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I nleiding. 
Zoala al«eaeen bekend mag worden Teronderateld, worden konussen op grote 
schaal gebruikt Toor het inspannen van gereedschappen. (b.T.frezen) en 
span.iddelen , (b. v . centera) in gereedschaps'Herkl"i~'n. Hierbij wordt ge
bruik gemaakt Tan de eigens chap Tan de konis che passing dat deze uitalui
tend door verschillen in de konushoeken van binnen- en buitenkonua be
paald wordt. Bei de delen kunnen zodani« i n elkaar worden gedrukt of op 
elkaar worden getrokken dat kleine Terschillen in de konuahoeken door 
elaat i sche def ormatie onschadelijk worden gemaakt , zodat e en spelin!yrije 
verbindingontstaat. Bij te grote ver schillen kan echt er de elasticiteits
grens worden overschreden, waardoor beschadiging optreedt • 

V~~r de tophoek van de konus zijn of worden daarom normen Taatgesteld. 
Het is de taak van de meettechnicus de konushoek t e .eten, opdat vastge
steld kan worden of deze aan de Taatgeatel de norm voldoet . In het alge_ 
aeen is bij de ze meting een .eetonzekerheid vere iat die engeveer een fac
tor 10 kleiner ia dan de tolerantie in het object. Echter i~. zoals hier
onder zal worden uiteengezet , ~ in dit geval een zeer moeilijk - zo
niet onoploabaa r-probleem,dat toepassing va n meetinatrumenten van de 
hoogat e k*aliteit vereist. 

> Daaroa zal de met i ng meestal weI in de aeetkamer Terricht moeten worden. 
~--=:-

De diameter Tan de konus is slechts van belang Toor de onderlinge positie 
Tan de beide in elkaar passende delen. De tOlerant~e kan in de praktijk 
Trij groot zijn . zodat de met ing g.een bijzondere prob en oplevert en 
hier niet Terder zal wordenbeaproken. . . 

I~nn 

lormen en t olerant iea . 
Voor ZOTer ons bekend, ia Toor de toleranties van konusaen nog geen inter
nationaal a anTaarde norm vaatge.teld. Tot onze b esch1kking staan de Zwit
s era e (Toorlopige) normen VSM 33726 en 33718, een inter ne norm 3149 van 
de VDF , en 8en Ruasisch Toorstel gedaan aan de c ommissie ISO/TC 3. 

Beide eeratgenoemde normen gaTen tolerantiea ,voor het diameterverschil, 
uitgedrukt in fum. Deze toleranties hangen nog af Tan de greotste diame
ter en van de ~erhouding tussen de lengt e en de diameter. 

'i'oorzi et ~n I 
Het Russiache Toorst el geeft tolerantie. voor de tophoek - u1t gedrukt in 
boogs.conden - afhankelijk Tan de l engte Tan de konua en een indeling in 
.en tiental kwaliteitsklassen~ Hierbij wordt Teer apankonuasen van gereed
achappen gedacht aan de kwalit eiten 4.5 . n 6. 

De Zwitaerae norm geeft toleranties Toor kalibera en voor gereedschaps- . 
konussen. Deze blijken globaal overeen te komen met de kwaliteiten 1 reap. 
5 van het Russiache vooratel. . 

De interne norm Tan VDF geldt Toor de konische boring van s pillen Tan ge
reedschaps~tkl:u,s"" en komt overeen met de Zwit s erse norm voer kalibers. 
d~.aliteit 1 van het Russische Toorstel. 

!"net 
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De tolerantie in de tophoek neemt a f met toeneaende konuelengte, hetge.n 
in oTereenat emmi ng i s met de bOTengenoemde eis dat de vervor""ftg in het 
ela.tische gebied moet blijven. Vo or de a iddelgrote gereedschapakonue 
rt.teilkonu. 50" heeft de tolerant i e i n kwaliteit 5 d. waarde van 40", Toor 
het oTereenkomende kaliber (kwaliteit 1)i8 dit get al 6". Deze toleran-
ties dien.n ve. r~e. \.ek .. '" te worden met de in de praktijk bereikbare 
.eetnauwkeurigbeid~ 

Controle Tan e en konus met een kaliber. 
Hoewe1 beachrijving van deze method~ buiten . de opzet Tan dit artikel Talt, 
i_ Ilet misachien t och op zijn plaats iets t . zeggen OTer Ij~ bereikbare 
nauwkeurigheid. Ret is door onderzoek i n on_ laborat oriWll 1) gebleken dat 
bij het toucheren Tan platte vlakken een hoogteTerechil Tan 2 fum geaakke
lijk en .et grote zekerhe id aantoonbaar is. Uit een a r t ikel Tah Chr. 
Wiebach 2) is t e concluderen dat, hoewel een hoekYer echil van 4" met zeer 
Teel sorg aantoonbaar is, anderszins door afrollen Tan konus en kaliber, 
hetgeen bi j deze methode op oncont roleerbare wijze kan plaatll Tinden, fou
ten. Tan l' (minuut) en meer vaak over het hootd gezien worden. Mede op 
grond hierTan zal i n het volgende slechteover de meting Tan konussen ge
_proken worden , het vastleggen due Tan de koniciteit i n getalmaat. 

Meet.ethoden. 
Tophoek en koniciteit hangen samen Tolgen_ de uitdrukking 

K D - d a 
= 1 =2tan 2 

(fig. 1) 

Bet i. duideli jk dat naar keuze de konicit eit zelt , 4&. wel de tophoek ge-
.eten kan worden, waarna de niet gemeten grootheid ui t de andere door 
berekening wordt . gevonden • 

Voor de met ing staan drie aogeli jkheden ter be.chikklng: 

a) .eting Tan de koniciteit uit diameterverschi l en lengte, 
b) i ndirecte meting van de hoek .et een apparaat dat op het .inu.principe 

berust , 
c) dir ecte hoekmeting met behulp Tan een hoekmeetinstrument. 

De twee eerstgenoeade methoden worden in de praktijk gebruikt, de derde 
a ogel ijkheid hebben wij in de literatuur niet Termeld geTonden. 

Aan de_entwikkeling van deze derde methode i s daarom in ons laboratoriua 
aandacht gegeTen en het grootst e deel van dit artikel is hieraan gewijd. 
Het l ijk t echter nut tig eerst de twee meer gebr uikelijke .ethoden kort te 
bespr.eken, waarbij t evens een s chatting Tan de daarmede bereikbare .eet
nauwkeurigheid gegeven zal worden. 
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Metins Tan de koniciteit 
Rierbij wordt de diameter op twee plaateen en de afetand tussen deze 
plaat.en geaeten. In het algemeen wordt de nauwkeur igheid Toornaaelijk be
,.ald door de nauwkeurigheid Tan de diameter-meting. Daarbij geeft een tout 
in het diameter-Terechil Tan 1/um bij een afstand tussen de twee a.etplaat
sen Tan 100 mm een hoekfout Tan 2" . De meting Tan de diameter kan gebeuren 
op een meetmic roscoop, (bij Toorkeur met toepassing Tan meetme.jes), op 
een lengte.eetbank, of met behulp van ,\n epeciaa l TOOr deze meting inge
richt instrument, b.v. dat van Knauthe 3). In al deze gevallen is aeting 
Tan het dia.eterTerechil met een gemiddelde nauwkeurigheid T.n 1/ua niet 
dan met de grootst e zorgvuldigheid te bereiken, t erwijl in een a~ntal ge
Tallen de afstand 1 tuseen de meetplaatsen tengevolge Tan de constructie 
Tan het aeetinstrument of Tan de afmetingen van de konue kleiner dan 
100 am gekozen moet worden , wa&fdoor de meting Minder nauwkeurig wordt. 
In het artikel van Chr . Wiebach2~ 'waar een groot aantal konusaetingen be
schreven zi jn en waarbi j ook de bereikt e nauwkeurigheid zorgvuldig is be
paald, wordt als gemiddelde meetnauwkeurigheid 5" opgegeven, sowel bij 
toepassing van het a pparaat v6lgene Knauthe als bi j gebruik Tan het UDi
Tersele meetmicrosc oop. 

Metins Tan de' hoek met een sinusapparaat fiS. 2. 
!ij deze .eting wordt de konua op een verschuif'bare t afel A opgesteld. 
Bet oplegYlak van de konus wordt met een sinustafel B onder de nominale 
hoek scheefgezet, zodat de bovenzijde Tan de kegel C evenwi jdig loopt aan 
de geleiding Tan de verschuifbare t atel. Hierboven is een i nstrume.t D 
Toor lengt emeting aangebracht dat bij TerschuiTing Tan de t afel een uit
slag Tertoont die op eenToudige wijze in '4crba"c:l b b""~.,, i. "tot de atwijkiDg Tall 
de nominale hoek. Ook in dit geTal geeft een aeetonzekerheid Tan het aan
wijzende instrument van 1 fum een fout van 2", indien de aftastlengte 
100 am bedraagt. Daarbi j komen echter de geleidingstouten van de Terschuit
bare tatel , de fouten Tan de bij de sinustafel gebruikt e ei ndmaten en 
tenslotte uitrichtfouten Tan de konus . Voor een juiste meting aoet de 
"hoogste beechrijvende lijn" van de kegel exact eTenwi jdig aan de tafelbe
weging gesteld worden, Indien verder in aanaerking wordt genomen dat in de 
onsekerheid van het aanwijzende instrument ook de aans preekgeToelisheid 
en de dode gang begrepen zijn, kan Teilig gesteld worden dat de totale 
gemiddelde nauwkeurigheid bij t oepassing Tan de.e .ethode niet groter sal 
zijn dan die bij de direct. meting Tan de koniciteit(51~ Bet Taak genoe.
de Toor deel dat bij deze meting t evens een indruk Terkregen wordt Tan 
Tormafwijkingen (beschri jvende l ijnen van de kege1 niet recht) wordt 
dcftkbulcliS 11s men overweegt dat de aanepreekgevoe1igheid van het •• etin~ 
.tr~ent een overheersende ro1 spee l t. ~~ 
BOTendien is het zo, dat onjuist uit richten Tan de konuaT4fen schijnbare 
Torafout l.'dl. Immers dan wor dt d. kegel niet l angs een b.schrij-
Tend. lijn atgetast t zodat een goede konus "bol" gemeten wordt, terwijl 
de werkelijke vormfout van een konus tengeTolge Tan onjuist uitrichten 
maar ten dele, of te groot kan worden g.Tonden. . 

Direct •• etina Tan de hoek"aeteen optisoh hoekmeetinstrument. 
Bij deze .ethode wordt de konus lIle t behu~p Tan een nauwKeur1ge verd •• lkop 
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COTer d. waarde TaD de konushoek fin een vlak door de hartlijn Tan d. ~.gel~ 
gedraaid, waardoor de benen van die hoek na de rotatie dezelfd. richting 
krijg.n ( fig. 3) . Dit laatate wordt geconstateerd met behulp Tan een au
tocolliaator en een steleel van spiegels dd~ met de conus contact ma&k~. 
De te aeten konuah oek wordt gevonden door aftrekken van de twee aflezingen 
van de v.rdeelkop. 

De .eet.ethode is ontwikkeld in het laboratorium voor meettechniek van de 
roep werkplaatstechniek van de T.H. Eindhoven. De opstellinl Tan fig. 3 

i. op de volgende wijze ingericht: 

Op de verdeelkop , waarvan de aa vertikaal is gesteld , is een sp&nplaat P 
aan«ebracht. Hierop is de konus Q gelegd met zi jn aa evenwijdis &an de 
apanplaat'en dus loodrecht op de draaiingsas van de verdeelkop. Aan weer.
sijden van de konua zi jn de spiegela R en S opgesteld, zodanig dat vertika
le, gealepen vlakken aan de apiegelmont er ing contact maken met de konua. 
Een naaat de verdeelkop opgeatelde aut ocollimator T "ziet" "n Tan de .pie
gel., de andere kan door draaiing- van de Terdeelkop eveneena in d. U Taa 
de autocollimator gebr acht worden. De werke1ijke uitvoering van .e .eetop-
atelling ia t e zien op de fig. 4 en 5. . 
Uit de foto (fig. 4) blijkt dat de wijze waarop de verdeelkop ia gec~a.t'ru
eerd een tamelijk hoge opstelling veroorzaakt; toepassing van een draaita
tel zou een c ompac ter geheel opleveren. In het beschreven geval iade op
stelling opgebouwd op het bij de verdeelkop behorende bed ; bij toepaasing 
van een rondtafel z ou .en middelgrote vlakplaat een geschikt fundaaent 
kunnen zijn • 

Meetonsekerheid. 
Het gevaar is steeds aanwezig dat de bi j een meting gemaakte fouten worden 
onder.chat. Zeer i n het bijzonder bestaat dit gevaar als meD de Toordelen 
vaD een Tan gangbare procedures a fwijkende meetEethode wil achilderen. 
Teneinde dit risico zo klein aogeli jk te maken ie getracht de .eet.ethode 
so objectief mogeli jk te analyeeren en de uit ver echill ende bronne. staa
mende touten te meten t te berekenen, of althans te schatt en . Het lijkt niet 
nodig op deze plaats op details in te gaan zodat vol.taan wordt met de 
volgende opsamming: 

a) Toor de oplegging van de konus was het mogelijk gebruik te m&ken van 
eindsaten, daar de konus cyli ndrische gedeelten heeft. Door berekeninl 
blijkt, dat voor een "ateilkonus" volgeDs DIN02079 een helling va. de 
konusas ten opzicht e van de epanplaat van 0,1 een fout in h.t .eetre- _ 
sultaat van 0,3" opleTert. Deze waarde correspondeert me t een gezaae.
lijke tout tot een bedrag van 0,2 mm in de voor de oplegging gebruikte 
eindmaatc ombinatiee en in de meting van de diamet er van de oylindrieche 
gedeelt en Tan de konua. 
De meting van deze diametera kan dus . et behulp van een micro.eter ge
beuren; de resulterende fout in het eindresultaat ia dan verwaarloo.
baar klein. 
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b ) De toesapast. autocollimator (Iabr. Hilger & Watts type TA1) geaft geen 
w.zenlijk. bijdrage tot de onzekerhaid in he t •• etr.sultaat, daar uit 
herhaald. m.tingen blijkt dat dit instrument bij enk.l. inst.lling .en 
lIaltillale fout Tan 0,3" b~~raagt. 

0) D. g.bruikt. T.rdeelkop (fabr. , Leitz) heeft ee~ segarAno.er •• 
nauwkeurigheid yan 2". Een globale controle waes uit dat de~nauwkeurig-
h.id z.k.r beter is .n op 1,5" geschat kan worden. c-;,erke\~ke\ 

d) De gebruikt. spiegels staan ongeTeer loodrecht op de · aanlegTlakk.n. D. 
correctie op de n~&k.~"d wordt door een aparte .eting,Tolg.ns 
h.tzelfd. principe als in het Torige is beschreven, bepaald. 
Hierbij worden de s piegelmont ering.n dan direct t egen elkaar geplaatst. 
De ~eting heeft uiteraard dezelfde onnauwkeurigheid als de konusm.ting 
zelle Daar om is het wenselijk deze correctie voor een geg.Ten combinat~. 
Tan apiegela eenmaal ui t -eengrotere reeks van .eetwaarden Tast t. stel
leD. Worden de aflezingen in deze reeks dan bovendien DOg op v.rschillen
de delen van de schaalverdeling Tan de verdeelkop verricht, dan is de OD-
zekerheid i n deze h a.-.ksheid s correct ie zonder veel moeit. tot een 
wa&rde van 0,5" t e reducer en . ' ..... 
De totale onnauwkeurigheid wordt door kwadratiech optell.n van de deel
fout.n verkregen, waar bij rekening gehouden dient t e worden met het feit 
dat de afl.zing van d. verdeelkop tweemaal g.daan moet word.n. 

R.t resultaat is 2,2" . Wordt in rekening gebracht dat de fout onder c ge
schat is, dan lijkt het redelijk t e stellen dat de aeetonzekerheid voor 
deze methode en bij gebruik van het beschreven instrumentarium 2 a 3" 
bedra·agt. . 

Alt.rnatieve .eet.athoden 
Uit h.t voorgaand. blijkt .da t d. meetnauwkeur1gheid in hoofdzaak door het 
ho.km.etinatrum.nt, i n casu de verdeelkop, wordt bepaald. E.n instrum.nt 
Tan de noodzakelijk. all. rhoogste kwaliteit zal echter in h.t alg •••• n 
niet b •• chikbaar zijn. Uitgaande van de basisopstel ling Tan de konua .et d. 
daara.de v.rbonden spiegels, zijn echter nog andere m.etopstellingen moge
lijk, die van de hierboven b.schreT.ne:· verschillen door een and.r. keuz. 
Tan h.t hoekmeetinstrument . 
Van deze alternatieven worden hieronder .11k.l. kort b.schreT.D: 

a) V~~r s.riem.tingen kan gebruik gemaakt worden van twee autocolli.ator.n. 
De hoek tussen de opt ische assen wordt daarbij met hoekeindBat.n inge
eteld. Ret is duidelijk dat deze .ethode Tan wer ken ni et de waarde van 
d. konuahoek t ot r.sultaat heef t , doch de afwijking tuss.n d. w •• rde Tan 
die hoek en de waarde van de hoekeindmaat. De .erkwijse 
1S seer ari. l .n 1 •• nt zioh bi jzonder _ tot het uitvoeren van control.
metingen. 'Nordt deze snelheid van s.cundair belang geacht, dan kan bij 
W\11.'S"'~ _ van de ops telling .et een enkele autocoll1aator word.n· vol
etaan. ~~~, ~ a.ag.rie;D.~~ .~4:CI'J. 

~~~~n:t"gtii-~ ~ .. ~ ... gft. 
~~ufi.. . 
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rig. 6 geett een beeld van een opst.lling met twe. autooolliaatore •• 
Het is hierbi j gemakkelijk als de konu8-spiegelcombinatie draaibaar 
wordt opge.teld, zodat een van de beide autooolliaatoren ala nulinstru
ment kan worden gebruikt. De hoekeindmaten dienen uiteraard zorgvuldig 
geijkt te zi j n. . 

b) Indien beschikt kan worden over een collimator (getaautocolliaator), 
kan als hoekmeetinstrument een theodoliet worde. toegepast. Zoals uit 
tig. 7 blijkt wordt de opst el ling in optisch opzicht wat gecompliceer
der, daar dan nog een tweede stel sel van spiegels gebruikt dient te wor
den waa~ede de l iohtbundel uit de collimator e~enwijdig .et zichzelt 
ver.choven kan worden. 

De meting l evert de dubbele tophoek op, waardoor de meetnauwkeurigheid 
wordt vergroot. De opbouw van de meetopstelling is echter vrij ingewik
keld en eist wat meer optisch 1nz1cht.terwijl de bepaling van de cor
rec\,e voor de spiegelmonteringen w.inig doorzichtig i.. Het lijkt ech 
ter niet zinvol daar op deze plaats nader op in te gaan. 

c) Indien een theodoliet met 8en ocul air volgens Gauss (autocollimati.
oculair) ter beschikking staat, kan een eenvoudige opatelliag.enigszin. 
gelijkend op die van tig. 6,gebruikt worden. -

S .. envattend blijkt de meetnauwkeurigheid van de gebruikelijke .ethoden 
tot konus •• t ing ongeveer 5" te bedragen. I n het voorgaande is een meet
.etbclde be.chreven die met ing op 3" mogelijk maakt. 
De beschreven varianten geven aan hoe van verachillende hoekaeetapparaten 
gebruik gemaakt kan worden. De .eetmethode werd ontwikkeld in het laatste 
kwartaal Van 1961 naar aanleiding van een in d. werkplaata van het labora
torium voor werkplaatstechniek gerezen probleea. Het grootste .eel van de 
metingen werd met veel zorg verricht door de Heer W. vaB Hoevelaak. 

Literatuur: 

1) Lab. voor werkplaats techniek Technische Hogeschool Eindhoven, nog t. 
publiceren. 

2) Wiebach Chr, - DIN - Mitteilungen, Bnd. 39, 1960. 

3) Zie: Lehmann R, Leitfaden der LAngenmeestechnik, Berlin 1960. 
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fig. 3 3chema van konusmeting me t verdeelkop en autocollima~or . 
De d aaii n"sa s va n de verdeelkop staa t loodrec h t op het vlak VB ' tekenin ~ . 
P - s pan c l aa t, R en J - spiegels, - konus, T - autocollimRtor. 
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fig. 4. Meetop.telling naar het schema van fig. 3. Links de optische 
Terdeelkop met .pantafel, konus en het stelael Tan spiegels, 
rechts de autocollimator. 
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f ig. 5. Detail Tan de opetelling Tolgene fig. 4. Opleggi ng Tan de 
konus op de apanplaat met behulp Tan eindmat en . 
Twee Van de vier geslepen aanlegTlakken Tan de api egel
monteringen zijn zichtbaar. 
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fig. 6. Konusmeting met behulp Tan twee autocollimat oren. 
De hoekeindmaten zij n tU8sen het meet obj ect en de collimatoren 
zodanig opgeateld dat zij gelijktij dig met de epiegela worden 
waargenomen. 
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Op de achtergrond de collimator en r .chts de spi.gelgroep 
welke de lichtbundel evenwijdig aan zichzelf verachu1ft. 
Geh.el links de konua .et zijn apiegelatelael. 


