaatbare afwijkingen 

De toleranties bij de kontrole van gereedschapswerktuigen kunnen op 

verschil1ende manieren worden aangegeven. 

1. ± Toleranties. In dit geval kan de afwijking in + en/of in - richting 

ten opzichte van de neutrale lijn aanwezig zijn. Bijvoorbeeld bij 

een tolerantie van! 0,02 mm op 300 mm mag de totale fout 0,04 mm 

zijn (fig. 10). 

+0,02 mm 
-------~--

-0,02 mm 

300 mm 

Fig. 10. 

2. Toleranties zonder teken, bijvoorbeeld 0,02 mm op 300 mm. In dit 

geval mag de totale fout 0,02 mm zijn. De richting waarin de fout 

ligt is hier niet van belang (fig. 11). 

- r===============33o.02 mm 
---+-- 1----of 

0.02 mm 

300mm .. 

Fig. 11. 
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3. Toleranties, waarbij ook de richting is vastgelegd, bijvoorbeeld 0 tot 

0,02 mm op 300 mm, aIleen naar voren. Hier is de tolerantie gegeven 

van de pinole van de losse kop van een draaibank in het horizontale 

vlak. Onder invloed van de snijkrachten wordt de pinole naar 

achteren gedrukt, dus een eventueel aanwezige afwijking zonder de aan

wezigheid van snijkrachten mag aIleen maar naar voren gericht zijn. 

(fig. 12). 

--+t~-=:::::::::::::====~DI 0,02 mm 

_ 300 mm J 

Fig. 12. 

Deze voorgeschreven richting van afwijkingen is in de meeste gevallen te 

beredeneren wanneer men de richting van de, tijdens het gebruik van de 
,/ 

machine optredende krachten kent. 

Wanneer een totale tolerantie is opgegeven zonder richtingsvoorkeur, 

zonder:t teken en voor een bepaalde lengte, bijvoorbeeld 0,02 mm op 

300 mm mag de meetklok ~ in het midden van het te meten objekt op 0 

gesteld worden en dan naar weerskanten bewogen worden (fig. 13). Dit zou 

naar de ene kant + 0,02 mm, naar de andere kant - 0,02 mm kunnen opteveren, 

waarbij de totale afwijking dan komt op 0,04 mm, dus teveel. 

o +0.02 mm 

- 0.02 m mtr:~~~::::~:=::=-~==~~ ~TD-I--to""'t 001 0.01. mm 
300 mm 

Fig. 13. 

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de schroefspil. De nauwkeurig

heid hiervan bepaalt de nauwkeurigheid ~ de kwaliteit van de vervaardigde 

schroefdraad. Fouten kunnen optreden door: 
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1. spoedfouten van de schroefspil; 

2. axiale beweging ten gevolge van scheve loopvlakken van de axiale 

opsluiting van de schroefspil (fig. 14); 

3. de plaats van de spil in horizontale en vertikale richting ten 

opzichte van het bed (de geleidingen van de slede). 

Fig. 14. 

p 

In de meeste gevallen wordt de nauwkeurigheid, zoals reeds eerder is 

vermeld, door de fabrikant gegarandeerd binnen de toegestane toleranties. 

5. De kontrolevoorschriften van Schlesinger en Salmon kunnen ook gebruikt 

worden voor het onderhoud van gereedschapswerktuigen. Wanneer men 

kontroleert welke afwijkingen het produkt heeft en op welke plaatsen het 

gereedschapswerktuig afwijkt van de gestelde eisen kan men meestal de 

echte oorzaak in het werktuig terugvinden. 

Wanneer een gereedschapswerktuig lange tijd dienst heeft gedaan zal men 

bij kontrole over het algemeen meerdere, min of meer ernstige afwijkingen 

aantreffen. Wanneer de reparatiekosten erg hoog zijn, of de machine is 

ten gevolge van de reparatie langere tijd buiten bedrijf, 100nt het zeker 

de moeite om te onderzoeken of het vervangen van de oude machine door een 

nieuwe niet voordeliger is. In een nieuwe machine zijn meestal nieuwe 

inzichten verwerkt met betrekking tot stabiliteit, vereenvoudigde bedie

ning, betere materialen enz., waardoor het gereedschapswerktuig ekonomischer 

kan produceren. 

Helaas zijn er nog geen kontrolevoorschriften voor het meten van het dyna

misch gedrag of het rendement van een gereedschapswerktuig. Hier zal men 

dus nog steeds door gerichte experimenten tot konklusies moeten komen. 
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6. Richtlijnen en hulpmiddelen bij het aanschaffen van gereed

schapmachines (4) 

Wanneer een nieuwe machine moet worden aangeschaft zal men allereerst 

de eisen, waaraan deze moet voldoen, op papier zetten. Daarna voIgt 

een onderzoek naar wat op dit gebied aangeboden wordt. Het is 

dikwijls niet mogelijk om precies dat te vinden wat gewenst wordt, 

vooral wanneer het gaat om machines voor specialistische bewerkingen. 

In dat geval zal men of naar een kompromis zoeken, of met het eisen

pakket als richt1ijn met een fabrikant de vervaardiging of aanpassing 

van een gereedschapmachine bespreken. 

Het is dan aanbevelenswaardig een zogenaamd "draaiboekll te maken waarin 

omschreven is wat op een bepaald moment gedaan wordt en door wie, en 

dit zowel administratief als praktisch. Wanneer men dit draaiboek 

konsekwent voIgt zal de in bedrijfstel1 ing van de machine zonder 

veel moeilijkheden verlopen. 

De plaats van de afnamekontrole (bij fabrikant of gebruiker) is sterk 

afhankelijk van de aard van de machine. Bij konventionele machines 

vol staat meestal een afnamekontrole bij de gebruiker. Bij bijzondere 

machines wordt zo goed als altijd deze kontrole uitgevoerd bij de 

fabrikant. Aan de hand van door gebruiker en fabrikant opgestelde en 

goedgekeurde kontrolelijsten wordt de machine gekontroleerd op werk

bereik, de funktie van de speciale technische voorzieningen zoals 

hydraul jsche-, elektrische-, spaanafvoer-, koelvloeistof-, enz., en 

opstellings- en aansluitmaterr; Voor elk gebied wordt de betreffende 

specialist geraadpleegd over de gebruikte methodieken en over het 

resultaat van de kontrole. 

De gestelde nauwkeurigheidseisen bepalen in hoge mate de kosten van 

de machine. Men moet er voor waken de eisen hoger dan noodzakelijk 

te stellen, daar dit tot aanzienlijke kostenvermeerdering leidt. 

In het draaiboek moet nauwkeurig de meetmethode en de meetapparatuur 

omschreven worden om misverstanden te voorkomen. De metingen bij 

afname van de gereedschapsmachine worden vergeleken met die van de 

fabrikant en bij afwijkingen worden de betreffende metingen herhaald. 

Eerst bij blijvende verschil1en zal men wijzigingen in de konstruktie 

aanbrengen. 

Ondanks al deze voorzorgen is het njet zeker dat na demontage in de 

fabriek, transport naar en montage bij de gebruiker de machine bi] 

herkontrole precies dezelfde uitkomsten geeft. 
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De kwaliteit van de werkstukken wordt ook bij de fabrikant gekon

troleerd. Een in het draaiboek vastgelegd aantal proefwerkstukken 

wordt met een goede spaninrichting opgespannen en onder de overeen

gekomen verspaningskondities bewerkt zoals in het produktieproces 

zou gebeuren. De testwerkstukken worden genummerd en samen met de 

kontroleur van de fabrikant nagemeten. Noodzakelijke korrekties 

aan de machine worden in het meetrapport samen met het stuknummer 

van het bewerkte proefwerkstuk vastgelegd. 

Kontrole op de dynamische eigenschappen is moeilijk, maar weI een 

van de belangrijkste punten bij de overname. Enerzijds heeft men nog 

geen ervaring met deze kontrole, anderzijds ontbreekt dikwijls de 

benodigde meetapparatuur. In de praktijk wordt soms de volgende 

werkwijze gehanteerd. Men laat de machine werken onder maximale 

verspaningskondities. De trillingen van de machine in x, y en z richting 

tijdens het bewerken worden geregistreerd met versnellingsopnemers op 

bijvoorbeeld de beitelhouder, de freeskop of het bed. Het verkregen 

oppervlak van het proefwerkstuk wordt met behulp van ruwheidsmeet

apparatuur gemeten. Deze uitkomsten worden vergeleken met resul taten , 

verkregen op een andere machine, onder dezelfde verspaningskondities. 

Trillingen tijdens de bewerking (chatter) treden op bij ongunstige 

verspaningskondities, slappe konstrukties e.d. Het is dus aanbevelens

waardig niet aIleen onder maximale-, maar ook onder de kondities, zoals 

die tiJdens het produktieproces voorkomen, het proefwerkstuk te bewerken 

en de uitkomsten te analyseren. 

In het eisenpakket dient ook aandacht te worden besteed aan de verschillende 

warmtebronnen in de machine. Waar mogelijk moeten bijvoorbeeld hydraulische 

aggregaten enz. buiten de machine worden opgesteld, er moet gezorgd 

worden voor een goede spaanafvoer en indien nodig een goede koeling, 

gebruik van materialen met geringe uitzettingscoefficient, een thermo

symmetrische opbouw. Op t 10 voor het gebruik van de machine belang-

rijke plaatsen wordt de temperatuurontwikkeling gemeten van koud tot 

bedrijfstemperatuur (geen wijzigingen meer in de temperatuur)~ Maataf

wijkingen aan het werkstuk en aan de machine worden met meetklokken 

gekontroleerd. 

Eveneens moeten in het eisenpakket voorschriften worden opgenomen betref

fende lawaai, stofproduktie, dampontwikkeling, zoals door de arbeids

inspektie in diverse voorschriften is vastgelegd (4). Lawaai moet door 
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gebruik van geluiddempend materiaal worden verminderd, koelmiddelen 

moeten onschadelijk voor de gezondheid zijn, open olienevelsmering 

moet voorzien zijn van een goede afzuiginstallatie. 

Voorschriften betreffende direkte en indirekte veiligheid, ergemonie 

enz. moeten met de fabrikant worden besproken en in het draaiboek 

worden opgenomen. 

Het is moeilijk al dergelijke dingen vooraf in detail te omschrijven. 

Tijdens de fabrikage zal dus herhaaldelijk overleg moeten worden 

gepleegd. 

V66r de afname van de gereedschapsmachine moet een afnameprotokol 

samengesteld worden waarbij uitdrukkel ijk moet worden vastgelegd of 

het een v66rafname of eindafname betreft. In het protokol moeten 

aIle tijdens de vervaardiging van de machine aangebrachte wijzigingen 

ten opzichte van het oorspronkelijke eisenpakket worden opgenomen met 

vermelding of deze wijzigingen noodzakelijk of gewenst waren. Wanneer 

de kwalitatieve of kwantitatieve kapaciteit niet wordt bereikt wordt 

de machine in geen geval afgenomen. Eerst nadat de onvolkomenheden 

naar tevredenheid zijn verholpen wordt een nieuwe afnamekontrole gedaan. 

Wanneer er bij de fabrikant een v66rafname heeft plaatsgehad gebeurt 

de eindafname bij de koper op dezelfde manier als de v66rafname. 

De garantietijd gaat in na goedkeuring van de eindafname. In de invoe

ringsperiode maakt de koper zich vertrouwd met de machine en probeert 

door optimalisatie een maximaal resultaat te bereiken. In deze periode 

worden voortdurend de werkomstandigheden genoteerd en de eventueel nog 

aanwezige zwakke punten omscnreven en verholpen. V66r het einde van de 

garantieperiode moet de fabrikant optredende gebreken kosteloos 

repareren. De afnamefase eindigt eigenlijk pas bij afloop van de garantie

periode • 
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