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Samenvatting

Bij de ontwikkeling en produktie van personenauto's worden veelvuldig

3D-meetmachines ingezet bij Volvo Car B.V. in de vestigingen Born en Belmond.

Deze machines vormen een belangrijke schakel in de totale kwaliteitscontrole. Bet

is dus zeer belangrijk dat deze machines aan bepaalde specificaties voldoon, omdat

de informatie, gegenereerd door deze machines, onder andere wordt gebruikt om te

kunnen terugkoppelen naar het ontwikkelings- of produktieproces. Bet is dus

belangrijk om te controleren of deze machines nog aan de specificaties voldoen. Om

deze reden is besloten om in samenwerking met de TU-Eindhoven een

kwaliteitsbeheersingssysteem op te zetten. Een deel van dit testsysteem bestaat uit

testen die door Volvo Car zelf kunnen worden uitgevoord met behulp van

eenvoudige meetmiddelen, het ander deel bestaat uit kalibratiemetingen die

meerjaarlijks mooten worden uitgevoerd.

Om een efficient controlesysteem op te kunnen zetten zijn in de afgelopen periode

eerst aile meetmachines van Volvo Car in kaart gebracht door middel van

kalibraties welke zijn uitgevoerd door het Laboratorium voor Geometrische

Meettechniek van de TU-Eindhoven.

Uit deze metingen is gebleken dat een deel van het 3D-meetmachinepark niet aan

de specificaties voldoet, hetgeen impliceert dat een controlesysteem om de

momentane kwaliteit van de meetmachines periodiek vast te leggen noodzakelijk

is.

De opzet van het controlesysteem is zodanig dat de traceability van de metingen is

gewaarborgd. Hiertoo dienen aIle meetmiddelen gekalibreerd te zijn. Verder wordt

dit gegarandeerd doordat de verschillende testprocedures die dee! uitmaken van het

controlesysteem met een vrij grote frequentie moeten worden uitgevoerd, terwijl.

iedere meetmachine elke 3 jaar moot worden gekalibreerd door een daartoe

bevoogde instantie.
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Ten behoeve van het controlesysteem is een inventarisatie gemaakt van in de

literatuur beschreven geschikte testobjecten en testprocedures. Uit deze

inventarisatie is gebleken dat de beschreven methoden niet zander meer geschikt

zijn om toe te passen bij de 3D-meetmachines van Volvo Car, zodat door de TUE

zelf een controlesysteem is opgezet.

Bij de uitvoering van het controlesystoom wordt gebruik gemaakt van eindmaten

en een optisch waterpasinstrument. Met de eindmaten worden metingen uitgevoerd

op vooraf vastgestelde posities in het meetvolume, welke per meetmachine zijn

bepaald aan de hand vande kalibratiegegevens. Hiermee worden de ID-, 2D- en

3D- en de haaksheidafwijkingen gecontroleerd en een eventuele

orientatie-afwijking in het geval dat twee mootmachines aan een moottafel staan

opgesteld.

Met het optisch waterpasinstrument kunnen metingen worden uitgevoerd om de

vlakheid van meettafels te controleren.

Als toetsingscriterium wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van de

specificaties of van een grenswaarde die in overleg met Volvo Car zal worden

vastgesteld. In enkele gevallen worden de kalibratiegegevens van de meetmachine

gebruikt om te kunnen evalueren.

Ter ondersteuning van het kwaliteitsbehoorsingssysteem is een softwarepakket

ontwikkeld. Dit pakket ondersteunt de gebruiker bij het uitvoeren van de metingen

en met het evalueren van de meetresultaten. In dit pakket worden alle relevante

machine- en meetgegevens opgeslagen. Verder wordt automatisch een agenda

bijgehouden waarin alle kalibratie- en testdata staan opgeslagen van zowel de

meetmachines als de meetmiddelen.

Dit kwaliteitsbehoorsingssystoom brengt de kwaliteitscontrole op een hoger niveau

waardoor het mogelijk is geworden om een efficienter behoor te voeren ten aanzien

van de 3D-meetmachines en een betere terugkoppeling te realiseren in het totale

fabricageproces.
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Symbolenlijst

A constante m

A.. (i,j =x, y, z) is de orientatie-afwijking in
IJ

het vlak ij van de X-geleiding van machine 1

ten opzichte van machine 2 bgsec

0 hoek bgsec

0 lineaire uitzettingscoefficient van de eindmaat 11Ke

0 lineaire uitzettingscoefficient van de meetmachine 11Km

or uitzettingscoefficient 11K

B bovengrens m

p hoek bgsec

cp soorte1ijke warmte J/kgK

E elasticiteitsmodulus N/mm
2

K lengtefactor m

L de meetlengte m

LM grootste lengte in de ID-, 2D- of 3D-ruimte m

L momentane eindmaatlengte mmom

L nominale eindmaatlengte bij 20 °c m
nom

1 overlappende gedeelte van het meetbereik bij twee
x

samenwerkende machines in x-richting m

1 overlappende gedeelte van het meetbereik bij twee
y

samenwerkende machines in y-richting m

1 overlappende gedeelte van het meetbereik bij twee
I

samenwerkende machines in z-richting m
,\ warmtegeleidingscoefficient W/mK

Pk tasterafwijking in richting k m

R ID, 2D of 3D, afhanke1ijk van de ruimte

waarln gemeten wordt
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R.. rotatie-a.fwijking j-geleiding om i-geleiding bgsec
lJ

R.. geschatte spreiding van R.. bgsec
lJ lJ

P dichtheid kg/m3

S.. haaksheidsafwijking j-ge1eiding t.o.v. i-geleiding bgsec
lJ

2SM bovengrenschatting van het maximale meetvolume m

2S
mach.uk

de 3D-bovengrensafschatting van

machine n op positie k m

2S . de 2S-waarde op positie i voor de x-richting m
Xl

2S . de 2S-waarde op positie i voor de y-richting m
yI

2S . de 2S-waarde op positie i voor de z-richting mT
Zl e

momentane temperatuur van de eindmaat °c
T.. lineariteitsafijking i-geleiding m

u

T.. geschatte spreiding van T.. m
u u

T.. rechtheidsafwijking j-geleiding in i-richting m
lJ

T.. geschatte spreiding van T.. m
IJ IJ

T momentane temperatuur van de meetmachine °cm

Yah verbindingsvector tussen liniaal a en liniaal b m

V. ideale meetvector m..;;

Yoi verbindingsvector tussen het nulpunt en liniaal i m

Vf tastervector in richting i m-I

V geleidingsvector in x-richting m-x

V ge1eidingvector in y-richting m-y

Yz ge1eidingsvector in z-richting m

x plaatscoordinaat m

y plaatscoordinaat m

z plaatscoordinaat m
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1. Inleiding

Tot steeds meer fabrikanten dringt het besef door dat kwaliteit van een produkt

een sterk verkoopargument is, dat de concurrentiepositie danig kan versterken.

Beheersing van de kwaliteit van een produkt houdt tevens in dat de beheersing en

de kwaliteit van het produktieproces goed moeten zijn, hetgeen op termijn

kostenbesparend zal werken.

Een van de manieren om de kwaliteit van een produkt en van het produktieproces

te controleren c.q. beheersen kan het gebruik van 3D-meetmachines zijn ter

controle van functionele geometrische aspecten van objecten.

Bij Volvo Car B.V. te Born en Belmond zijn voor dit doe! een groot aantal

3D-meetmachines geplaatst, waarbij deze machines het referentiekader vormen

waaraan de maatvoering van veel objecten wordt getoetst.

De 3D-meetmachines worden onder andere ingezet voor het meten van produkten

aangeleverd door derden, het meten van persdelen en complete carbodies tijdens en

na de produktie, het controleren van persgereedschappen en opzetmallen en voor

het meten en controleren van schaalmodellen, waarna de op deze wijze verkregen

cOOrdinaten kunnen worden gebruikt in een CAE-systeem.

Om deze manier van kwaliteitsbeheersing effectief te laten zijn zal de

nauwkeurigheid van de 3D-meetmachine minstens een factor 3 a5 beter moeten

zijn dan de produktspecificaties.

Hieraan kan alleen worden voldaan als deze machines rege1matig worden

gecontroleerd op afwijkingen die bijdragen t.ot de meetonnauwkeurigheid. Zonodig

moeten deze machines opnieuw worden gejusteerd indien bij deze controles

onaanvaardbare afwijkingen worden geconstateerd.

Belangrijke bronnen die bijdragen tot de meetonnauwkeurigheid zijn de

geometrische afwijkingen van een 3D-meetmachine. Omdat de grootte van deze

afwijkingen in de tijd kan veranderen door verschillende oorzaken, is het eenmalig

vastleggen van de status, d.L het vastleggen van de systematische afwijkingen van

een meetmachine door middel van een (zeer t.ijdrovende) controle door een erkend

instituut, niet voldoende. Er moet daarom ook een systeem worden opgezet om

deze status periodiek te controleren, zodat t.ijdig actie kan worden ondernomen bij

constatering van onregelmatigheden ten aanzien van de meetnauwkeurigheid.
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Ten behoove van Volvo Car B.V. te Born en Belmond is door de TUE een

dergelijk systeem voor periodieke controles van 3D-meetmachines ontwikke1d. De

voomaamste eisen aan het systeem waren dat het door eigen personee1 met

eenvoudige meet- en hulpmiddelen in een kort tijdsbestek moot kunnen worden

uitgevoord waarbij een volledige traceability is gewaarborgd. Hiermee wordt

bedoe1d dat de meetmiddelen die gebruikt worden voor de controle van de

meetmachines door midde1 van een reeks van standaarden gekoppeld zijn aan de

primaire (lengte-)standaard.

Een extra probleem is dat veel meetmachines een zeer groot meetvolume bezitten

(circa 75% van de bij Volvo Car geplaatste meetmachines heeft een

meetvolume ~ 10 m3) waardoor bestaande testprocedures, zoals in de literatuur

beschreven, dikwij1s niet toereikend zijn.

Om de ontwikkelde testprocedures te kunnen uitvooren zijn door Volvo Car

meetinstrumenten en meetmidde1en aangeschaft. Tevens is een computer

aangeschaft om deze testprocedures te ondersteunen en gedeeltelijk te

automatiseren. Hiertoo is een software-pakket ontwikkeld. De beoordeling van de

kwaliteit van een meetmachine is zoveel mogelijk geautomatiseerd, waarbij zo

mogelijk gebruik wordt gemaakt van de controlegegevens van de meetmachines.

Deze controlegegevens zijn de afgelopen periode verzame1d door het Laboratorium

voor Geometrische Meettechniek om inzicht te verkrijgen in de status van elke

3D-meetmachine. Dit gaf tevens de gelegenheid om de verschillende metingen te

perfectioneren, waarbij steeds meer gebruik is gemaakt van de laserinterferometer.

De doe1stelling is om zowel de technieken te beschrijven waarmee (grote)

3D-meetmachines op een verantwoorde wijze gekalibreerd en periodiek

gecontroleerd (getest) kunnen worden maar ook om daadwerkelijk de uitvoering

van de verschillende meetprocedures in het algemeen te beschrijven en, voor zover

nodig, specifiek per (type) meetmachine.
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2. Modellerin,c van 3D-meetmachines

2.1. Inleiding

De functie van een 3D-meetmachine is het vaststellen van geometrische

grootheden van een object. Hierbij functioneert de meetmachine als een

coordinatensysteem waaraan de afmetingen van een object worden gerelateerd. Een

meetmachine blijkt echter in de praktijk, door diverse oorzaken, nooit een perfect

coordinatensysteem te zijn. Een belangrijke oorzaak die tot

meetonnauwkeurigheden leidt zijn geometrische afwijkingen van

machinegeleidingen. Deze afwijkingen zullen in dit hoofdstuk nader worden

bekeken omdat ze de basis vormen van de controlemethodieken voor

3D-meetmachines. Hiertoe zal eerst een algemeen model voor 3D-meetmachines

met translatorische elementen worden besproken. Naast de geometrische bronnen

van afwijkingen zullen nog enkele andere belangrijke foutenbronnen kort worden

besproken.

2.2. Algemeen model voor 3D-meetmachines met translatorische elementen

Een 3D-meetmachine kan door zijn functie, meten in een 3-dimensionale ruimte,

nooit voldoen aan de ideale meetsituatie, waarmee bedoeld wordt dat nooit voor

aIle drie de meetassen aan het Abbe-principe [1.] kan worden voldaan (figuur 2.1).

Het Abbe-principe wi! zeggen dat het meetmiddel in het verlengde ligt van het

meetobject, zodat afwijkingen van de geleiding geen invloed hebben op het

meetresultaat.

Als gevolg hiervan zullen bij 3D-meetmachines afwijkingen in de geleidingen altijd

leiden tot een positie-afwijking van de meettaster, welke tevens afhankeliJK is van

de stand van de diverse sledes.
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Figuur 2.1 :

z
x~Y

MS

Uit deze schematische tekening van een portaalmeetmachine met

meetschalen MS en meettaster MT blijkt duidelijk dat alleen

voor de z-as bij benadering aan het Abbe-principe wordt

voldaan.

Een positie in het meetvolume kan, als uitgegaan wordt van starre, ideale

geleidingen, worden beschreven door een ketting van vectoren [2.]. Hierbij wordt

onderscheid gemaakt tussen geleidingsvectoren, verbindingsvectoren en een

tastervector. De drie geleidingsvectoren geven de positie van een slede ten opzichte

van het nulpunt van de machine. De drie verbindingsvectoren geven de afstand en

de richting aan van de verbindingselementen tussen twee geleidingen. De

tastervector, welke aan het eind van de ketting zit, geeft de positie weer van het

uiteinde van de taster ten opzichte van de derde geleiding. Met deze vectoren kan

dus een kinematisch schema worden opgezet van de meetmachine.

Elke meetmachine met translatorische elementen is dus schematisch weer te geven

met 7 vectoren:

3 geleidingsvectoren: yl' V2 en V3' waarbij elke vector een asrichting

voorsteltj

3 verbindingsvectoren: Yoi' Yab en Vbc

1 tastervector: Vt.
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Samen vormen deze 7 vectoren de ideale meetvector Yt (figuur 2.2) waarvoor geldt:

(2.1)

Meetvector Yi ligt in het orthogonale cOOrdinatensysteem XYZ en geeft dUB het

ideale geval weer waarbij geen rekening wordt gehouden met afwijkingenbronnen.

Door nu een combinatie te maken van bovenstaande modellering en de

geometrische bronnen van afwijkingen welke gepresenteerd zullen worden in de

volgende paragraaf, is het mogeI.ijk een schatting te maken van de

meetonnauwkeurigheid van de meetmachine. Zie hiervoor ook [3.].

Figuur 2.2 : Schematische voorstelling van de opbouw van de ideale

meetvector V..
-1

2.3. Geometrische bronnen van afwijkingen

In een geleiding van een machine kunnen diverse bronnen van geometrische

afwijkingen voorkomen die algemeen kunnen worden onderverdeeld in translatie

en rotatie-afwijkingen.
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Een geleiding heeft dus 6 mogelijke bronnen van afwijkingen, namelijk voor elke

asrichting (in een orthogonaal assenstelsel) een translatie-afwijking en een

rotatie-afwijking, waardoor de slede op een andere positie komt te staan dan

gewenst, hetgeen dus ook geldt voor de meettaster MT die ermee verbonden is (zie

figuur 2.3).

Doordat de drie geleidingen aan elkaar zijn gekoppe1d worden er ook nog drie

haaksheidafwijkingen geintroduceerd, zodat een meetmachine in totaal

3·6 + 3 = 21 geometrische bronnen van afwijkingen kent. Dit geldt uiteraard

alleen voor meetmachines met uitsluitend translatorische elementen.

Een meetmachine is echter niet compleet zonder meettaster, waarmee de objecten

moeten worden aangetast. De meettaster is ook verantwoordelijk voor een gedeelte

van de totale meetafwijking.

In het algemeen is deze tasterafwijking richtingafhankeliJK, zodat deze fout nog

moet worden onderverdeeld in een meetonnauwkeurigheid voor de ID-, 2D- en

3D-ruimte. Hierop zallater worden teruggekomen in bijIage 2.

y

Figuur 2.3 :

MT

Schematische weergave van een geleiding met slede en de

optredende geometrische bronnen van afwijkingen.
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Een algemene aanduiding van deze diverse geometrische bronnen van afwijkingen

kan gegeven worden in de vorm: Abc

Hierin is: A: type afwijkingj T = translatie, R =rotatie, S =haaksheid

b: translatie-afwijking ---+ richting van de afwijking

rotatie-afwijking ---+ rotatie-as van de afwijking

haaksheidafwijking ---+ referentie-as van de

afwijking

c: asrichting waarin verplaatst wordt

De specifieke aanduidingen in het vervolg zullen zijn:

Lineariteitsafwijkingen T.. i =x, y, Z
11

Rechtheidsafwijkingen T.. i, j =x, y, z (i -; j)
IJ

Rotatie-afwijkingen R. i, j =X, y, Z
IJ

Haaksheidafwijkingen S.. i, j =x, y, Z
IJ

Tastsysteemafwijkingen Pk k = ID, 2D, 3D

2.4. Andere bronnen van afwiikingen

Naast geometrische bronnen van afwijkingen bezit een 3D-meetmachine oak nog

andere bronnen van afwijkingen (zie figuur 2.4), die elk een bijdrage leveren tot de

meetonnauwkeurigheid van de machine [4., 5.].

De bijdrage van deze bronnen tot de meetonnauwkeurigheid is verschillend.

Bronnen die tot aanzienlijke afwijkingen kunnen leiden zijn:

1) trillingen als gevolg van de eindige stijfb.eid van de constructie bij (quasi-)

statische en dynamisch meten en trillingen uit de omgevingj

2) tastersystemenj

3) thermomechanische afwijkingen.

Deze bronnen van afwijkingen zullen nu kort worden toegelicht.
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Figuur 2.4 : De bronnen van afwijkingen en hun onderlinge samenhang zoals

die een rol spelen in het meetproces.

ad 1) De effecten van eindige stij£heid van een constructie zullen altijd een rol

spelen in de te behalen meetnauwkeurigheid van een 3D-meetmachine.

Dit is te wijten aa.n de optredende versnellingskrachten bij het bewegen

van de machine en de verplaatsende massa's van bijvoorbeeld de sledes

van de geleidingen. Deze eindige stij£heidseffecten manifesteren zich in

buiging of torsie (of een combinatie van heiden) van de geleidingen.

Doordat de grootte van de vervormingen onder andere aihankeliJ"k is van

de positie van de sledes zijn de vastgestelde geometrische afwiJ"kingen niet

constant maar een functie van de tasterpositie in de ruimte.

Deze eindige stij£heidseffecten spelen uiteraard niet aIleen een rol in het

gedrag van de geleidingen, maar ook in andere elementen van een

meetmachine.
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Een voorbeeld hiervan zijn de verbindingselementen tussen de ge1eidingen,

de lagers. Deze zijn opgebouwd uit rollen of luchtlagers.

Bij luchtlagers is de hoogte van de luchtspleet tussen lager en geleiding

afhanke1ijk van de belasting op het lager, waardoor variaties in de

haaksheden van de machine ontstaan.

Als met bepaalde sne1.heidswisselingen een meetprocedure wordt doorlopen

zullen tevens nog andere effecten een rol gaan spelen. De machine zal door

de te introduceren sne1.heidswisselingen gaan trillen, waardoor de

orientatie van de drie ge1eidingen een functie van de tijd wordt. Hierdoor

gaat ook de meetnauwkeurigheid van de machine varieren als de trillingen

niet de ge1egenheid krijgen om uit te dempen tussen de verschillende

aantastingen.

Ook door trillingen uit de omgeving kan de meetmachine, indien deze niet

voldoonde is geisoleerd van de omgeving, gaan bewegen volgens specifieke

trillingsvormen [2.]. Hierbij kunnen in principe twee situaties worden

onderscheiden, name1ijk de machine kan als geheel gaan trillen, hetgeen

geen effect heeft op de meetnauwkeurigheid, of onderdelen van de machine

gaan ten opzichte van e1kaar bewegen, hetgeen de meetnauwkeurigheid

wei beinvloodt. Dit heeft tot gevolg dat een aantasting niet op de juiste

pla.ats wordt gemaakt. Het is dus zeer belangrijk om het ontstaan van

trillingen uit de omgeving te vermijden of om de machine goed te isoleren

van zijn omgeving met behulp van dempers, zodat trillingen zich niet

voortplanten in de machine ze1f.

ad 2) Uit praktijkmetingen [3.] is gebleken dat vooral schakelende

tastersystemen aanleiding kunnen geven tot meetonnauwkeurigheden.

Oorzaken die eigen zijn aan het constructieprincipe van dit type taster.

Deze meetonnauwkeurigheid wordt veroorzaakt door inwendige wrijving,

speling, slijtage, stijfheidsvariaties in onderdelen van de taster, hysterese

en looptijdeffecten. Met looptijdeffecten worden bedoe1d dat het tijdstip

van schake1en van de taster en het uitlezen van de linialen niet

overeenkomt. Fouten kunnen ook worden geintroduceerd door de

besturingssoftware van de taster die het moment van uitlezen van de

meetlinialen moot bepalen aan de hand van de ingeste1de meetkracht.
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ad 3) Afwijldngen ten gevolge van temperatuureffecten kunnen een aanzienlijke

bron van afwijkingen zijn.

Deze afwijkingen worden in het algemeen veroorzaakt door een

temperatuurverschil (binnen zekere grenzen) tussen het te meten object en

de meetmachine of doordat de temperatuurverdeling in de meetmachine

niet stabiel is) waardoor er gradienten ontstaan.

Vooral uitzetting ten gevolge van temperatuurgradienten kunnen

aanleiding geven tot grote meetafwijkingen, waarbij tevens meespeelt dat

deze afwijkingen lastig te corrigeren zijn omdat deze afwijkingen zich in

drie asrichtingen kunnen manifesteren. Dit heeft als consequentie dat de

machine, afhankelijk van het materiaal waaruit deze is opgebouwd en de

constructiewijze) in meer of mindere mate lokaal kan vervormen,

waardoor ook de geometrische bronnen van afwijkingen veranderen.
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3. Traceabilitywaarborging en afnameprocedures

Een controle van een meetmachine) het vaststellen van de geometrische

a!wijkingen van de meetmachine) heeft alleen zin als deze a!wijkingen worden

gerelateerd aan een (intemationaal) aanvaarde standaard. In dit hoofdstuk zal

worden aangegeven hoe dit gerealiseerd kan worden in de praktijk. Er zal speciaal

aandacht worden geschonken aan de waarborging van de traceability bij de

a.fnamecontrole van 3D-meetmachines. Tevens zal worden ingegaan op de

methodieken die toegepast kunnen worden om 3D-meetmachines op een

verantwoorde wijze te kunnen controleren) zowel bij aanscha! als periodiek.

3.1. Waarborging van traceability in de meettechniek

3.1.1. Inleiding

Meten is het vergelijken van een meetobject met een standaard. Een standaard is

in principe een materialisatie van een definitie) waarin is vastgelegd wat een

bepaalde eenheid (standaard) voorstelt.

Deze vergelijkingen kunnen worden uitgevoerd door een instantie die is belast met

de uitvoering van de IJkwet. In Nederland worden ijkingen uitgevoerd door het

Nederlands Meetinstituut (NMi). Indien deze vergelijkingen worden uitgevoerd

door instituten of bedrijven die door het NMi erkend zijn) dan worden het

kalibraties genoemd.

Deze erkenningen worden verstrekt en geevalueerd door de Nederlandse Kalibratie

Organisatie (NKO) welke een onderdeel is van het NMi. Erkenningen zijn

gebaseerd op meetprocedures die een bedrijf of instituut mag hanteren om

meetmiddelen) welke aan hen ter controle zijn aangeboden) te kalibreren. In een

erkenning staat ondermeer de meetprocedure in details beschreven en met welk

meetinstrument de meting moet worden uitgevoerd.

Kalibreren is het vaststellen van systematische afwijkingen van een instrument of

standaard. Hiermee worden onbekende standaarden en meetmiddelen gekoppeld

aan een bekende standaard) welke op zijn heurt weer is gekoppeld aan de primaire

standaard. Hiermee is de traceability van het instrument of standaard vastgelegd

(zie ook figuur 3.1).
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Met de term traceability (herleidbaarheid) wordt dus bedoeld dat de weg van het

instrument naar de primaire standaard gaat via een gesloten reeks van kalibraties,

waarbij van iedere stap de toevallige afwijkingen bekend zijn [I., 6.].

Dit houdt in dat de gehanteerde meetmethode bekend moet zijn, terwijI tevens

moet worden vastgelegd welke meetmiddelen (registratienummers) met

meetgebieden en onzekerheden zijn gebruikt en hoe de meetgegevens zijn verwerkt.

intemationale lengtestandaard

!
nationale lengtestandaard

!
interferometer

!
eindmaat klasse 00

!
eindmaat klasse 2

!
schroefmaat

Figuur 3.1: De traceability van de schroefmaat is gewaarborgd via een

gesloten reeks van kalibraties tot de primaire standaard.

Traceability-waarborging is noodzakelijk om een uitwisselbaarheid van

(meet-)gegevens te kunnen garanderen, waarbij de onbetrouwbaarheid van de

gegevens ondubbelzinnig is vastgelegd.

De waarborging van de traceability maaltt deel uit van een

kwaliteitwaarborgingssysteem zoals dat door een bedrijf kan worden gehanteerd om

een zekere kwaliteit van het produkt te kunnen garanderen aan de afnemer of

opdrachtgever. Tevens kan een opdrachtgever eisen van een leverancier dat deze

bepaalde normen hanteert om een bepaalde kwaliteit te garanderen. Veelal zal een

bedrijf als richtlijn hiervoor de ISO-norm 9002 aanhouden: " Quality systems 

Model for quality assurance in production and installation".
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Om de eisen te waarborgen die aan de produkten worden gesteId worden een
tweetal hoofdeisen gesteId aan het kwaliteitssysteem [7.]:

1) de procedures en de instructies van het kwaliteitssysteem moeten sChrifteliJK
zijn vast gelegdj

2) deze procedures en instructies van het kwaliteitssysteem moeten doeltreffend
worden ingevoerd en toegepast.

3.1.2. Traceability bij meetinstrumenten

Meetinstrumenten) zoals 3D-meetmachines) richtkijkers) autocollimators)
waterpassen) temperatuursensoren en eindmaten dienen periodiek gecontroleerd te
worden om vast te stellen of ze nog aan de eisen of specificaties voldoen. Hierdoor
wordt voorkomen dat produkten of machines) welke met deze middelen worden
gecontroleerd) ten onrechte goed- of afgekeurd worden, hetgeen te allen tijde
voorkomen moet worden. Per meetinstrument moet schriftelijk worden vastgelegd
het typenummer) de lokatie) de gemachtigde controleur) de controlefrequentie) de
controlemethode) de specificaties en welke maatregelen moeten worden getroffen
als het bewuste object niet aan de normen voldoet.
Bij de beschrijving van de controlemethode moet tevens worden vastgelegd onder
welke (omgevings-)condities dit moet gebeuren.

Omdat 3D-meetmachines in de categorie van de meetinstrumenten vallen moeten

ook hiervoor procedures voor de controle van deze machines worden vastgelegd. De

eisen hieraan te stel1en zuIlen nu worden besproken.

3.1.3. Traceability bij de controle van 3D-meetmachines

Ook bij de procedures die ontworpen zijn om 3D-meetmachines te controleren
moet de traceability gewaarborgd zijn om de traceability van de machine zeIf te
kunnen waarborgen.
Er moet dus worden vastgelegd hoe en wanneer een machine moet worden
gecontroleerd en wanneer en op welke manier de machine periodiek moet worden
getest.
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Aan de hand van deze periodieke testen kan de controletermijn, de periode tussen

twee controles, worden verkort of worden verlengd.

Een 3D-meetmachine moo altijd aan de specificaties voldoen (zie ook

hoofdstuk 4), maar ondanks deze specificatie kan een meetmachine toch nog

onaanvaardbare afwijkingen bezitten, welke voor een dimensionele controle van een

produkt of gereedschap onaanvaardbaar zijn. Om deze reden behoort de status van

een meetmachine bij levering te worden vastgesteld volgens de richtlijnen van het

NKO [8.], zodat exact de ordegrootte bekend is van de geometrische afwijkingen

welke een rol spelen in het meetproces. De meetinstrumenten die hiervoor worden

ingezet zijn gekalibreerd en dus traceable.

Hierna dient periodiek te worden gecontroleerd of de status van de meetmachine is

veranderd. Ook de hiervoor te gebruiken meetmiddelen mooten periodiek worden

gecontroleerd, waarvoor termijnen mooten worden vastgesteld. Uitgangspunt moot

altijd blijven dat de meetinstrumenten betrouwbaar mooten zijn, zodat de perioden

worden vastgesteld aan de hand van de frequentie waarmee ze worden gebruikt en

de kwetsbaarheid van het meetinstrument of meetmiddel. Bij een calamiteiten,

zoals botsen of vallen, dient het instrument of meetmiddel direct te worden

gecontroleerd en zonodig te worden gejusteerd.

3.2. Afnameprocedures voor 3D-meetmachines

3.2.1. Inleiding

Een controle van een 3D-meetmachine op systematische afwijkingen is niet

genormeerd. Er bestaan echter wel richtlijnen [9., 10.] voor de controle van een

3D-meetmachine, maar deze hebben vaak aIleen betrekking op de good- of afkeur

van een machine op basis van een beperkte steekproof, waarbij gekeken wordt naar

de meetonnauwkeurigheid in de 1D-, 2D- en 3D-ruimte. Dit geeft echter maar een

globale indruk van de grootte van enkele systematische afwijkingen.

In het algemeen kunnen de verschillende controlemethodieken die in de loop der

jaren zijn ontwikkeld worden ingedeeld in drie klassen, namelijk de

afnamecontrole, de kalibratie en het testen.
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Bij een afnamecontrole wordt een meetmachine direct na de installatie

gecontroleerd op geometrische afwijkingen van de geleidingen. Hierbij worden aIle

systematische afwijkingen ten gevolge van geometrie-&fwijkingen geregistreerd

onder gespecificeerde condities (vastleggen van de status van de meetmachine).

Tevens wordt een indruk verkregen van de toevallige afwijkingen van het

meetinstrument. Deze controle moet, zoals reeds opgemerkt, in principe bij de

levering van een meetmachine worden uitgevoerd hetgeen helaas lang niet altijd

het geval is. Een afnamecontrole is tijdsintensief en (dus) kostbaar.

Kalibreren kan een onderdeel zijn van de afnamecontrole maar omvat meestal

minder. Kalibreren is het vaststellen van systematische afwijkingen van een

instrument of standaard. Over kalibreren kan worden gesproken als bijvoorbeeld na

een servicebeurt aan een meetmachine specifieke afwijkingen worden gecontroleerd.

Kalibreren is in de meeste gevaIlen goedkoper en minder tijdsintensief dan een

afnamecontrole.

Testen omvat het meten van een of meerdere testobjecten op verschillende

plaatsen in het meetvolume, vooral met het doel de reproduceerbaarheid van de

machine te bepalen en een indruk te krijgen van de aanwezige systematische

afwijkingen op de verschillende lokaties in het meetvolume.

Sommige testen zijn genormeerd [10.], andere zijn in richtlijnen vastgelegd [9.], als

zijnde een acceptatie-test voor 3D-meetmachines en dienen als zodanig voor een

protectie van zowel de koper als de verkoper.

Een test met testobjecten is relatief goedkoop en kost weinig tijd in vergelijking

met een afnamecontrole.

Uit het bovenstaande blijkt voldoende dat alleen de afnamecontrole geschikt is om

voldoende informatie over een meetmachine te vergaren om met voldoende

zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de meetonnauwkeurigheid van een

3D-meetmachine, zeker in relatie tot de specificaties van de meetmachine.

Om inzicht te verkrijgen in de status, dat wi! zeggen de grootte van elk der

geometrische afwijkingen van het meetmachinepark van Volvo Car, zijn aIle

meetmachines gecontroleerd door het laboratorium voor Geometrische

Meettechniek van de TU-Eindhoven.

In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven van de meetmethodieken

zoals die in 1989 en 1990 zijn gehanteerd voor de afnamecontrole van de

3D-meetmachines bij Volvo Car B.V. in Belmond en in Born.
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Deze methodieken zijn algemeen toepasbaar voor meetmachines, inclusief machines

met een softwarematige correctie voor liniaalafwijkingen.

Is een meetmachine ook softwarematig gecorrigeerd voor andere (geometrische)

afwijkingen, dan is een principieel andere afnamecontrole nodig, waarbij gebruik

wordt gemaakt van eindmaten.

Tot slot van dit hoofdstuk zal nog kort worden ingegaan op de software die wordt

gebruikt voor de vergaring van de meetgegevens en op de ontwikkelde software ter

verwerking van de meetgegevens.

3.2.2. Basisbronnen van afwijkingen

Men kan, uitgaande van het algemene model voor een 3D-meetmachine (zie ook

hoofdstuk 2), een onderscheid maken tussen de verschillende te meten

afwijkingenbronnen.

Dit zijn:

1) Lineariteitsafwijkingenj

2) Rechtheidsafwijkingen;

3) Haaksheidafwijkingen;

4) Rotatie-afwijkingenj

5) Orientatie-afwijkingen in het geval van twee samenwerkende

meetmachines;

6) Vlakheidsafwijkingen van de meettafel.

3.2.3. Lineariteitsafwijkingen

De lineariteitsafwijking Too van de machine wordt vergeleken met de werkelijke
11

verplaatsing die de tasterpositie ondergaat. Als referentie voor deze verplaatsing

dient de laserinterferometer met automatische compensator, die corrigeert voor de

luchtvochtigheid, de atmosferische druk en de luchttemperatuur [11.].

De relatieve meetonnauwkeurigheid is kleiner dan 0,05 pm + 5.10-7. L.

Bij deze metingen moet ervoor gezorgd worden dat bij het controleren van

meetsystemen van computergestuurde meetmachines de werkelijke positie van de

machine wordt vergeleken met de verplaatsing volgens de laserinterferometer en

niet de positie die de machine volgens de stuurcoordinaten van de computer zou

moeten hebben, aangezien dit afhankelijk is van de positioneemauwkeurigheid van

het servosysteem van de 3D-meetmachine.
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De lineariteitsmetingen worden uitgevoerd op verschil1ende plaatsen in het

meetvolume langs de meetsystemen van de drie machine-assen. Hierbij wordt

gemeten op de positie van de taster met de kleinste komparatorafwijking (de

positie zo dieht mogelijk bij de relevante meetliniaal) en op de positie voor de

grootste komparatorafwijking (de positie zo ver moge1ijk van de relevante

meetliniaal). Voor de Abbe-as kan natuurlijk maar op een positie worden gemeten.

De komparatorafwijkingen kunnen bij de versehillende typen meetmachines anders

gedefinieerd zijn voor de diverse assen, afhankelijk van de positie van de

meetlinialen en de constructie van de meetmachine.

3.2.4. Rechtheidsafwijkingen

De rechtheidsafwijking T.. is gedefinieerd als een afwijking van een machine-as in
1J

een riehting loodrecht op de translatierichting. Deze afwijking wordt genomen ten

opzichte van een bestpassende (kleinste kwadraten-) lijn door de meetpunten

verkregen uit een rechtheidsmeting. Dit is noodzake1ijk omdat altijd een

uitrichtfout tussen de optische as van het meetinstrument en de maehinegeleiding

aanwezig is die zieh zal manifesteren als een lineair op- of aflopende

rechtheidsafwijking.

Als meetmiddel wordt de laserinterferometer gebruikt met een resolutie van

0,01 pm en als beste nauwkeurigheidsgrens 0,4 pm + 0,05·D, waarbij D de gemeten

(lees: berekende) rechtheidsafwijking is.

3.2.5. Haaksheidafwijkingen

Een haaksheidafwijking kan met verschillende meetinstrumenten worden

vastgesteld, name1ijk met behulp van een laserinterferometer, een riehtkijker of

met een eindmaat, met de benodigde hulpmiddelen.

Als een goode meetopstelling wordt gebouwd un uit de beide kleinste

kwadratenlijnen van twee rechtheidsmetingen, uitgevoerd met de

laserinterferometer, een haaksheidafwijking worden bepaald. De maximaal haalbare

meetnauwkeurigheid ligt in de orde van grootte van 0,5 ".
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De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat de rechtheidsspiegel vast wordt

opgesteld op de meettafel omdat deze tevens als referentie dient voor de

haaksheidafwijking. Tijdens de twee rechtheidsmetingen mag deze spiegel dus niet

versteld worden.

Een bepaling van de haaksheidafwijking met behulp van een richtkijker en een

verlicht richtmerk kan worden uitgevoerd door de kijker eerst langs een van de

twee assen uit te richten. Met een optische hoeknormaal (pentagonprisma) als

referentie kan vervolgens de haaksheidafwijking van een tweede as worden

vastgesteld door nu de uitlijnIout van deze as ten opzichte van de optische as te

bepalen.

Met behulp van een eindmaat kan ook de haaksheidafwijking van een meetmachine

worden vastgesteld. Hiertoe moeten eindmaatmetingen worden uitgevoerd langs de

twee vlakdiagonalen. De haaksheidafwijking kan vervolgens worden berekend uit

het gegeven dat in een vlak in het ene geval de eindmaat te kort wordt gemeten en

in het andere geval te lang, waarbij tevens de hoek tussen de twee

eindmaatopstellingen bekend is (zie verder bijlage 3).

Het probleem bij de bepaling van de haaksheden van een machine is dat de

gemeten waarde aileen geldig is voor het vlak waarin de haaksheidmeting is

uitgevoerd. Dit is het gevolg van het feit dat geometrie-a.fwijkingen zoals rotatie

en rechtheidsafwijkingen een functie zijn van de plaatscoordinaat. Hierdoor oefenen

ze direct een invloed uit op de haaksheid, doordat hierdoor de ligging van de

kleinste kwadratenlijnen kan veranderen wanneer de haaksheid in een ander vlak

wordt bepaald.

3.2.6. Rotatie-a.fwijkingen

Bij het meten van rotatie-a.fwijkingen R. wordt onderscheid gemaakt tussen:
lJ

1) de rotaties R.. om de translatie-asj
11

2) de rotaties R. om de assen loodrecht op de translatierichting.
lJ
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ad 1) De rotaties R.. om de horizontale translatie-assen worden gemeten met
11

een set elektronische waterpassen. Hierbij wordt een waterpas op de
translatie-as geplaatst loodrecht op de translatierichting, terwijl de
tweede waterpas op de meettafel wordt geplaatst, evenwijdig aan de
andere waterpas en met dezelfde orientatie. Dit tweede waterpas dient als
referentie. Bet verschil tussen beide waterpassen is een maat voor de
rotatie-afwijking. Een nadeel van deze instrumenten is dat hiermee alleen
rotatie-afwijkingen om de horizontale assen kunnen worden gemeten.
De resolutie van dit instrument is 0,2 ", de absolute

meetonnauwkeurigheid is 0,5 " + 3~00·2 ", waarbij a de gemeten

hoekverdraaiing is in graden.

De rotatie R.. om de verticale as wordt gemeten met behulp van twee
11

rechtheidsmetingen met de laserinterferometer (zie fig. 3.1). Daartoe
wordt de retroreflector met wollastonprisma aan een arm van circa
150 mm bevestigd en wordt een rechtheidsmeting uitgevoerd aan de
verticale as, loodrecht op de richting van de arm. Na deze meting moet
deze arm 1800 worden geroteerd en moot een tweede rechtheidsmeting
worden uitgevoerd. Bierbij moet de rechtheidsspiegel blijven staan,
aangezien dit de referentie is. Uit deze twee rechtheidsmetingen is nu de
rotatie om de verticale as te bepalen omdat de uitrichtfout van de
laserbundel bij deze twee metingen hetzelfde blijft maar het teken wisselt
van de door de rotatie veroorzaakte verplaatsing. Er moet hierbij echter
weI gecorrigeerd worden voor een rotatie om een horizontale as die

geintroduceerd wordt doordat de machine over tweemaal de armlengte
moet worden verplaatst om de tweede rechtheidsmeting te kunnen
uitvoeren. De absolute meetonnauwkeurigheid heeft een ordegrootte

van 1 ".
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Figuur 3.1 : De meting R bestaat in dit geval uit twee rechtheidsmetingen
IS

T waaruit later de rotatie van de z-as om de eigen as kanyl

worden berekend. Voor de symbolenlijst zie bij1age 7.

ad 2) De rotaties R.. loodrecht op de translatierichting van de as worden
IJ

gemeten met behulp van de laserinterferometer. De resolutie is 0,1 " en de

absolute meetnauwkeurigheid is 0,2 " + 3~00·2 ", waarbij a de gemeten

hoekverdraaiing in graden is.

3.2.7. Orientatie-afwijkingen bij twee samenwerkende meetmachines

De orientatie-afwiJ'kingen A.. (zie figuur 3.2) tussen twee samenwerkende
IJ

machines, twee machines gemonteerd op een basisplaat, kan worden bepaald met

behulp van een richtkijker. Dit is een optisch meetinstrument dat wordt gebruikt

in combinatie met een verlicht richtmerk. De resolutie van dit meetinstrument is

0,01 mm en de onnauwkeurigheid is ongeveer 0,01 mm + 1,3.10~.L, waarbij L de

afstand tussen de richtkijker en het richtmerk is.

Om de afwijkingen te kunnen vaststellen moet de richtkijker zodanig worden

opgesteld dat de optische as van de kijker evenwijdig is aan het overlappende

meetvolume en aan de langste meetas. Voorwaarde hierbij is dat het richtmerk kan

worden waargenomen door de kijker als het richtmerk zowel aan de ene als aan de

andere machine is bevestigd.
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Figuur 3.2 : De orientatie-afwijking van de ene machine ten opzichte van de

andere machine. Ook is het overlappende meetvolume

weergegeven.

De kijker moet worden uitgericht langs de hoofdas van een van de twee

meetmachines. Vervolgens moet het richtmerk in de andere machine worden

geplaatst waarna de twee orientatie-afwijkingen kunnen worden vastgesteld door

de afwijkingen van de machine evenwijdig aan de asrichtingen in het vlak loodrecht

op de translatierichting vast te stellen.

Opm.: Tot op heden is een orientatie-afwijking nooit vastgelegd. Bet betreft hier

de orientatie-afwijking van de z-a.s in het YZ-vlak. Deze zal in de

toekomst oak gemeten gaan worden.

3.2.8. Vlakheidsafwijkin&en van de meettafel

De viakheid van een meettafel wordt vastgesteid met behulp van een optisch

waterpasinstrument. De resolutie van dit meetinstrument bedraagt 0,01 mm en de

meetonnauwkeurigheid is ongeveer 0,01 mm + 0,5.10-5. L.

Door een flexibel opgehangen Ienzenstelsel in het waterpasinstrument beschrijft de

optische as van dit instrument altijd een horizontaal vIak, dat als referentie wordt

gebruikt voor het meten van hoogteverschillen van een viaktafel.

Om de systematische fout geintroduceerd door het waterpasinstrument zo klein

mogelijk te houden dient het instrument langs de lange zijde van de meettafel te

worden opgesteld. De reden hiervoor is dat de draaiingsas van de kijker nooit exact

loodrecht op de optische as staat.
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Hierdoor beschrijft de optische as in werkelijkheid een kegelvlak hoven het

tafeloppervlak, waarbij de top van de kege1 raakt aan het snijpunt van de optische

as met de draaiingsas.

De hoogteverschillen van de meettafe1 worden vervolgens vastgeste1d door een

verlicht richtmerk over de meettafel te schuiven volgens een vast patroon en de

variatie in hoogte te meten (zie figuur 3.3).

De uiteindelijke vlakheidsafwijking wordt benaderd door een kleinste

kwadratenvlak te berekenen door de gemeten hoogteverschillen en vervolgens het

maximale berekende hoogteverschil vast te stellen tussen twee meetpunten.

•

Figuur 3.3

RM

Een vlaktafe1meting met behulp van een richtmerk RK en een

optisch waterpasinstrument.

3.2.9. Controle op tasterafwiWngen

Bij een cantrole van het tastersysteem wordt onderscheid gemaakt tussen het

gedrag in een lD-, een 2D- en een 3D-ruimte. Hierbij wordt geevalueerd op twee

aspecten, namelijk de spreiding van de meetresultaten en de

richtingsafhankelijkheid.
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De controle in de genoemde drie ruimtes gebeurt door middel van respectievelijk

een eindmaat, een ring en een kogel. Omdat de invlood van de machine op de

meetresultaten minimaal moot zijn, betekent dit dat de testobjecten klein mooten

zijn (orde van grootte: 10 - 25 mm) om de verplaatsingen van de sledes klein te

houden. Tevens mooten de geometrische afwijkingen van de testobjecten minimaal

een factor 5 kleiner zijn dan de specificaties van het tastersysteem.

De controlemetingen in de 1D-ruimte bestaat uit het herhaald meten van een

eindmaat welke is uitgericht langs een der machine-assen. Deze procedure moet

vervolgens herhaald worden voor de richtingen langs de andere twee

machine-assen.

Bet gedrag van het tastersysteem in de 2D-ruimte wordt vastgelegd door het

meten van de diameter van een ring, welke is uitgericht langs een van de drie

orthogonale vlakken van de meetmachine. Ook deze procedure moot herhaald

worden voor de andere twee vlakken.

Bet gedrag van het tastersysteem in de 3D-ruimte wordt vastgelegd door het

meten van de diameter van een kleine kogel.

3.2.10. Afnamecontrole van softwarematig gecorrigeerde meetmachines

Bij deze klasse van meetmachines worden alle relevante bronnen van afwiJlcingen

door de fabrikant bepaald en in de computer van de meetmachine vastgelegd. Via

een software-correctieprogramma kunnen vervolgens alle meetgegevens gedurende

het meetproces worden gecorrigeerd voor de afwijkingen die door de

machinegeometrie geintroduceerd worden. Door deze correcties heeft het dus goon

zin om rotatie-, rechtheids- en haaksheidmetingen uit te voeren omdat men niet

weet in hoeverre de meetmachine hiervoor is gecorrigeerd. Wel kan men de

lineariteitsresiduen, het niet-gecorrigeerde deel van de lineariteitsafwijking,

vastste11en door de meetwaarde welke door de computer wordt uitgegeven te

vergelijken met de meetwaarde van bijvoorbeeld een laserinterferometer. De 2D

en 3D-meetonnauwkeurigheid van de meetmachine moot (steekproofsgewijs)

worden vastgelegd door het uitvooren van eindmaatmetingen op posities in het

meetvolume zoals wordt aanbevolen in VDI 2617, waarbij het aantallokaties in de

ruimte eventuee1 kan worden uitgebreid, indien de grootte van het meetvolume dit

vereist.
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3.3. Programmatuur

Voor de vergaring van de meetgegevens wordt gebruikt gemaakt van een reeds

bestaand data-acquisitie programma [12.].

Dit programma draagt niet alleen zorg voor de aansturing en uitlezing van de

elektronische waterpassen en de laserinter£erometer, maar kan ook enige

eenvoudige mathematische bewerkingen uitvooren ter berekening van enkele

parameters (geometrische bronnen van afwijkingen). Daarnaast draagt het zorg

voor de opslag van de vergaarde data en is het mogelijk om gelijk na de meting een

grafische representatie te krijgen van de gemeten parameter, waarmee snel een

indruk wordt verkregen van het verloop en de orde van grootte van een parameter.

In veel gevallen zijn deze grafische representaties tevens een good hulpmiddel om

andere metingen te controleren op betrouwbaarheid.

Naast dit data-acquisitie programma wordt gebruik gemaakt van een drietal

programma's ter verwerking van de meetgegevens, welke in het afgelopen jaar zijn

ontwikkeld en verbeterd.

Een programma draagt zorg voor het omzetten van de datafiles in leesbare

informatie, waarbij eveneens gemiddelden en eventueelldeinste kwadratenlijnen

worden berekend, afhankelijk van het type geometrische afwijking.

Een ander programma bewerkt de meetdata zodanig dat de gegevens op een

aanvaardbare manier grafisch gepresenteerd kunnen worden.

Een derde programma wordt gebruikt om vlakheidsafwijkingen van meettafels te

berekenen.
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4. Status en eyaluatie van de 3D-meetmachines bij Volvo Car B.V.

4.1. Inleiding

Meetmachines worden bij Volvo Car gedurende het gehele produktieproces ingezet.

Hierbij vormen ze steeds het referentiekader waaraan getoetst wordt bij controle

van objecten op dimensionele aspecten. Deze machines worden onder andere

ingezet voor het meten van produkten aangeleverd door derden, het meten van

persdelen en complete carbodies tijdens en na produktie, het controleren van

persgereedschappen en opzetmallen en voor het meten en controleren van

schaalmodellen, waarna de op deze wijze verkregen coordinaten kunnen worden

gebruikt in een CAE-iiysteem.

Voordat periodieke controles van de meetmachines kunnen worden uitgevoerd

moet eerst inzicht worden verkregen in de huidige status van deze machines.

Hiertoe zijn vrijwel alle meetmachines in de afgelopen periode door middel van een

afname gecontroleerd door de TUE waarbij gebruik is gemaakt van de

meetprocedures zoals beschreven in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk wordt een

classificatie van de verschillende meetmachines gepresenteerd met het doel om

onder andere een algemene afnamecontrole, welke per machineconfiguratie kan

verschillen, te kunnen beschrijven.

Tezamen met de enkele meetmachines die reeds in het verleden zijn gecontroleerd

heeft dit een compleet beeld opgeleverd van de kwaliteit van het meetmachinepark

van Volvo Car B.V. te Born en Helmond. Aan de hand hiervan zal de status van

het machinepark worden besproken en geevalueerd.

4.2. Beschrijving van het meetmachinepark

Uitgaande van het bij Volvo Car aanwezige meetmachinepark is een indeling in

klassen gemaakt waarbij de machines met grote overeenkomsten in dezelfde klasse

zijn ingedeeld.

Deze indeling heeft een tweetal voordelen. In de eerste plaats kan hierdoor rekening

worden gehouden met de speciale mogelijkheden en beperkingen die elke klasse van

meetmachines bezit bij het ontwikkelen van de verschillende afnameprocedures.
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In de tweede plaats kunnen de diverse testprocedures eenvoudiger uitgesplitst
worden voor de diverse klassen, waardoor het mogelijk is geworden om extra
metingen uit te voeren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de extra
meetmogelijkheden van een bepaalde klasse van meetmachines.
Bij de indeling van de meetmachines in deze klassen is allereerst gebruik gemaakt
van het criterium:

1) machines met softwarecorrectiej
2) machines zander softwarecorrectie.

Deze indeling is gebaseerd op het feit dat meetmachines met softwarecorrectie een
principieel andere afnamecontrole vereisen dan meetmachines zander deze
mogelijkheid (zie hoofdstuk 3.2.8.).

Bij de machines zonder softwarecorrectie (afgezien van een eventuele
softwarematige correctie van liniaalafwijkingen) kan nog een verder onderscheid
worden gemaakt op basis van de verschillen in configuratie van de machine-assen.

Op basis van de genoemde twee criteria kunnen de meetmachines van Volvo Car
worden ingedeeld in drie klassen, verder aangeduid met type A, B of C
(zie figuur 4.1).

Type A TypeB Type C

Figuur 4.1 : De verschillende machinetypen.
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De machines die als type A zijn geclassificeerd betreffen twee Dea. Bravo
meetmachines. Deze machines zijn CNC-gestuurd, waarbij de geleidingen zijn
uitgevoerd met luchtlagers. De Dea. Bravo meetmachines zijn softwarematig
gecorrigeerd voor geometrie-afwijkingen.
De machine die is ingedeeld als zijnde een type B meetmachine is een
handbediende portaalmeetmachine. Deze machine is luchtgelagerd en bezit een
hardware-matige correctie voor liniaalafwijkingen, tevens is deze machine
aangesloten op een computer, welke wordt gebruikt voor het ondersteunen van
meetprocedures.
De type C machines zijn machines met een zogenaamde II C "-configuratie.
Praktisch alle meetmachines van dit type zijn handbediend en hebben geleidingen
uitgevoerd met rollen.
Voor een totaaloverzicht van alle bij Volvo Car geplaatste meetmachines zie
bij1age 1. Hierin is per meetmachine het meetvolume, de specificatie(s) en de
eventuele specificatie van de vlaktafel weergegeven. In deze bij1age is verder, met
het oog op de te ontwikkelen testprocedures, kort aangegeven tot welk type
(A, B of C) de meetmachine behoort, of er computerfaciliteiten aanwezig, wat voor
soort tastersysteem er aanwezig is en het gebruik van de meetmachine.

4.3. Vaststelling van de machinestatus

Voor elk type meetmachine zijn de afnameprocedures zodanig ontwikkeld dat er,
rekening houdend met de afmetingen van de controle-apparatuur, een ma.ximaal
meetvolume kan worden gecontroleerd. Tevens is getracht de metingen zodanig op
te zetten dat voor iedere volgende meetopstelling slechts minimale aanpassingen
noodzakelijk zijn, vergeleken met de vorige opstelling. De opstellingen die tezamen
een afnamecontrole vormen zijn in bij1age 7 beschreven. Bij deze opstellingen
wordt gebruik gemaakt van de afnamemethodieken welke reeds in hoofdstuk 3 zijn
besproken.
Voor de vergaring en verwerking van de meetgegevens wordt gebruik gemaakt van
een aantal computerprogramma's om de tijd, benodigd voor de afname van een
meetmachine, zovee1 mogelijk te beperken. Ondanks deze automatisering is in de
praktijk gebleken dat een complete afname van een enkele meetmachine (inclusief
de controle van de vlaktafel) circa 30 uur in beslag neemt.
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De afnamecontrole van twee samenwerkende meetmachines neemt circa 40 uur in

beslag. Verder nemen de interpretatie en verwerking van de meetgegevens ongeveer

10 uur in beslag.

De gegevens die de afgelopen periode zijn verzameld bij de afnames van diverse

meetmachines zijn vastgelegd in WPA-rapporten [13., 14., 15., 16., 17. tIm 28.,

29.]. Een verkort overzicht is gegeven in tabel 4.1.

merk lokatie machine- controledatum WPA rapport-

meetmachine 1 nummer nummer
maand jaar

1. Zeiss SMM carr. bouw 75302 11 89 814
75303

2. Dea Bravo pershal 2 88 537
3. Dea Bravo prod.lijn 9 88 623
4. Stiefelmayer meetkamer 16251282 5 90 906

27150486
5. Stiefelmayer meetkamer 5451077 8 83 956

5461077
6. Stiefelmayer meetkamer 20881084 4 85 957

20891084
7. Stiefelmayer meetkamer 1730774 6 89 755
8. Stiefelmayer OCB 1720774 5 90 907
9. Stiefelmayer gereedsch. 20560185 8 90 936
10. Mitutoyo meetkamer 13632 11 89 839
11. Mora 120 protobouw 0310/.1{4083 5 90 717

0310/1 14183
12. Mora 117 protobouw 046/.77 5 89 716

Stiefelmayer
047/77

13. beproeving 35470688 9 89 798
35480688

14. Mora 121 2 beproeving 058/77 - - -
15. Stiefelmayer protobouw 34980388 4 90 879
16. Mora 115 styling 048/77 5 89 718

Mora 118 9038/.1082
17. Mora 112 styling 0250/.1/0883 4 90 880

0250/11/088
18. Stiefelmayer 2 styling 6160578 - - -
19. Stiefelmayer styling 28221086 5 89 719

1. De machines 1 tIm 9 staan op de lokatie Born, 10 tIm 19 in Belmond.

2. Deze machines komen om verschillende redenen niet in aanmerking voor een

afnamecontrole, zie ook bijIage 1.

TabeI4.1: Overzicht van de bij Volvo Car B.V. geplaatste meetmachines met

controledatum en WPA-rapportnummer.
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4.4. Evaluatie van de machinegegevens

De afnamecontrole van een meetmachine zoals die wordt uitgevoerd door de TUE

levert meer informatie op dan in principe noodzakelijk is voor de beoordeling van

de machine op grond van de specificaties van de fabrikant.

Vaak is de enige gegeven specificatie een l~pecificatie. Soms wordt een machine

met een 3D~pecificatie geleverd, hoewel dit niet vaak voorkomt bij de klasse van

meetmachines die bij Volvo Car zijn geplaatst.

De ID~pecificatie is echter niet algemeen maatgevend voor de

meetonnauwkeurigheid van een meetmachine omdat hierbij nog andere

machine-afwijkingen, naast de afwijking T.. (i =x, y, z) die gemeten wordt bij het
11

vaststellen van de ID-meetonnauwkeurigheid, een rol spelen.

Gesteld kan dus worden dat een goedkeuring van een meetmachine na een

afnamecontrole, als dit op grond van de ID~pecificatie gebeurt, zuiver formeel is,

omdat dit maar een beperkte indicatie geeft van de uiteindelijke

3D-meetonnauwkeurigheid van de meetmachine.

Om toch een indruk te krijgen van de 3D-meetonnauwkeurigheid van de gemeten

meetmachines is met behulp van de bovengrensmethode (zie bijIage 6) een

afschatting van deze 3D-meetonnauwkeurigheid gemaakt (zie tabe14.2 en

figuur 4.3). Bij de afschatting van de 3D-meetonnauwkeurigheid is gebruik

gemaakt van de in de afgelopen periode verzamelde machinegegevens welke zijn

vastgelegd in afnamerapporten (zie tabeI4.1). In tabel4.2 is eveneens voor elke

machine de maximale ID-meetonnauwkeurigheid opgenomen.

In figuur 4.2 is een grafische representatie gegeven van de procentuele

overschrijding van de ID~pecificatie.
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merk lokatie machin~ max.onnauwkeurigheid

meetmachine 1 nummer 1D 2 3D 3

[JLIIl] [JLIIl]

1. Zeiss SMM carr. bouw 75302 202,0 560
75303 147,0

2. Dea Bravo pershal 68,1 68,1
3. Dea Bravo prod. lijn 111,9 111,9
4. Stiefelmayer meetkamer 16251282 393,2 1396

27150486 279,5
5. Stiefelmayer meetkamer 5451077 290,0 485

5461077 240,0 429
6. Stiefelmayer meetkamer 20881084 27,0 418

20891084 56,0
7. Stiefelmayer meetkamer 1730774 150,4 831
8. Stiefelmayer OCB 1720774 175,9 815
9. Stiefelmayer gereedsch. 20560185 398,1 1038
10. Mitutoyo meetkamer 13632 12,0 21
11. Mora 120 protobouw 0310/1{4083 435,0 1309

0310/1 /4183 197,0
12. Mora 117 protobouw 046/77 880,0 2341

047/77 510,0
13. Stiefelmayer OOproeving 35470688 107,0 353

35480688 78,0

14. Mora 121 4 OOproeving 058/77 -- --
15. Stiefelmayer protobouw 34980388 177,9 447
16. Mora 115 styling 048/77 827,0 2093

Mora 118 9038/1082 499,0 1285
17. Mora 112 styling 0250ZI{0883 466,3 717

0250/1 /088 402,5 656

18. Stiefelmayer 4 styling 6160578 -- --
19. Stiefelmayer styling 28221086 173,0 481

1. De machines 1 t/m 9 staan op de lokatie Born, 10 t/m 19 in Belmond.

2. Bier is de maximaal voorkomende gemeten ID-meetonnauwkeurigheid

woorgegeven van een meetmachine. Dit kan dus de ID-onnauwkeurigheid zijn

van de X-, V-of z-as.
3. Bier is de 2S-waarde weergegeven.

Voar enkele samenwerkende 3D-meetmachines was het niet mogelijk om een

totale bovengrensschatting van de mootonnauwkeurigheid te maken. Hier is

dan een schatting gegeven van de individuele 3D-meetonnauwkeurigheid.

4. Goon berekening, zie taOOI4.1.

Tabel 4.2: Overzicht van de bij Volvo Car B.V. in gebruik zijnde meetmachines

met de maximaal gemeten ID-meetonnauwkeurigheid en een

OOrekende bovengrens van de 3D-meetonnauwkeurigheid.
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Figuur 4.2 : Overschrijding van de 1D-tpecificatie in procenten.
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Figuur 4.3 : Bovengrensschatting (zie bijlage 6) van de

3D-meetonnauwkeurigheid van het meetmachinepark.
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Uit figuur 4.2 blijkt dat maar drie van de in totaal19 meetstations aan de

ID-ilpecificatie voldoon waarvoor de meetmachines zijn geleverd.

Dit heeft twee oorzaken:

1) Veelleveranciers van meetmachines zijn niet in staat (gebleken) om hun

machines binnen specificaties af te leveren. Veelal maakt men gebruik van

ontooreikend nauwkeurige apparatuur. Na de installatie van een machine bij

de koper wordt meestal alleen de liniaal die aan de meettafel wordt bevestigd

gejusteerd en worden de haaksheden ingesteld.

Bij het justeren van de linialen wordt over het algemeen geen rekening

gehouden met de invlood van thermische effecten, terwijl bij de instelling van

de haaksheden soms een verkeerde methodiek wordt toogepast.

2) De koper dient eigenlijk de geleverde machines te controleren op gebreken om

bij constatering daarvan met succes een beroop te kunnen doon op een

eventuele garantie van de leverancier. Bij meetmachines moot deze controle

bestaan uit een afnamecontrole van de meetmachine met het doe! te

controleren of aan de specificaties ten aanzien van de meetnauwkeurigheid

wordt voldaan.

Indien dit niet het geval is kan worden overgegaan tot het opnieuw justeren

van de geleidingen, waarbij tevens zorg moot worden besteed aan de rechtheids

en rotatie-a.fwijkingen omdat deze ook een invloed hebben op de

meetnauwkeurigheid. In de praktijk blijkt namelijk dat anders de leverancier

soms te weinig aandacht besteed of over ontooreikende hulpmiddelen beschikt

om de orde van grootte van deze afwijkingen voldoonde te beperken.

Afgaande op de gegevens in tabel 4.2 en ervan uitgaande dat de meetmachines om

een bepaalde reden met een bepaalde specificatie zijn aangekocht, moot

geconcludeerd worden dat minstens een aantal meetmachines gereviseerd moeten

worden, als het beleid ten aanzien van het gebruik van deze machines ongewijzigd

blijft.
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Welke meetmachines voor revisie in aanmerking komen hangt af van het beleid dat
Volvo Car in de toekomst wi! gaan voeren ten aanzien van het gebruik van deze
machines in relatie tot de dimensione1e controle van objecten.
Men kan besluiten om aUe meetmachines te reviseren, omdat deze machines
eigenlijk aan de specificaties moeten voldoen. Dit zal echter een kostbare operatie
zijn. Een andere mogelijkheid is om een aantal machines aan te wijzen waarop de
belangrijke meetoperaties worden uitgevoerd waar verdere acties vanaf hangen. Dit
zal minder kostbaar zijn dan de eerste mogelijkheid, maar vergt een nauwkeurige
organisatie en administratie om de juiste objecten op de juiste meetmachine te
meten. Bet resultaat van beide oplossingen zal zijn dat verdere problemen in het
produktieproces die verband houden met geometrische aspecten, in belangriJ'ke
mate kunnen worden teruggedrongen.
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5. Een evaluatie van bestaande iestmethodieken aan de hand

yan het eisenpakket un Volvo Car B.V.

5.1. Inleiding

Uit de literatuur zijn vele methoden bekend om CNC-gestuurde meetmachines met

een klein meetvolume (meetvolume tot ongeveer 2 m3) in een redelijk kort

tijdsbestek en met eenvoudige testmiddelen te controleren op hun

meetonnauwkeurigheid. De vraag is echter of een of meerdere van deze methoden

geschikt zijn voor de meetmachines die bij Volvo Car zijn opgesteld. Aan de hand

van het eisenpakket dat Volvo Car heeft opgesteld voor de toe te passen

testmethoden zullen uit de literatuur bekende testmethoden worden geevalueerd op

hun geschiktheid ten aanzien van periodieke controles van grote 3D-meetmachines.

Indien deze niet kunnen voldoon aan een of meerdere eisen van Volvo Car zal

bekeken worden welke testprocedure de beste perspectieven biedt om met succes te

kunnen worden uitgebreid tot een redelijk alternatief om periodieke controles uit te

voeren.

5.2. Inventarisatie en evaluatie van het eisenpakket

Uit economisch en markttechnisch oogpunt [7.] moot een gebruiker een aantal eisen

stellen aan de procedures die zullen worden gebruikt voor het periodiek controleren

van de status van 3D-meetmachines. Bieruit kunnen een aantal extra eisen worden

afgeleid.

Bet uitgangspunt voor de periodieke controles is dat hiermee de teruggang in

kwaliteit van een machine kan worden bewaakt en zonodig kan worden ingegrepen

als deze onder een vooraf vastgesteld niveau dreigt te dalen. Dit heeft tot gevolg

dat de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van een 3D-meetmachine in de tijd

gezien op een hoger niveau zal blijven) hetgeen als positieve consequentie heeft dat

een kostenbesparing op termijn kan worden gerealiseerd. Zowel op het gebied van

de exploitatie van de machines zelf als op andere gebieden waarop de machines

worden ingezet.
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Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:
bij constatering van mankementen aan meetmachines kan gericht en op tijd
tot reparatie worden overgegaan;
de schade ten gevolge van meetafwijkingen kan beperkt blijven door een
effectieve controle van de meetonnauwkeurigheid van meetmachines. In dit
verband moot geda.cht worden aan onterechte af- of goedkeur van produkten.

Aan de testprocedures worden door Volvo Car de volgende eisen gesteld:

1) de testprocedures mooten in een relatief kort tijdsbestek kunnen worden
uitgevoordj

2) er moot gebruik worden gemaakt van eenvoudige meet- en hulpmiddelen;
3) de testprocedures mooten door personeel van Volvo Car kunnen worden

uitgevoord;
4) de testprocedures mooten met een acceptabele betrouwbaarheid een indruk

geven van de meetonnauwkeurigheid van een 3D-meetmachine.

Uit deze vier hoofdeisen kunnen nog een aantaI aanvullende eisen worden afgeleid:

korte meetcycli, de totale controle van een meetmachine mag niet meer tijd in
beslag nemen dan enkele urenj
minimaal aantaI meetposities in een meetvolume;
testobjecten en meetmiddelen mooten eenvoudig te hanteren zijnj
de metingen mooten zoveel mogelijk gea.utomatiseerd worden;
voor aIle 3D-meetmachines zoveel mogelijk dezelfde procedures;
eenvoudige procedures waarbij geen specialistische kennis nodig is voor de
uitvooring;
uitspraken ten aanzien van de meetonnauwkeurigheid en veranderingen van
parameters van de ma.chine moeten zoveel mogelijk worden geautomatiseerd,
hetgeen inhoudt dat uit de metingen eenvoudig en eenduidig moot kunnen
worden bepaald welke geometrische afwijkingen een bepaalde specificatie of
grens overschrijden of ten opzichte van de vorige testperiode van grootte zijn
veranderd.
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Dit houdt tevens in dat er een uitgebreide ondersteuning moet worden geboden

in de vorm van een softwarepakket, gezien het grote aanta! meetmachines en

de te verwachten hoeveelheid te vergaren dataj

de traceability van de testobjecten en de meetinstrumenten moot gewaarborgd

zijnj

de nauwkeurigheid van de periodieke testprocedures moot minimaal een factor

3 beter zijn dan de toleranties van de objecten die met de 3D-meetmachines

moeten worden gemetenj

het tota!e testsysteem dient centraal beheerd te worden en door een beperkte

groep mensen te worden bediend om een zekere betrouwbaarheid van de

metingen te kunnen garanderen.

De testprocedures dienen te worden uitgevoerd op de meetmachines bij Volvo Car.

Aangezien deze klasse van meetmachines haar beperkingen kent dienen een aanta!

(dwingende) randvoorwaarden te worden geformuleerd ten aanzien van de

uitvoering en de vorm van de testprocedures en testobjecten:

1) het merendeel van de meetmachines is handbediend (voor meer technische

gegevens zie bijlage 1), zodat de snelheid van de meetoperaties beperkt is. Dit

gegeven stelt een grens aan het aanta! metingen per meetpositie en het totaal

aanta! meetposities in het meetvolume van een meetmachinej

2) bij een aanta! meetmachines is een beperkte mogelijkheid aanwezig om

objecten software-matig uit te richten, bij andere machines is deze

mogelijkheid er niet. Dit houdt in dat de mogelijk.heden om rekenoperaties uit

te voeren aan geometrische elementen beperkt zijn, hetgeen een beperking is

bij de keuze van het type toe te passen testobject en de bijbehorende

testprocedurej

3) circa 75% van de meetmachines heeft een meetvolume van 10 m3 of meer (zie

figuur 5.1). Hierdoor nemen de moge1ijkheden tot het uitgebreid testen van de

machine in het gehele meetvolume in een relatief kort tijdsbestek sterk af. De

dichtheid van het aanta! meetposities in de mimte moet dus noodgedwongen

beperkt blijven, waarbij de meetposities ze1I machine-afhankeliJx moeten

worden gekozen, zander dat een onaanvaardbare concessie wordt gedaan aan

de kans om een meetmachine onterecht goed of af te keurenj
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Figuur 5.1 Een meetmachine met een meetvolume van ongeveer 50 m3.

4) de controlemethodieken moeten in een industrHHe omgeving kunnen worden

toegepast, dat wil zeggen dat deze methoden relatief ongevoelig moeten zijn

voor vervuiling, trillingen en temperatuur£luctuaties.

Naar aanleiding van deze eisen van de gebruiker en de geformuleerde

randvoorwaarden vervallen twee van de drie controlemethodieken welke

omschreven zijn in hoofdstuk 3, te weten de afnamecontrole en de kalibratie.

De afnamecontrole en de kalibratie vervallen omdat deze zeer tijdsintensief zijn,

geschoold personeel vereisen en de meetmiddelen zeer kostbaar zijn.

Ret vereist specialistische kennis om hiermee voldoende informatie te vergaren om

een uitspraak te kunnen doen over de meetonnauwkeurigheid in de diverse ruimtes

in het meetvolume.

De derde methode, het testen van meetmachines, is weI geschikt om toe te passen

voor de controle van grote 3D-meetmachines. De reden hiervoor is dat een test

naar eigen inzicht kan worden opgezet. Deze vrijheid van handelen kan echter

tevens een nadeel zijn omdat een test niet genormeerd is en dus niet algemeen

geaccepteerd hoeft te worden ais periodiek controiemiddel voor een

3D-meetmachine.
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Aan eventuele bezwaren kan deels tegemoot worden gekomen door, naast de

periodieke testen, ook periodieke kalibraties uit te voeren maar met een interval

van enkele jaren (bijvoorbeeld 3 jaar), dit in tegenstelling tot de periodieke testen,

die een testinterval zullen krijgen in de ordegrootte van hooguit enkele maanden.

Door een grondige documentatie van de te hanteren testmethoden kunnen

overblijvende bezwaren waarschijnlijk worden ondervangen.

5.3. Selectie van de te testen machine-afwijkingen

Bij het selecteren van de testobjecten en testprocedures dient niet aIleen rekening

te worden gehouden met het eisenpakket en de daar bijbehorende

randvoorwaarden, maar dient tevens geinventariseerd te worden welke

(verandering van) afwijkingen men periodiek wil controleren. Uitgangspunten bij

de selectie hiervan dienen de volgende te zijn:

1) de geometrische afwijkingen die het grootste effect hebben op de

meetonnauwkeurigheidj

2) de geometrische afwijkingen die, gegeven de gebruiksomstandigheden, het

meest aan wijzingen onderhevig zijn.

In de praktijk is gebleken [2.] dat, door wijzigingen in de lagereigenschappen van

zowellucht- als rollagers, met name de haaksheden aan veranderingen onderhevig

zijn. Een andere oorzaak is dat de instellingen van de haaksheden kan veranderen

ten gevolge van het schoonmaken van geleidingen en rollen bij een servicebeurt.

Controle van deze afwijkingen wordt noodzakelijk geacht vanwege het feit dat de

meetafwijkingen proportioneel zijn met de lengte van de geleiding.

Een andere bron van afwijkingen zijn de lineariteitsafwijkingen. De meeste van de

toogepaste meetsystemen bij Volvo Car zijn erg gevoolig voor vervuiling, waarbij

meespeelt dat sommige meetsystemen in absolute nauwkeurigheid Diet voldoonde

good zijn afgesteld. Bij elektroDische meetsystemen kunnen zich plotseling

storingen voordoon die moeilijk kunnen worden geconstateerd als Diet een

regelmatige controle plaatsvindt. Door een regelmatige controle kan de conditie

van de meetsystemen beter worden bewaakt dan tot op heden en kunnen ontstane

storingen sneller worden verholpen.
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De rotatie- en rechtheidsafwijkingen zullen, in de tijd gezien, niet snel van

ordegrootte veranderen bij normaal gebruik. Uit metingen blijkt bovendien dat de

invloed van de rechtheidsafwijkingen op de meetonnauwkeurigheid veelal een stuk

kleiner is dan van de andere afwijkingen. Rotatie-afwijkingen hebben in vee1

gevallen wei een grote invloed op het meetresultaat, zodat deze afwijkingen, indien

mogelijk, regelmatig gecontroleerd moeten worden.

Uit de verschillende metingen die door de TUE zijn verricht is gebleken dat vooral

schakelende tastsystemen oorzaak kunnen zijn van aanzienlijke afwijkingen in het
meetresultaat. Enerzijds is dit te wijten aan het constructieprincipe van dit type

taster, dat niet optimaal is, anderzijds zijn tastersystemen in het algemeen vrij

gevoelig voor storingen.
Dit is vaak te wijten aan vervuiling, te grote aantastkrachten of te zware
belastingen door middel van lange tasterstiften.

Doordat aIle controles met behulp van het tastersysteem plaats vindt dat

operationeel is op de machine tijdens normaal bedrijf, dient de controle van het

tastersysteem een standaardprocedure te zijn.

Op de lokatie Born van Volvo Car B.V. staan de meeste vlaktafels bloot aan vrij

sterke trillingen die worden voortgebracht door de nabij gelegen pershal. De

meettafels hebben een fundatie die op een zachte ondergrond steunt, terwijl veel

van deze tafels niet symmetrisch belast worden met vrij zware objecten. Door deze

omstandigheden is het niet ondenkbaar dat er enige vervorming van de vlaktafels

optreedt na verloop van tijd. Dit is echter nog niet aangetoond, omdat de meeste

vlaktafels pas een keer zijn gemeten. Aanbevolen wordt echter om deze tafels

regelmatig te controleren op toestandsveranderingen. De reden hiervoor is dat

vrijwel aIle vlaktafels dienen als referentie voor minstens een geleiding van de

machine (veel machines zijn rechtstreeks gelagerd op de tafel) en voor het opstellen

van objecten met behulp van opspanmallen.
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5.4. De selectie van een geschikt testobject

5.4.1. Inleiding

Aan de hand van de geformuleerde eisen, randvoorwaarden en de te meten

afwijkingen mooten een of meerdere testobjecten (en testprocedures) worden

geselecteerd waarmee het testsysteem kan worden opgezet. In deze paragraaf zal

daarom eerst een korte beschrijving worden gegeven van de fysische eisen die een

testobject moot bezitten. Hierbij zal eveneens gekeken worden naar de voor- en

nadelen van het gebruik van testobjecten. Verder zullen een aantal uit de

literatuur bekende en in de praktijk beproofde testmethoden worden getoetst op

hun geschiktheid om met succes te kunnen worden toogepast bij Volvo Car. Dit zal

gebeuren aan de hand van een indeling van testobjecten in klassen welke veel in de

literatuur wordt aangehaald.

5.4.2. Testobjecten

Als definitie voor een testobject kan de volgende stelling worden gehanteerd:

Een testobject is een geometrisch object met nauwkeurig bekende eigenschappen.

Bet object moot mechanisch kunnen worden aangetast zodat het als referentie kan

worden gebruikt bij de controle van meetmiddelen.

Omdat testobjecten worden toogepast om te beoordelen of een meetmachine aan de

specificaties voldoot of om vast te stellen wat de grootte is van de diverse

geometrische bronnen van afwijkingen dienen er strenge (fysische) eisen

(zie tabel 5.1) te worden gesteld aan een testobject:

1) in de tijd moot het object zowel op kone als op lange termijn vorm- en

maatvast zijn, zodat de volgende eisen aan een testobject mooten worden

gesteld:

weinig corrosie-gevoeligj

kleine thermische tijdconstante waardoor het object snel de temperatuur

van de omgeving aanneemt j

voldoonde hardheid van de aantastoppervlakken, zodat slijtage beperkt

blijftj
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2) het object moot hanteerbaar zijn, hetgeen eisen stelt aan het maximaal

toolaatbare gewicht en volumej

3) het mechanisch en thermisch gedrag mooten voorspelbaar zijn om achteraf te

kunnen corrigeren voor afwijkingen ten gevolge van de omgeving:

het doorbuigingsgedrag van een object moot voorspelbaar zijn zodat

hiervoor maatregelen kunnen worden getroffen in de opstelling of achteraf

mathematisch kan worden gecorrigeerdj

de uitzettingscoefficient van het object moot nauwkeurig bekend zijn,

zodat hiervoor kan worden gecorrigeerdj
niet (of weinig) gevoelig voor trillingen uit de omgeving of voor trillingen
geintroduceerd door het meetproces.

Materiaal p E or cp >.

[kg1m3] [N/mm2] [11K] [J/kgK] [W/mK]

staal 7,8 205.103 11,5.10-6 0,46 52

invar 8,1 145.103 0,9.10-6 0,51 11

GG 7,2 125.103 9,0.10-6 0,54 58

graniet 2,5 90.103 6,0.10-6 0,84 0,35

zerodur 2,5 91.103 -{l,05.1O-6 0,82 1,64

aluminium 2,7 70.103 24,0.10-6 0,88 220

Tabe15.1 Mechanische en thermische materiaalkentallen van materialen

voor testobjecten (GG = grijs gietijzer, invar met 36% Ni).

Hierin is p de dichtheid, E de elasticiteitsmodulus, >. de

warmtegeleidingscoefficient, cp de soortelijke warmte en or de

uitzettingscoefficient [30.].

Als belangrijkste voordelen van het gebruik van testobjecten zijn te noemen:

1) het tastersysteem is actiefj

2) een eventuele software-correctie van de machine is actief (bijvoorbeeld een

liniaalcorrectie) j
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3) meetnauwkeurigheid onder meetconditiesj effecten van eindige stijfheid van de

geleidingen worden meegenomen, zodat uiteindelijk een goode indruk ontstaat

van de meetonnauwkeurigheid in de verschillende meetruimtesj

4) veel testobjecten zijn goodkoper en eenvoudiger te hanteren dan

meetinstrumenten.

Er zijn echter ook enkele nadelen te noemen bij het gebruik van testobjecten

waarvan de belangrijkste zijn:

1) de nauwkeurigheid waarmee met testobjecten machin~afwijkingen kunnen

worden vastgesteld ligt veelallager dan wanneer geschikte meetmiddelen

worden toegepastj

2) er kan alleen worden vastgesteld worden wat de relatieve meetfout is van een

meetmachine. Er kan alleen de meetfout over een bepaalde afstand worden

vastgesteld, vastgelegd door het testobjectj

3) het is niet mogelijk om een continue verzameling van meetpunten te verkrijgen

in de ruimtej

4) een testprocedure is een vorm van een (beperkte) steekproof bij meetmachines

om de meetonnauwkeurigheid in de ID-, 2D- of 3D-ruimte vast te stellenj

5) toowijzing van de afzonderlijke bijdragen van de diverse bronnen van

afwijkingen uit de meetresultaten is meestal niet mogelijkj

6) veel testprocedures behooven een uitgebreide softwarematige ondersteuning ter

verwerking van de meetuitkomsten om een uitspraak te kunnen doen over de

grootte van geometrische bronnen van afwijkingen.

5.4.2.1. Indeling en beschrijying van de diverse testobjecten

Een indeling van de diverse testobjecten kan geschieden naar de ruimte waarin de

meetpunten gerealiseerd worden en naar het doe! van de testmeting, zodat de

volgende indeling ontstaat:

ID-testobjectenj

2D-testobjectenj

3D-testobjectenj

contourtestobjecten.
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Met deze testobjecten kunnen meestal twee verschillende soorten testen worden

uitgevoerd. Deze twee soorten testen verschillen zowel in strategie als in analyse

van de meetresultaten.

De eerste soort testen bestaat uit het meten van een of meerdere objecten waarbij

de evaluatie is gericht op het detecteren van meetonnauwkeurigheden van de

machine in de 1D-, 2D- en 3D-ruimte die de gegeven specificaties overschrijden.

De tweede soort testen hebben tot doel om tevens een schatting te geven van (een

aantal van) de 21 bronnen van geometrische afwiJ'kingen en aan de hand van deze

uitkomsten een uitspraak te doen over de kwaliteit van een machine. Bij dit soort

testen is een zeer nauwkeurige vergaring van meetgegevens en een bepaalde

strategie bij het opstellen van de testobjecten vereist. Bovendien is voor de

verwerking van de gegevens softwarematige ondersteuning een vereiste in verband

met de complexiteit van de problematiek.

type geom. meetpunten meetpunten meetpunten op meetpunten
ruimte element op een lijn op een vlak min. 2 vlakken op contour

lD-testobj. 2D- testobj . 3D-testobj. contourtestolD .

lD vlak (stappen- ) -- -- rechtheids-
eindmaat liniaal
lasereind-

maat

2D (cirkel-) gatenstrip gatenplaat rechthoekig kalibratie-
cilinder laser- gaten- blok met gaten ring

dra~er

3D kogel kogelstaaf kogelplaat tetraeder cilinder
kegel kogeldrager kegelplaat "kugelwald" kogel

cilinder kegeldrager gatenpI aat rechthoekig kegel
met eind- gatendrager blok met kegels getrapte cil.

vlak cilinders of tandwiel-
kOl?:els normaal

Tabel5.2 Indeling van de verschillen de testobjecten voor

meetmachines [30.].
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In de literatuur zijn veel testobjecten en bijbehorende testmethoden beschreven. De

meest bekende testobjecten zijn:

de kogelstaaftestj

test met eindmaatmetingenj

de gatenplaattestj

test met rechthoekig blok met referentiepuntenj

Kreisformtestj

de test met een tetraeder.

Veel andere testmethoden hebben altijd een nauwe verwantschap met een van de

bovengenoemde testmethoden, zodat een korte beschrijving van de testmethoden

zal worden beperkt tot de hierboven genoemde. Voor een nadere omschrijving van

deze methoden wordt verwezen naar de literatuur.

5.4.2.2. ID-testobject: de kQgelstaaf

Deze test kan worden uitgevoerd met behulp van een staaf waaraan aan de beide

uiteinden een kogel is bevestigd waarvan de geometrische eigenschappen zeer

nauwkeurig van bekend zijn. De meetwaarden worden verkregen door het

aantasten van beide kogels en vervolgens de afstand te bepalen uit de afstand

tussen de middelpunten. Door op verschillende lokaties in het meetvolume te

meten kan een indruk worden verkregen van de meetonnauwkeurigheid van de

meetmachine. Bij een nauwkeurige vergaring van (veel) meetgegevens kunnen alle

geometrische afwijkingen worden vastgesteld. Een nadeel is dat een softwarepakket

om deze afwijkingen te berekenen nog niet commercieel op de markt te verkrijgen

is.

Testobjecten die veel overeenkomsten hebben met de kogelstaaf zijn de

magnetische kogelstaaf en de machine checking gauge van de firma Renishaw.

Literatuur: [30., 31., 32., 33.]

5.4.2.3. ID-testobject: de (stappen-)eindmaat

Een parallel-endmaat bestaat uit een rechthoekige staaf met een nauwkeurig

bepaalde lengte. De twee eindvlakjes van de eindmaat zijn nauwkeurig parallel.
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De lengte van oon eindmaat kan worden bepaald door de beide eindvlakjes aan te

tasten.

Een eindmaat kan voor diverse dooleinden worden ingezet, zoals het vaststellen

van de mootonnauwkeurigheden in de diverse ruimten van het mootvolume. Tevens

is het mogelijk om oon uitspraak te doon over de grootte van de

haaksheidafwijlringen.

Een stappeneindmaat kan good vergeleken worden met een gewone parallel

eindmaat. Bet enige verschil is dat met een stappeneindmaat veel moor

meetlengtes gerealiseerd kunnen worden.

literatuur: [9., 10., 34., 35.]

5.4.2.4. 2D-testobject: de gatenplaat

Dit testobject bestaat uit oon plaat uit geometrisch stabiel materiaal waarin in een

bepaald regelmatig patroon oon aantal gaten zijn gemaakt (zie figuur 5.1) waarvan

de positie ten opzichte van elkaar met grote nauwkeurigheid bekend is.

De grootte van de gatenplaat is zodanige dat deze de grootte van het kleinste vlak

van het meetvolume benadert.

In de meeste gevallen zal de gatenplaat op oon aantal posities evenwijdig aan een

van de drie orthogonale vlakken worden opgesteld. Door de opstellingen met grote

zorgvuldigheid te kiezen kunnen alle geometrische afwijlringen worden vastgelegd,

echter met oon beperkte nauwkeurigheid, omdat slechts een beperkt aantal

mootpunten wordt genomen. Hiervoor is weI geavanceerde software voor nodig.

Vergelijkbare testobjecten zijn platen met kogels of met kegels.

literatuur: [3D., 36., 37., 38.]

Figuur 5.2 Een voorbeeld van oon gatenplaat.
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5.4.2.5. 3D-testobject: rechthoekig blok met referentiepunten

Een rechthoekig testobject heeft tussen de 20 tot 40 kogels, cilindrische gaten of

kegels als referentiepunten, waarvan de onderlinge positie door middel van een

meting moeten worden bepaaJd. Deze referentiepunten zijn verdeeld over meerdere

zijden van het testobject, zodat over een 3D-testobject kan worden gesproken. Dit

houdt tevens in dat met een tastersysteem moot worden gemeten waaraan

meerdere tastpennen zijn bevestigd. Bet volume van dit type testobjecten ligt in de

buurt van 0,05 m3. Ook hiermee kunnen eventueel aUe geometrische afwijkingen

worden bepaaJd. Maar ook hier geldt weer dat er voldoende software aanwezig

moet zijn voor het uitvoeren van de berekeningen.

literatuur: [30., 39.]

5.4.2.6. Contourtestobject: de kalibratiering

De kalibratiering wordt onder andere toegepast in de Kreisformtest.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gekalibreerde grote en kleine ring zodat

fouten geintroduceerd door de meettaster en geintroduceerd door de

machinegeleidingen onderscheiden kunnen worden. De ringen moeten minimaal op

een 6-tal posities in het meetvolume worden gemeten, waarbij beide ringen op een

groot aantal punten moeten worden aangetast. In principe kunnen een aantal

geometrische afwijkingen worden afgeschat met behulp van een computer, maar

ook hier geldt dat dit slechts met een beperkte nauwkeurigheid kan geschieden.

literatuur: [40., 41.]

5.5. Evaluatie van de testmethoden

Na toetsing van de genoemde testobjecten en procedures aan de randvoorwaarden

is gebleken dat eigenlijk aUeen de (stappen-)eindmaat voldoet aan drie van de vier

randvoorwaarden (zie 5.2). Aan de vierde eis (ongevoelig voor vervuiling, trillingen

en temperatuurfluctuaties) wordt in veel mindere mate voldaan.
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Bij een nadere beschouwing blijkt verder dat de meeste van de voorgestelde

afwijkingen die gemeten moeten worden ook met een eindmaat gemeten kunnen

worden.

De eindmaat is zeer geschikt om te meten op handbediende meetmachines. Ret

testobject is eenvoudig hand- of softwarematig uit te richten langs een van de drie

machine-a.ssen. Bovendien is een eindmaat eenvoudig te meten en vergt het relatief

weinig meetpunten om de dimensies van het testobject vast te leggen. Een

correctie voor temperatuurgedrag kan relatief eenvoudig worden doorgevoerd

omdat het een een-dimensionaal testobject betreft. Eindmaten zijn commercieel

verkrijgbaar tot een lengte van 1500 mm, zodat het aantal posities in het

meetvolume waarschijnlijk beperkt kan worden.

Aan de hand van het gese1ecteerde testobject zal in hoofdstuk 6 een specificatie van

de testprocedures worden opgesteld, waarmee rekening kan worden gehouden met

de beperkingen en extra mogelijkheden van het testobject.

-57-



6. Specifieke testprocedures yoor Volvo Car B.V.

6.1. Inleiding

In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven van de testprocedures zoals

die ontwikkeld zijn ten behoeve van Volvo Car. Bij het opstellen van de

testprocedures is uitgegaan van het gebruik van eindmaten, zoals reeds is

beargumenteerd in hoofdstuk 5.

Het doel van de testprocedures is om de actuele meetonnauwkeurigheid van een

meetmachine met een groot meetvolume met een acceptabele betrouwbaarheid vast

te stellen.

6.2. De QDzet van het testsysteem

De glQbale Qpzet van het systeem is dat elke meetmachine iedere 3 a4 jaar wQrdt

gekalibreerd door een erkend instituut of bedrij!. Als startdatum hiervoor is

gekozen de datum welke is vermeld in het afnamerapport van elke machine.

Daarnaast moet het meetmachinepark periodiek (met kleinere intervallen) dQQr

Volvo Car zelf worden gecontroleerd met behulp van het testsysteem ZQals dat

door de TUE is Qpgezet. Van dit testsysteem zal in deze paragraaf en volgenden

een beschrijving wQrden gegeven.

De reden voor de 3 a4 jaarlijkse kalibratie is dat bij het testsysteem dat is opgezet

voor VolvQ Car uit is gegaan van een steekproefsgewijze opzet waarbij gekeken

wordt naar de meetonnauwkeurigheden in het meetvolume, terwijI bij een

kalibratie wQrdt gekeken naar de basisbrQnnen van afwijkingen waaruit slechts na

lastige berekeningen een meetQnnauwkeurigheid kan worden afge1eid.

De bedoeling is dat bij elke test van een meetmachine eerst een tastercontrole

wordt uitgevoerd met de schake1ende taster die bij nQrmaal gebruik ook QP de

meetmachine wQrdt toegepast. Indien in het dagelijks gebruik van een vaste taster

Qf van een kraspen gebruik wordt gemaakt dient deze gedurende de test te wQrden

vervangen door een schakelende taster, welke ook eerst gecQntroleerd dient te

wQrden.

-58-



Met deze metingen wordt gecontroleerd of het tastsysteem nog steeds good

functioneert. Verder kan gecontroleerd worden wat het aandeel van het

tastsysteem is in de totale meetonnauwkeurigheid. Indien de taster in orde is

bevonden kan verder worden gegaan met de test.

Deze bestaat uit het meten van een ei.ndmaat op een aantal voorgeschreven

meetposities) evenwijdig aan de liniaal., zodat een controle kan plaatsvinden op de

ID-specificatie van de machine. Deze metingen mooten vervolgens ook worden

uitgevoord voor de andere twee linialen van de meetmachine.

Elk van deze te meten posities en de lengte van de te meten eindmaat is vooraf

vastgelegd. Bij het vastleggen van de meetposities voor het testen van de

linea.riteit is gebruik gemaakt van de kalibratieresultaten) zodat op de meest

ongunstige posities kan worden gemeten. Hierdoor wordt een maximale zekerheid

verkregen over de momentane kwaliteit van de meetmachine.

Na een vergeliJ"king tussen de verkregen resultaten en de ID-specificatie wordt

besloten of nog aanvullende metingen moeten worden uitgevoord. Na dit stadium is

dus bekend of de meetmachine aan de ID-specificatie voldoot. Tevens kunnen

hieruit voorzichtige conclusies worden getrokken ten aanzien van de

linea.riteitsafwijking en het aandeel van betreffende rotaties hierin.

Vervolgens moot in elk der drie orthogonale vlakken een haaksheidmeting worden

uitgevoord door middel van het meten van een eindmaat in twee verschillende

orientaties (zie 3.2.5 en bijlage 3). Ook hier zijn de lokaties voor de metingen weer

voorgeschreven. Uit de resultaten van deze metingen kan worden vastgesteld wat

de haaksheidafwijkingen van de machine op deze positie is. Tevens wordt een

indruk verkregen van de 2D-meetonnauwkeurigheid. Mochten deze resultaten een

vastgestelde grens overschrijden dan moot vervolgens op een aantal andere posities

in het meetvolume de haaksheid worden vastgesteld, zodat een beter inzicht wordt

verkregen in het gedrag van de meetmachine.

Om een indruk te krijgen van de 3D-meetonnauwkeurigheid van de meetmachine

moet op vooraf vastgestelde posities in het meetvolume de eindmaat langs elk der

vier ruimtediagonalen worden gemeten.

Bovenstaande metingen gelden voor een meetmachine. In het geval dat een

meetstation bestaat uit twee meetmachines dan dienen de beschreven metingen

voor beide machines te worden uitgevoord.
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Hierbij kunnen wei een aantal meetposities door beide machines worden bereikt,

hetgeen tijdsbeparend kan werken.

Een extra meting dient te worden uitgevoerd om te controleren of de

orientatie-a.fwijking in het vlak evenwijdig aan de tafelgeleiding van de

meetmachines is veranderd. Bij deze controle wordt gebruik gemaakt van een

kleine eindmaat. Uit deze metingen kan worden afgeleid of als extra controle een

vlaktafelmeting dient te worden uitgevoerd.

Losstaand van de hierboven beschreven testprocedures is een gehele controle van

de meettafel op vlakheid voorzien. Deze controle zal op dezelfde wijze worden

uitgevoerd als de vlakheidsmeting uitgevoord door de TUE (zie hoofdstuk 3). De

frequentie waarmee deze controle moot worden uitgevoerd zal echter lager liggen

dan bij de andere testmetingen.

De doelstelling van de beschreven testmetingen is tweeledig. Enerzijds wordt

gecontroleerd of de meetmachine (nog) aan de specificaties voldoet, anderzijds kan

aangetoond worden of de gecontroleerde afwijkingen sinds de laatste test verandert

zijn. Voorwaarde is dan wei dat de test in het verleden reeds een keer is

uitgevoerd. Verder mag de uitvoering van de test op een meetmachine niet

verschillen met de uitvooring van de test in het verleden.

Om aan deze eis te voldoen is voor iedere machine het onderstaande vastge1egd:

1) specificatie van testobject(en) en hulpmiddelen, welke noodzakelijk zijn om de

metingen voldoende accuraat uit te voerenj

2) specificatie van de meetposities in het meetvolumej

3) wijze van opspannen en uitrichten van het testobjectj

4) specificatie van de aantaststrategie (aantastrichting, type taster)j

5) aantastfrequentiej

6) verwerking en evaluatie van de meetresultatenj

7) eisen aan de omgeving zoals:

toelaatbaar temperatuurgedrag van de omgevingj

toelaatbare trillingen uit de omgevingj

8) frequentie waarmee de testprocedures moeten worden uitgevoerdj

Item 2 zal verder niet meer worden besproken. Deze informatie is opgenomen in

het softwarepakket dat is ontwikkeld ter ondersteuning van de testprocedures.
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Item 8 zal worden besproken in bijlage 5.
De items 1, 3, 4 en 5 zijn voor aUe meetmachines identiek en worden behandeld in
de bijlagen 2, 3 en 4.
De verschillende onderdelen van de testprocedures, de evaluatie van de
meetresultaten en de (omgevings-)condities waaronder ze mooten worden
uitgevoord zullen in de volgende paragra.fen kort worden besproken.

6.3. De afzonderlijke testprocedures

In de volgende paragrafen zullen de verschillende onderdelen van het testsysteem
globaal worden beschreven. AI deze testprocedures zullen uitgebreid &an de orde
komen in de bijlage 2, 3 en 4.

6.3.1. De tastercontrole

Bij de controle van een tastsysteem dient op een aantal tasterspecifieke a.fwijkingen
te worden gecontroleerd (zie bij1age 2). De metingen die worden voorgesteld om dit
te rea.liseren zijn in dit geval identiek aan de metingen die worden uitgevoord &an

een tastersysteem wanneer de meetmachine wordt gekalibreerd of een
ainamecontrole ondergaat. Een korte omschrijving hiervan is reeds in 3.2.9.
gegeven. De reden voor deze uitgebreide controle is dat het tastersysteem een
essentiele rol speelt in het verdere verloop van de test. Bij de volgende procedures
is het name1ijk van belang dat de gemeten a.fwijkingen niet worden veroorza.a.kt
door het tastersysteem. Op elke meetmachine W&arOp testprocedures worden
uitgevoerd dient de tastercontrole te worden uitgevoord met de schakelende taster
die ook operationeel is bij de volgende testmetingen.
Op deze manier kan gecontroleerd worden of er geen grote fouten worden
geintroduceerd door de aanwezigheid van looptijdeffecten (zie 2.4). De tasterstift
die bij de metingen wordt gebruikt moot zo kort moge1ijk zijn om effecten van
eindige stijrheid van de tasterstift te minimaliseren.
Een nadere uitwerking van deze metingen zal worden gegeven in bij1age 2.
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6.3.2. Testprocedure ter controle Van de ID-meetonnauwkeurigheid

De testprocedures ter controle van de lineariteit zullen worden uitgevoord met

behulp van een aantal eindmaten. De te gebruiken taster moot dezelfde

configuratie hebben als bij de tastercontrole.

Bij de controle van de ID-meetonnauwkeurigheid van de meetmachines wordt

gebruik gemaakt van posities in het meetvolume die gebaseerd zijn op de

afnamerapporten. Hierdoor is het mogelijk om op de meest ongunstige posities te

metenJ wa.a.rdoor de kanB op het meten van afwijkingen maximaal is.

In eerste instantie dienen deze metingen te worden uitgevoord op de posities voor

de grootste komparatorafwijkingen van de meetmachine. Op deze plaats worden

meestal de grootste lineariteitsafwijkingen gemeten omdat hier ook diverse rotaties

een rolspelen in de totale meetonnauwkeurigheid. Per eindmaatpositie wordt een

eindmaatlengte bepaald.

Indien bij een van de metingen op de posities voor de grootste komparatorafwijking

een overschrijding wordt gevonden mooten deze metingen worden voortgezet op de

posities voor de kleinste komparatorafwijkingen.

Een uitzondering wordt gemaakt voor de machines waarbij uit de afnamerapPorten

is gebleken dat deze de grootste lineariteitsafwijking hebben op de positie voor de

kleinste komparatorafwijking. In deze gevallen wordt per definitie op deze posities

getest.

Naar aanleiding van de metingen op de kleinste komparatorafwijking kan met

redelijke zekerheid worden vastgeste1d of de gevonden afwijkingen te wijten zijn

aan liniaaldefecten of aan rotatie-afwijkingen.

Om nauwkeurige lineariteitsmetingen te kunnen uitvooren moot van e1ke relevante

meetas en van de eindmaat de temperatuur tijdens de meting worden vastgeste1d.

Hiertoo mooten op de re1evante meetassen minimaal twee temperatuursensoren per

meetas worden bevestigd zodanig dat een goede indruk wordt verkregen van de

gemiddelde temperatuur per meetas. Op de referentieJ de eindmaat J mooten ook

een aantal temperatuursen80ren worden bevestigdJ zodat ook hier een goode

indicatie van de temperatuur wordt verkregen. Vervolgens kan dan een correctie

plaatsvinden voor temperatuuruitzetting van de materialen (zie bij1age 3).
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6.3.3.Testprocedure ter controle van de bMksheid en de 2D-meetonnauwkeurigheid

Een beschrijving van de haaksheidmeting met behulp van eindmaten is reeds in

3.2.5. gegeven. Een uitgebreide beschrijving zal in bijIage 3 worden gegeven.

Omdat de informatie over de haaksheid gevoelig is voor rotaties in de geleidingen

moet deze bij iedere controle op deze1fde positie in het meetvolume worden

gemeten, zodat invlooden ten gevolge van andere afwijkingen anders dan de

haaksheidafwijking zoveel mogelijk vermeden worden.

Omdat de controle op de haaksheid bij iedere controle op dezelfde plaats geschiedt,

kan eenvoudig geverifieerd worden of er een verandering is opgetreden ten opzichte

van de vorige meting, welke dus als referentie wordt gebruikt.

Wanneer een haaksheidverandering wordt geconstateerd ten opzichte van de vorige

keer die een vooraf vastgestelde grens overschrijdt dan kan ter extra cantrole op

enkele andere posities de haaksheid worden gemeten om een indruk te krijgen van

de gemiddelde haaksheid. Als deze gemiddelde haaksheid een te grote waarde heeft

dan kan naar aanleiding hiervan actie worden ondernomen.

Deze meting zal verder nog worden toogelicht en beschreven in bijIage 3. Ook bij

deze meting dienen de verschillende temperaturen te worden vastgelegd en

verwerkt volgens 6.3.2..

6.3.4. Testprocedure ter controle van de 3D-meetonnauwkeurigheid

Omdat in de dagelijkse praktijk vrijwel altijd in een 3D-ruimte zal worden

gemeten moot ook de meetonnauwkeurigheid in deze ruimte gecontroleerd worden.

Deze test moot worden uitgevoord met de eindmaat opgesteld langs de vier

ruimtediagonalen van het meetvolume.

Deze vier posities worden in het algemeen als het meest ongunstig beschouwd voor

een meetmachine, waarbij het totale effect van aIle geometrische bronnen van

afwijkingen op de meetonnauwkeurigheid maximaal is. Bij deze metingen dient

weer de temperatuur te worden vastgelegd van de relevante linialen en het

testobject.
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Als referentie kan het resultaat worden gebruikt van de vorige 3D-testmeting

zodat geconstateerd kan worden of er veranderingen zijn opgetreden ten nadele van

de meetnauwkeurigheid. Ook kan gecontroleerd worden of een bepaalde absolute

bovengrens niet wordt overschreden. Deze bovengrens moet in principe worden

vastgesteld aan de hand van de tolerantiegrenzen van de objecten die op een

bepaalde meetmachine worden gemeten.

6.3.5. Orientatie-afwijkingen

Omdat vee! meetmachines bij Volvo Car zodanig staan opgesteld dat twee

machines aan een produkt kunnen meten dient ook de orientatie-a.fwijking van de

ene meetmachine ten opzichte van de andere worden gecontroleerd.

Een verandering in de orientatie-a.fwijkingen kan ontstaan als een deel van de tafel

verzakt is, bijvoorbeeld ten gevolge van een asymmetrische belasting van de tafe!.

In dit verband kunnen drie gevallen onderscheiden worden:

1) de meetmachine gebruikt een dee! van de meettafel als geleidingj

2) de meettafel functioneert als drager van de geleidingj

3) de geleiding verplaatst ten opzichte van de meettafel in het geval dat de

geleiding aan de meettafel is bevestigd.

lndien een van de hoekpunten van de meettafel of een van de geleidingen op de

hoekpunten van de meettafel is verzakt, hetgeen het meest waarschijn1iJ"ke is, kan

de controle op een verandering van de orientatie-a.fwijking plaats vinden door met

beide machines de lengte van een kleine eindmaat te bepalen op een aantal posities

(zie figuur 6.1).

Op deze manier kan in£ormatie worden verkregen over het gedrag van de

orientatie-afwijking in bet meetvolume. Een verandering van de

orientatie-a.fwijking kan geconstateerd worden doordat de eindmaat op de ene

positie korter of te langer wordt gemeten dan op de andere positie.
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Figuur 6.1

1

Vaststelling van de (verandering) van een orientatie-afwijking.

1

6.3.6. Procedure ter cantrole van de vlakheid van een meettafel

Doordat de vlaktafels vaak als referentie worden gebruikt of functioneren als

geleiding dienen deze minimaal aan de specificaties te voldoen [42.]. De vlakheid

van de tafel dient te worden gecontroleerd op een aantal gedefinieerde

roosterpunten. Deze punten zijn vastgelegd door middel van een raster (in een

afnamerapport, zie ook tabeI4.1).

Bet resultaat kan dan worden vergeleken met een eerdere meting en met de

specificatie welke is gegeven voor de tafe!. Een meer uitgebreide beschrijving van

de vlaktafelcontrole is reeds gegeven in 3.2.6. en is ook beschreven in bijlage 4.

6.4. Evaluatie van de meetgegevens

In de voorgaande paragrafen is al even kort aangegeven hoe de meetresultaten

zullen worden geevalueerd. In deze paragraaf zal hier wat uitgebreider op in

worden gegaan.

Onder meetresultaat wordt verstaan het verschil tussen de nominale meetlengte

van het testobject en de testobjectlengte die gemeten wordt door de meetmachine.
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Om de gevonden resultaten na het uitvoeren van de metingen te kunnen

interpreteren mooten deze met een geschikte referentie worden vergeleken. Er zijn

hiervoor echter een aantal mogelijkheden:

1) vergelijking van elk meetresultaat kan plaats vinden aan de hand van het

resultaat gevonden bij de vorige controle. De gevonden resultaten mooten dan

binnen vastgestelde grenzen overeenkomen met de resultaten van de vorige

controle. Bierbij moot weI geeist worden dat de metingen op dezelfde posities,

met een zekere tolerantie, in het meetvolume worden verricht als bij de vorige

metingen;

2) vergeIijking van de mootresultaten met de door de fabrikant verstrekte

specificatie welke als oon maximaal toelaatbare meetonnauwkeurigheid moot

worden beschouwd. Indien goon specificatie is gegeven (2D- en 3D-ruimte)

dient oon grenswaarde te worden vastgeIegd in overleg met Volvo Car;

3) gebruik van de kalibratiegegevens van de machine als referentie, hetgeen een

nauwkeurige referentie is om het resultaat aan te tootsen.

Resumerend kan gesteld worden dat oon combinatie van de mogelijkheden 1 en 2

de meest betrouwbare referentie oplevert. De derde methode wordt voorlopig niet

erg geschikt geacht omdat deze oon aantal praktische bewaren kent:

de meeste afnamecontroles zijn uitgevoord met behulp van de

laserinterferometer, hetgoon relatieve resultaten oplevert. Van iedere meting

moot exact bekend zijn welke positie van de machine als startwaarde is

gekozen. Dit wi! zeggen dat bekend moot zijn op welk punt van de

meetmachine de geometrische afwijkingen gelijk aan nul zijn genomen. Met

deze eis is in het verleden niet altijd rekening gehouden, zodat dit voor oon

aantal machines niet bekend is;

de uitgevoorde afnamecontroles zijn te beschouwen als een tijdopname, omdat

de toestand van een meetmachine niet als statisch is te beschouwen. Vele

machines krijgen regelmatig een onderhoudsbeurt, waarbij eventueel

liniaalsegmenten vanwege beschadigingen worden vervangen en geconstatoorde

lineanteitsafwijkingen worden hersteld, haaksheden worden bijgesteld en

versleten rollen van de geleidingen worden vervangen. Bet gebruiken van

controlegegevens hooft dus effect totdat er een (ingrijpende) onderhoudsbeurt

heeft plaatsgevonden.
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6.5. Eisen &an de omgeving

Voor aUe testprocedures geldt dat ze pas effectief kunnen worden uitgevoord als

storende invlooden van buitenaf zoveel mogelijk worden beperkt. Deze kunnen

namelijk het resultaat van de meting sterk beinvlooden en kunnen leiden tot

foutieve conclusies. In de praktijk betekent dit dat aUereerst de geleidingen en,

indien mogelijk, de linialen mooten worden schoongemaakt. Verder moot een

zodanig tijdstip worden gekozen dat het niveau van de trillingen uit de omgeving

beperkt is.

Een andere eis die gesteld moot worden is dat een snelle fluctuatie van de

temperatuur van de omgeving beperkt moot blijven. Hierbij moot gedacht worden

aan het voorkomen van tocht in de meetruimte, opwarmingseffecten van de zon en

het aan- en uitschakelen van radiatoren en lichtbronnen. Voor resterende

invloeden moot gecorrigeerd worden.

6.6. Testinterva.1.len

AIle testmetingen dienen periodiek uitgevoord te worden om een effectieve controle

mogelijk te maken. Voor aUe meetmachines is in bijIage 5 een testinterval

vastgelegd. Als in de praktijk blijkt dat dit interval te klein of te groat is dan kan

dit in overleg met de TUE worden aangepast.

Bet tijdsinterval voor het testen van de tastersystemen is afhankelijk van het type

taster en de meetmachine(s) waarop het tastsysteem wordt gebruikt. Schakelende

tasters die worden gebruikt op handbediende meetmachines en die regelmatig op

verschillende meetmachines worden gebruikt dienen vaker te worden gecontroleerd,

omdat onder deze omstandigheden de kans op schade altijd aanwezig is.

Bij CNC-machines met een eigen tastersysteem dat niet vaak aan verwisselingen

onderhevig is kan de intervaltijd groter zijn. De reden hiervoor is dat de

aantastkrachten gecontroleerd zijn en bij een positioneerfout de machine zichzelf

direct uitschake1t, zodat de kans op schade een stu kleiner is dan bij

handbediende machines.
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De frequentie waarmee de eindmaatmetingen in de lD-, 2D- en 3D-ruimte dienen

te worden uitgevoerd kan lager zijn dan de frequentie waarmee een tastercontrole

moo worden uitgevoerd. De reden hiervoor is dat een taster vee! sneller ongemerkt

schade op kan lopen dan een meetmachine. Eventueel kan na een onderhoudsbeurt

van de fabrikant een extra test worden uitgevoord, naast het reeds vastgestelde

testschema.

Een controle op de vlakheid van de meettafel moot eens per jaar plaatsvinden,

tenzij uit de metingen voor het vaststellen van de orientatie-afwijking blijkt dat de

toostand van de tafel of de geleidingen tussentijds verandert is. Indien dit het geval

is kan geprobeerd worden de verandering in vlakheid van de meettafel aan te tonen

door een vlakheidsmeting uit te voeren.

Onafhankelijk van de vastgestelde testintervallen dient er bij calamiteiten of kleine

reparaties direct getest te worden of er geen afwijkingen zijn geintroduceerd. Bij

geconstateerde schade kunnen dan direct aanvulIende metingen worden verricht in

de vorm van een (beperkte) kalibratie ter verificatie door een daartoo bevoegde

instantie, of de fabrikant kan worden gewaarschuwd zodat deze herstellingen kan

uitvoeren. Na uitgebreide reparaties (bijv. vervangen van lagers of

liniaalsegmenten) zal een volledige kalibratiemeting dienen te worden uitgevoerd.

6.7. Evaluatie van het testsysteem

Bet testen met eindmaten (en andere testobjecten) hoot als nadeel dat er geen

continue verzameling van meetpunten kan worden aangelegd. Hierdoor krijgen de

eindmaatmetingen het karakter van een kleine steekproof. De kans op het vinden

van fouten in een liniaal daalt daardoor omdat lineariteitsafwijkingen een zeer

grillig verloop kunnen hebben bij de meeste meetmachines die bij Volvo Car in

gebruik zijn.

De reden hiervoor is dat bijna aIle meetmachines zijn uitgerust met rotatorisch

meetsysteem, uitgevoerd als een tandwiel-tandheugel meetsysteem. De tandheugel

langs een meetas is daarom uit praktische overwegingen opgebouwd uit allemaal

kleine segmenten van ongeveer 300 mm lengte.
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Om een good inzicht te verkrijgen in het gedrag van de lineariteit van een meetas

moot daarom gecontroleerd worden met een eindmaatlengte die dezelfde orde van

grootte heeft als de segmentlengte, of liever nog met een laserinterferometer. Dit is

echter in strijd met een aantal voorwaarden die Volvo Car gesteld heeft aan het

testsysteem.

Ondanks deze tekonkoming die, zoals reeds is opgemerkt, inherent is aan het

meten met testobjecten, kan er toch een uitspraak worden gedaan over de kwaliteit

van een meetliniaal. De gemeten lengte van de eindmaat moot natuurlijk, binnen

grenzen, overeenkomen met de nominale lengte van de eindmaat.

Uit hoofdstuk 4 is reeds gebleken dat de meeste meetmachines niet aan de

specificaties voldoon. Indien deze situatie niet verandert zullen met het nu

voorgestelde testsysteem teleurstellende resultaten gevonden worden, omdat de

machines buiten specificaties blijven en de uitspraak ten aanzien van goed- of

alkeur dus iedere keer negatief zal uitvallen.

Uit de beschrijving van de verschillende testprocedures kan de gevolgtrekking

worden gemaakt dat de kwaliteit van het gehele testsysteem afhangt van de

nauwkeurigheid waarmee de metingen worden uitgevoord en van de nauwgezetheid

waarmee de administratie van de meetgegevens wordt gevoord.

-69 -



7. Bet softwarepallet tel' onderstffllDing

van het baliteitsbeheersingsspteem

7.1. Inleiding

Een correcte uitvoering van de testprocedures en een eenduidige uitspra.a.k ten

aanzien van de kwaliteit van de meetmachines vragen een nauwgezette vergaring

en verwerking van de meetgegevens. Besloten is om hiervoor een softwarepakket te

ontwikkelen dat een gedeelte van deze taken kan ovememen. Tevens administreert

het pakke! bet instrumentarium dat bij de testprocedures zal worden ingezet. Zoals

reeds in hoofdstuk 3 opgemerkt ma.a.kt dit een deel uit van de waarborging van de

traceability. Tevens moet bet programma in staat zijn om de testprocedures te

sturen, dat wi! zeggen dat de operator in grote lijnen kan beslissen wat er gemeten

dient te worden. De computer geeft vervolgens aan waar in het meetvolume moet

worden gemeten en boe de testprocedures dienen te worden uitgevoerd.

De struktuur van bet hoofdprogramma zal in dit hoofdstuk kort aan de orde

komen.

7.2. De struktuur van bet hoofdprogramma

Bet softwarepakket bestaat uit een boofdprogramma dat de gebruiker ondersteunt

bij bet uitvoeren van de testmetingen en een aantal deelprogramma's welke

gegevens wegschrijven en ophalen uit de verschillende databestanden.

Bet programma kan zowel on~ne als off~ne functioneren, zodat een zekere

flexibiliteit is gegarandeerd.

Bet programma boudt voor elke meetmachine bij wanneer getest en gekalibreerd

dient te worden, en hoogt de datum automatisch op na een test of een kalibratie.

Verder stuurt het programma een volledige testprocedure, waarbij de testposities

in het meetvolume en de daarbij behorende lengte van de eindmaat met de

orientatie aan de operator worden aangeboden, bij bet uitvoeren van de

verschillende metingen. Bet programma beschikt verder over de mogelijkheid om

de temperatuurkast, die zal worden gebruikt voor het meten van de verschillende

temperaturen, automatisch uit te lezen. Indien van deze optie gebruik wordt

gemaakt dan zullen de temperaturen automatisch voor en na. de meting worden

gescanned. Bandmatige ingave is uiteraard ook mogelijk.
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De meetwaarden worden, na handmatige invoering, automatisch verwerkt en

geevalueerd, waarbij gebruik kan worden gemaakt van grafische representaties.

Tijdens het uitvoeren van de metingen wordt de gebruiker ondersteunt met

helpteksten. Om de operator meer inzicht te geven in de status van de

meetmachine wordt ook de mogelijkheid geboden om gegevens van de laatste

kalibratie van de meetmachine op te vragen.

7.2.1. Bet hoofdprogramma

Bet programmadeel dat de gebruiker ondersteunt tijdens het meten is

menugestuurd. Deze structuur heeft het voordeel dat ongeoefende gebruikers snel

gebruik kunnen maken van het pakket. In figuur 7.1 is een kort overzicht van de

programmastructuur in blokvorm weergegeven. Elk blok geeft een aktie of een

aantal opeenvolgende akties van het programma weer. De diverse

programmablokken zullen worden besproken in bijIage 8.

Bij communicatie tussen de gebruiker en de computer wordt gebruik gemaakt van

een userinterlace. Hierdoor is het mogelijk gemaakt om met menu's, vragensets en

helpteksten te werken. Verder bestaat de mogelijkheid om aan de gebruiker op

ieder moment een helptekst te presenteren als deze daar om vraagt. Bij het

beantwoorden van de vragen kan de gebruiker eventueel kiezen uit een aantal

opties.

7.2.2. De gegevensbestanden

In de programmastruktuur is gekozen voor een vijftal gegevensbestanden

(database) omdat zo een eenvoudigere scheiding kan worden aangebracht tussen de

verschillende soorten gegevens.

De informatiestromen tussen de gegevensbestanden en het programma zijn daarom

niet allemaal identiek (zie ook figuur 7.2). Twee bestanden worden alleen maar

gelezen, de andere drie bestanden worden gebruikt om te lezen en in weg te

schrijven.
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testdala Volvo Car .- Hoofd- informalie t.b.v.
~

kalibraliedala TUE ... testproceduresprogramma

~
1
~

specifieke meet- testgegevens
Dlachine gegevens Volvo Car

kalibratie-
gegevens TUE

Figuur 7.2 De informatiestromen tussen het hoofdprogramma en de

verschillende databestanden.

Deze bestanden bevatten globaal de volgende gegevens:

Testdata Volvo Car, kalibratiedata TUE:

In dit bestand wordt bijgehouden in welke periode een meetmachine moet worden

getest door Volvo Car of wanneer een meetmachine of meetmiddel (dat wordt

ingezet bij de uitvooring van de testprocedures) moot worden gekalibreerd. Deze

informatie maakt het opzetten van een planning eenvoudiger voor Volvo Car. Test

of kalibratiemetingen kunnen eenvoudiger worden ingepland omdat nu rekening

kan worden gehouden met bijvoorbeeld produktieschema's.

Specifieke meetmachinegegevens:

Van elke meetmachine worden specifieke gegevens opgeslagen ten behoove een

eenduidige identificatie van de machine. Hierbij moot gedacht worden aan gegevens

zoals het merk van de meetmachine, het framenummer, de lengte van het

meetvolume en de ID~pecificatie. Deze database kan vanuit het programma

geladen of gewist worden.
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Kalibratiegegevens TUE:
De kalibratiegegevens, welke ook in de afnamerapporten zijn opgenomen, worden
ook opgeslagen in een databestand, zodat deze gegevens tijdens het uitvooren van
de verschillende testmetingen beschikbaar zijn.

Testgegevens Volvo Car:
In deze database worden de meetgegevens welke met behulp van de testprocedures
door Volvo Car worden gegenereerd weggeschreven. Deze gegevens worden
naderhand weer gebruikt om bewerkingen op uit te vooren. De gegenereerde
gegevens moeten na iedere volledige test worden geprint zodat een rapportage kan
worden opgesteld.

Informatie ten behoeve van testprocedures:
In dit bestand staat voor elke meetmachine gedefinieerd op welke posities in het
meetvolume een testobject moet worden geplaatst en weIk testobject moot worden
gebruikt voor de testmeting. Bet programma maakt gebruik van deze database om
een testprocedure te sturen.

Deze gegevensbestanden zijn om praktisch redenen in ASCII~ode opgezet. Dit
maakt het mogelijk om aangemaakte bestanden buiten het programma te lezen.
Hierdoor is het ook re1atief eenvoudig om gegevens toe te voogen of te verwijderen,
terwij1 ook printoperaties eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd. Verder is het
moge1ijk om deze bestanden direct te gebruiken bij andere programma's die de
opgeslagen gegevens kunnen verwerken.
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8. Conclusies en aanbeye1ingen

Aan de hand van het in dit verslag besproken kwaliteitsbeheersingssysteem kunnen

een aantal conclusies worden getrokken en een aantal aanbevelingen worden

gedaan.

Naar a.a.nleiding van de kalibraties die de afgelopen periode zijn verricht door de

TU-Eindhoven om de status van elke meetmachine vast te leggen kan het volgende

worden geconcludeerd:

circa 80% van het meetmachinepark van Volvo Car voldoet niet aan de

specificaties. Hieraan gerelateerd zijn de meetmachines meettechnisch gezien

dus niet in ordej

&an de hand van de vastgelegde status van elke meetmachine kan gericht actie

worden ondernomen om tot revisie of vervanging van meetmachines over te

gaan;

er is een belangrijk traject getraceerd waarin fouten kunnen ontstaan die

verder kunnen doorwerken in het produktieproces en zodoende economische

schade kunnen veroorzakenj

door het vaststellen van de status van de meetmachines is een stuk

traceability toegevoegd aan de totale kwaliteitscontrole van Volvo Car.

In de afgelopen periode is een kwaliteitsbeheersingssysteem opgezet voor

meetmachines bij Volvo Car wa.a.rbij is uitgegaan van de huidige status van het

meetmachinepark.

Dit kwaliteitsbeheersingssysteem is om de volgende redenen van belang:
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het beschreven project, dat gedeeltelijk wordt gedragen door de gegevens uit

de afnamecontroles, brengt de kwaliteitscontrole van Volvo Car op een hoger

niveau omdat met de beschreven testprocedures nu systematisch en op een

betrouwbare manier het meetmachinepark periodiek kan worden

gecontroleerd, hetgeen voorheen niet het geval was.

het samenwerkingsverband tussen Volvo Car en de TU-Eindhoven, in casu het

Laboratorium voor Geometrische Meettechniek, heeft voor beide partners

positieve effecten. De TUE heeft haar kalibratiemethodieken op het gebied van

de 3D-meetmachines kunnen verbeteren, terwij1 binnen Volvo Car nu een

systeem van werkstandaarden, d.i. gekalibreerde 3D-meetmachines, is

gecreeerd waarmee traceable en volgens kwaliteitseisen kan worden gemeten.

In de toekomst kunnen waarschijnlijk een aantal verbeteringen worden

aangebracht aan het kwaliteitsbeheersingssysteem als wat meer ervaring is

opgedaan met het nu ontwikkelde systeem. Hierbij moet gedacht worden aan de

volgende zaken:

als de eindmaatmetingen in de toekomst rede1ijk sne1 kunnen worden

uitgevoerd kan er gedacht worden aan het meten van meerdere eindmaten op

een positie om meer informatie te verkrijgen over de meetmachines;

als in de toekomst meer ervaring is opgedaan met het nu ontwikkelde

kwaliteitsbeheersingssysteem en de metingen waarschijn1ijk sneller zullen

verlopen, verdient het aanbeveling om de testmetingen uit te breiden en de

meetmachines op meerdere aspecten te controleren. Er kan overwogen om,

indien geconstateerd wordt dat een meetmachine bepaalde grenzen

overschrijdt, rotatie-afwijkingen te gaan meten met een autocollimater of met

elektronische waterpassen. Dit kan redelijk eenvoudig gerealiseerd worden

omdat deze meetmiddelen reeds in het bezit zijn van Volvo Car en al ervaring

hiermee is opgedaan;
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het verdient aanbeveling om te onderzoeken of het moge1ijk is om de

meetmachines welke zijn uitgerust met een computer te interfacen. Hierdoor

ontstaat de mogelijkheid om meetwaarden direct in te laden in een

databestand, zodat sneller kan worden gewerkt.

gezien de huidige status van het meetmachinepark verdient het aanbeveling te

inventariseren welke meetmachines absoluut binnen specificaties dienen te

zijn, zodat een effectieve revisie kan plaatsvinden. Of het totale

meetmachinepark moet worden gereviseerd is echter een beleidskwestie van

Volvo Car.
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Symbolfmlijst

A constante m

A.. (iJ =X t Yt z) is de orientatie-afwijking in
lJ

het vlak ij van de X-geleiding van machine 1

ten opzichte van machine 2 bgsec

a hoek bgsec

a lineaire uitzettingscoefficient van de eindmaat 11Ke

a lineaire uitzettingscoefficient van de meetmachine 11Km

ar uitzettingscoefficient 11K

B bovengrens m

p hoek bgsec

cp soortelijke warmte J/kgK

E elasticiteitsmodulus N/mm
2

K lengtefactor m

L de meetlengte m

LM grootste lengte in de ID-t 2D- of 3D-ruimte m

L momentane eindmaatlengte m
mom

L nominale eindmaatlengte bij 20 °c m
nom

1 overlappende gedeelte van het meetbereik bij twee
x

samenwerkende machines in x-richting m

1 overlappende gedeelte van het meetbereik bij tweey

samenwerkende machines in y-richting m

1 overlappende gedeelte van het meetbereik bij twee•
samenwerkende machines in z-richting m

'" warmtegeleidingscoefficient W/mK

Pk tasterafwijking in richting k m

R IDt 2D of 3Dt afhankelijk van de ruimte

waarin gemeten wordt
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R.. rotatie-afwijking j-geleiding om i-geleiding bgsec
lJ..

R.. geschatte spreiding van R.. bgsec
lJ lJ

P dichtheid kg/m3

s.. haaksheidsafwijking j-ge1eiding t.o.v. i-geleiding bgsec
lJ

2SM bovengrenschatting van het maximale meetvolume m

2S de 3D-bovengrensafschatting vanmach.nk

machine n op positie k m
2S . de 2S-waarde op positie i voor de x-richting m

Xl

2S . de 2S-waarde op positie i voor de y-richting m
11

2S . de 2S-waarde op positie i voor de z-richting mT
Z1 e

momentane temperatuur van de eindmaat °C
T.. lineariteitsafijking i-ge1eiding m

u

T.. geschatte spreiding van T.. m
u u

T.. rechtheidsafwijking j-geleiding in i-richting m
lJ

T.. geschatte spreiding van T.. m
lJ lJ

T momentane temperatuur van de meetmachine °Cm

Yab verbindingsvector tussen liniaal a en liniaal b m

V. idea1e meetvector m..,
Yoi verbindingsvector tussen het nulpunt en liniaal i m

Vf tastervector in richting i m
-1

Vx geleidingsvector in x-richting m

Vy geleidingvector in y-richting m

Yz ge1eidingsvector in z-richting m

x plaatscoordinaat m
y plaatscoordinaat m
z plaatscoordinaat m
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Bijlage 1

BijIage 1: Inventarisatie van de 'Mwezige meetmachines bij Volvo Car B.V.

Meetmachines worden bij Volvo Car gedurende het geheIe produktieproces ingezet,

Hierbij vormen ze steeds het referentiekader waaraan getoetst wordt bij controle

van objecten op dimensione1e aspecten. Om tot eenvolledig en voldoende

nauwkeurig gedefinieerd controlesysteem te komen voor deze machines die

verschillen in configuratie, meetmoge1ijkheden, afmetingen en meetnauwkeurigheid

is aIlereerst een inventarisatie gemaakt van aIle re1evante gegevens.

De gegevens die van beIang zijn voor het kwaliteitsbeheer van 3D-meetmachines in

het algemeen en voor het verantwoord opzetten van testprocedures zijn opgenomen

in tabe1l. Ret betreft de volgende gegevens:

1) merk van de meetmachinej

2) de specificatiesj

3) machinenummerj

4) lokatie van de meetmachinej

5) type indeling;

6) het meetbereik gespecificeerd per machine-asj

7) computerfaciliteiten aanwezigj

8) tastersysteem;

9) gebruik van de meetmachinej

10) machinebesturingj

11) status van de meetmachine met de datum van mame en de verme1ding van

het betreffende rapportnummer waarin de mame staat beschreven.

Enke1e van de bovenstaande gegevens zullen nu kort worden besproken.

ad 2) De specificaties

Voor &lIe meetmachines is minimaal een ID-specificatie gegeven waarbij

tevens vaak een bovengrens is aangegeven, onafhanke1ijk van de

meetlengte L. Soms is ook (of aIleen) een 3D-specificatie gegeven. Deze

specificaties zijn volgens [9.] aangegeven:
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Bijlage 1

U(95) S A + K *L S B [mm]

Hierin is: A

K

B

constante [mm]

lengtefactor [mm/m]

bovengrens [mm]

Deze vergelijking geeft aan dat minimaal 95% van alle gemeten lengten

binnen de opgegeven specificatie moot liggen bij het meten in de ruimte

waarvoor de specificatie geldt.

Een specificatie van een eventueel aanwezige vlaktafel is niet in de tabel

vermeld. Alle vlaktafels zijn van ldasse 3, zoals beschreven in [42.]. De

specificatie hiervoor is:

te S 0,04 + 25~OO ' [mm]

Bierin is: te de minimale afstand tussen twee planparallelle

vlakken welke het vlak van de meettafel optimaal

insluiten;

a langste zijde [mm] van de vlaktafel.

ad 3) Machinenummer

Bet hanteren van een machinenummer is noodzakelijk om een machine

eenduidig te kunnen identificeren.

ad 5) Type indeling

Doordat er tussen de verschillende meetmachines grote overeenkomsten

bestaan kunnen deze worden ingedeeld in drie verschillende groopen (zie

figuur 1). Allereerst kan onderscheid worden gemaakt tussen:

1) machines met 8Oftware-eorrectie.

2) machines zander 8OftwarEKorrectie.

-8-



Bijlage 1

Deze indeling is gebaseerd op het feU dat meetmachines met
softwarecorreetie een principiee1 andere afnamecontrole vereisen dan
meetmachines zonder deze mogelijkheid. Bovendien geven meetmachines
met software-correetie meer mogelijkheden bij periodieke controles met
behulp van testobjecten, omdat deze machines altijd over een computer

kunnen beschikken, welke tegelijkertijd oak de mathematische
bewerldngen uitvoert voor het berekenen van geometrische aspeeten van
een gemeten object. Bij machines met software-correctie worden bronnen
van geometrische afwijkingen met behulp van een computer gecorrigeerd.
De twee bij Volvo Car in gebruik zijnde Dea Bravo machines behoren tot
deze groep welke in het vervo!g zulIen worden aangeduid als type A.

Bij machines zonder software-correctie (afgezien van een eventuele
lineaire liniaalcorrectie) kan nog een verder onderscheid worden gemaakt
op basis van verschillen in geometrie.

De meest nauwkeurige meetmachine betreft een Mitutoyo-meetmachine,
welke een portaalconstructie heeft. Door deze afwijkende bouwvorm
verschilt de afnameprocedure enigszins met die van de andere typen
machines, zodat deze meetmachine in een andere groep is ingedee1d,
type B.

De bij Volvo Car in gebruik zijnde Stiefelmayer-, Mora en
Zeiss-meetmachines hebben allemaal dezelfde configuratie, zogenaamde
e-machines, zodat hiervoor deze1fde testprocedures voor kunnen worden
gehanteerd. Deze machines behoren allemaal tot het e-type.

1) Type A 2) Type B
Figuur 1 : De verschillende machinetypen.

-9-
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Bijlage 1

ad 6) Bet meetbereik gespecificeerd per machine=as
Deze gegevens zijn van belang om op een verantwoorde manier lokaties te
kunnen defiDi~en voor de plaatsing van de testobjecten.
Omdat een operator van een meetmachine de assen van een meetmachine

zeIf kan benoemen, is in de tabel van de vo'gende situatie uitgegaan:
Machinetype A: de horizontaal aan de tafel bevestigde as is de X-as, de

vertica1e as is de~ en de as die over de tafel heen kan
bewegen is de Y-as;

Machinetype B: de horizontaal aan de tafel bevestigde as is de Y-as, de
vertica1e as is de~ en de as evenwijdig aan de

portaalconstructie is de X-as j
. Machinetype C: de horizontaal aan de tafel bevestigde as is de X-as, de

verticale as is de~ en de as die over de tafel heen kan
bewegen is de Y-asj

ad 7) Computer-faciliteiten aanwezig

Hiermee wordt aangegeven of een meetmachine softwarematig objecten

kan uitrichten. Dit betekent dat na het uitrichten van een object
eenvoudig een afstand in de ruimte kan worden bepaald langs de assen van

het object als deze Diet samenvallen met de assen van de meetmachine. De
computerfaciliteit komt in principe in twee vormen voor. Ze kan bestaan
uit een computer, welke permanent bij de computer is geplaatst en zorg

draagt voor de machinebesturing, het meetproces en de softwarecorrectie.

Of ze bestaat uit een verplaatsbare computer welke gebruikt kan worden

voor meerdere meetmachines.

In dit geval kan de computereenheid aan de uitlezing van een meetmachine worden
gekoppeld waarna eenvoudige mathematische bewerkingen kunnen worden

uitgevoerd welke nodig zijn bij het meten van een object.

ad 8) Tastersysteem

Voor e1ke machine is aangegeven wat voor tastersysteem wordt gebruikt.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen schakelende tastersystemen,

tastpennen, kraspennen en optische tastsystemen. Deze gegevens zijn van
be1ang omdat zonder gevoelig tastersysteem in principe geen eenvoudige
cantroles op de meetnauwkeurigheid mogelijk zijn.

-10 -



Bijlage 1

ad 9) Gebruik van de meetmachine

Als een meetmachine helemaal niet meer wordt gebruikt dan bestaat er

geen noodzaak meer am eventuee1 noodzake1ijke voorzieningen of

aanpassingen te treffen voor de uitvoering van testprocedures.

Indien een meetmachine aUeen voor afkraswerk wordt ingezet kan

overwogen worden of hiervoor een apart tastersysteem moot worden

aangeschaft om de testmetingen te kunnen uitvoeren.

ad 10) Machinebesturing

Er zijn in principe drie mogelijkheden bij het aansturen van de assen van

een meetmachine:

1) een meetmachine is CN~estuurd. In dit geval worden aUe assen

door de computer aangestuurd en door motoren aangedrevenj

2) een meetmachine is volledig handbediend. AUe assen mooten met de

hand worden verplaatst en de meetwaarden mooten in principe met

de hand worden genoteerdj

3) een meetmachine hee£t een of twee assen die gemotoriseerd zijn. In dit

geval is de handbediende as toch de tijdbeperkende factor zodat dit

type machine is ingedeeld bij de handbediende machines.

Meetmachines die CN~estuurd zijn bieden meer moge1ijkheden tot het

meten van testobjecten (op meerdere lokaties) omdat de snelheid en de

meetnauwkeurigheid vaak hager zijn dan van handbediende

meetmachines.

ad 11) status Van de meetmachine

Door de TUE is van elke meetmachine de status, dat wil zeggen de

grootte van elke geometrische bron van afwijkingen, vastgelegd door

middel van een kalibratie. Deze bestaat uit het vastleggen van e1ke

geometrische bran van afwijkingen (afgezien van de

software-gecorrigeerde meetmachines) inclusie£ eventuele

orientatiEHLfwijkingen van twee meetmachines &Is ze aan een meettafel

staan opgesteld en de vlakheid van een eventuele vlaktafel. Naar

aanleiding van deze gegevens wordt vastgesteld of een meetmachine

voldoet aan de door de fabrikant verstrekte specificaties. De resultaten

hienan staan beschreven in de WPA-rapporten welke vermeld staan in de

tabe1 en in de literatuurvermelding. De uitvoering van deze kalibraties zal

nader behandeld worden in een volgend hoofdstuk.
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Lokatie Born

1
Hr. lerk Lokatie lachine- leetbereik Specificaties Tafelspec.

nummer per kolom L in_ (max. vaarde)

1 Zeiss SD larosserie- 75302 X : 8300 L t e ~ 40 + n6L1D ~ 0,05 +~ ~ 0,10

bouy 75303 Y : 1600 L (220 pm)6L3D ~ 0,07 +~ ~ 0,14
Z : 1800

2 Dea Bravo Pershal X : 4200 6L3D ~ 0,05 + 35 • 100~OOO t e ~ 40 + ~
4207 Y : 1200 (220 pIl)

Z : 2000

3 Dea Bravo Produktie- X : 4200 6L3D ~ 0,05 + 35 • 100~OOO
4207 lijn Y : 1200

Z : 2000

4 Stiefelaayer leetkamer 16251282 X : 5600 L a6L1D ~ 0,05 +~ ~ 0,10 t e ~ 40 + '2'5
type A tafel 1 27150486 Y : 1200 (280 pa)

Z : 1500

5 Stiefelmayer leetkamer 5451077 X : 5600 L t e S 40 + n6L1D ~ 0,05 +~ S 0,10
type A tafel 2 5461077 Y : 1200 (280 pm)

Z : 1500

6 Stiefelmayer leetkamer 20891084 X : 5600 L t e S 40 + ~6L1D S 0,05 +~ S 0,10
typeC tafel 3 20881084 Y : 1600 (280 pm)

Z : 1800
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1 t e in [pm] , het maximum toegestane hoogteverschil van de tafel; a in [mm] , de langste zijde van de tafel.
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Lokatie Born

Hr. lerk Type Computer- Taster- Gebruik lachine- kalibratie- Status
faciliteiten systeem besturing datum rapp. nr.

1 Zeiss SD C Ja schakelend meten CNC nov. 1989 buiten specs.

lIP! 814

2 Dea Bravo ! Ja schakelend meten CNC feb. 1988 binnen specs.
4207 ¥P! 537

3 Dea Bravo ! Ja schakelend meten CNC sept. 1988 binnen specs.
4207 ¥P! 623

4 Stiefelmayer C Ja schakelend meten hand- Ilei 1990 buiten specs.
type! bediend ¥P! 906

5 Stiefelllayer C Ja schakelend meten hand- aug. 1983 buiten specs.
type! bediend ¥P! 956

6 Stiefelmayer C Ja schakelend meten hand- april 1985 binnen specs.
type C bediend ¥P! 957 b:l"....

'1=1
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Lokatie Bom

1
Hr. Jerk Lokatie lachine- lIeetbereik Specificaties Tafelspec.

nummer per kololl L in_ (llax. vaarde)

7 Stiefeillayer Jeetkamer 1730774 X : 3000 L t e ~ 40 + R6L1D ~ 0,05 +~ ~ 0,10

type A. tafel 4 Y : 1200 (160 pm)
Z : 1500

8 Stiefelaayer Onderhoud 1720774 X : 4500 L t e ~ 40 + R6L1D ~ 0,05 +~ ~ 0,10
type A. Carr. bouv Y : 1200 (240 plI)

Z : 1500

9 Stiefelaayer Gereed- 20560185 X : 3400 L t e ~ 40 + n6L1D ~ 0,05 +~ ~ 0,10
type C schapllakerij Y : 1600 (180 pm)

Z : 1800
1: t e in [pm] , het aaxillUll toegestane hoogteverschil van de tafel; a in [mil] , de langste zijde van de tafel.

tIl'

l
ctI....



t-3

[
t:J:l.....

0
<l
l!I
~.

So-
E
~

~.
oq
<D
Coo)

tj

SI !.....
en aI

~
l:'
<D
~

Lokatie Born

Hr. Jerk Type Computer- Taster- Gebruik lachine- lalibratie- Status
faciliteiten systeem besturing datum rapp. nr.

7 Stiefelll&yer C Ja schake1end Ileten hand- juni 1989 binnen specs.

type i bediend Wi 755

8 Stiefeluyer C Ja schakelend Ileten hand- Ilei 1990 buiten specs.
type i bediend Wi 907

9 Stiefelllayer C Ja schakelend Ileten hand- aug. 1990 buiten specs.
type C bediend Wi 936
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Lokatie ReI.ond

1
Hr. lerk Lokatie lachine- leetbereik Specificaties Tafelspec.

nummer per kolom L in_ (max. vaarde)

10 litutoyo leetkamer 13632 X : 700 L
6L1D ~ 0,006 + 100000

8241S Y : 1000 (6 JIll)
Z : 600

11 lora 120 Protobouv 0310/1/4083 X : 5500 L a6Lx ~ 0,03 + :mmm t e ~ 40 + 25

0310/11/4183 Y : 1400 L (260 I'll)6Ly, Z ~ 0,04 +~

Z : 1800 L6Tii , 6Sii ~ 0,03 + moo
12 lora 117 Protobouv 046/77 X : 5500 L a6Lx ~ 0,03 + :mmm t e ~ 40 + 25

047/77 Y : 1200 L (260 pa)6Ly z ~ 0,04 +~

Z : 1600 ' L
6Tij' 6Sij ~ 0,03 + moo

Stiefeillayer 8eproeving 35470688 X : 5200 L13 6L1D ~ 0,04 +~ ~ 0,10
type D 35480688 Y : 1600

Z : 2200

14 lora 121 Beproeving 058/77 X : 5500 L6L1D ~ 0,04 +~
Y : 1200
Z : 1800

Stiefeillayer lIodel- 34980388 X : 3000 L a15 6L1D ~ 0,05 +~ ~ 0,10 t e ~ 40 + 2"'5

type C lIakerij Y : 1200 (160 pm)
Z : 1400

1: t e in [pm] , het maximum toegestane hoogteverschil van de tafel; a in [mm] , de langste zijde van de tafel.
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Lobtie Helaond

Nr. lerk Type Computer- Taster- Gebruik lachine- lalibratie- Status
faciliteiten systeem besturing datum rapp. nr.

10 litutoyo B Ja schakelend meten band- nov. 1989 binnen specs.

B241S bediend VPi 839

*11 lora 120 C Neen kraspen afkrassen hand- mei 1989 buiten specs.

en meten bediend VPi 717

*12 lora 117 C Neen kraspen afkrassen hand- mei 1989 buiten specs.

en meten bediend VPi 716

*13 Stiefelaayer C Neen kraspen afkrassen hand- sept. 1989 binnen specs.
type D en meten bediend VPi 798

*14 lora 121 C Neen kraspen niet als band- o niet
meetmachine bediend bekend
in Jtebruik

*15 Stiefelmayer C Neen kraspen afkrassen hand- april 1990 buiten specs.
type C + tastpen en meten bediend VPi 879

* Deze machines vorden gebruikt voor het uitvoeren van meetopdrachten en voor het afkrassen van objecten.
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Lokatie Relaond

1
Hr. Jerk Lokatie lIachine- lIeetbereik Specificaties Tafelspec.

nummer per kolom L in_ (Ilax. vaarde)

16 lora 115 Styling 048/77 X : 5500 L a6Lx ~ 0,06 +~ ~ 0,12 t e ~ 40 + 20
Y : 1200 L (280 pm)6L < 0,06 +~y, z -
Z : 1600 L6T.. , 6S.. < 0,06 + mooIJ IJ-

lora 118 9038/1082 X : 5500 L6L1D ~ 0,04 +~ ~ 0,10

ST + L Y : 1400 L6T .. , 6S.. < 0,03 + mooIJ IJ-
Z : 1800

17 lora 112 Styling 0250/1/0883 X : 3000 L t e ~ 40 + ~6L1D ~ 0,04 +~

0250/11/0883 Y : 1200 (280 pa)
Z : 1800

18 Stiefelllayer Styling 6160578 X : 1350 L t e S 40 + ~6L1D ~ 0,05 +~ S 0,10
typeC Y : 1000 (100 pm)

Z : 1200

19 Stiefelmayer Styling 28221086 X : 2500 L a6L1D ~ 0,05 +~ ~ 0,10 t e S 40 + 20
type C Y : 1200 (140 pm)

Z : 1500
1: t e in [pm] , het Ilaximum toegestane hoogteverschil van de tafel; a in [_] , de langste zijde van de tafe!. ~ .....
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Lokatie Belaond

Nr. lerk Type Computer- Taster- Gebruik lachine- lalibratie- Status
faciliteiten systeem besturing datum rapp. Dr.

*16 lora 115 C Ja kraspen afkrassen hand- buiten specs.

en meten bediend

*lora 118 C Neen kraspen afkrassen hand- •ei 1989 buiten specs •

ST + L en meten bediend ¥Pi 718

17 lora 112 C Ja schakelend meten hand- april 1990 buiten specs.
bediend ¥Pi 880

*18 Stiefel.ayer C Neen kraspen afkrassen hand- niet
type C bediend bekend

19 Stiefel.ayer C Ja schakelend meten hand- •ei 1989 buiten specs •
type C + optisch bediend ¥Pi 719

* Deze machines worden gebruikt voor het uitvoeren van lIeetopdrachten en voor het afkrassen van objecten. OJ'
~
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Bijlage 2

Biilage 2: De tasterkalibratie

B2.1. Inleiding

Omdat een tasterkalibratie niet is genormeerd is de uitvoering in principe vrij. Om

toch een zekere mate van uniformiteit te verkrijgen is de uitvoering van de

tasterkalibratie bij Volvo Car gelijk gekozen aan de methodieken die door de TUE
worden gehanteerd.

N.B. Bet spreekt uiteraard voor zieh dat vaste tasters niet op deze wijze

geeontroleerd kunnen worden. Een controle zou kunnen bestaan uit een

visuele inspectie.

In het algemeen spelen bij schakelende tastersystemen (welke bij Volvo Car in

gebruik zijn) een aantal specifieke tasterafwijkingen een roI. Deze afwijkingen

kunnen worden onderverdeeld in een hysterese-a.fwijking, een afwijking in de

herhaalnauwkeurigheid en een richtinga.fhankelijkheid. Deze grootte van deze

afwijkingen zijn voor elke taster verschillend en in de tijd gezien niet constant van

grootte. Elke taster dient dUB regelmatig te worden gecontroleerd op deze drie

aspecten.

Om deze drie afwijkingen te controleren dienen een aanta! metingen te worden

uitgevoerd. Bierbij dient de tastercontrole te worden uitgevoerd met de taster die

ook operationeel is bij de andere testmetingen. De tastersysteem dient te zijn

uitgerust met een taststift welke zo kort mogelijk is om een bepaalde stijfheid te

kunnen garanderen.

Een tasterkalibratie bestaat uit het meten van tasterafwijkingen die zich kunnen

manifesteren tijdens de lD-, 2D- of 3D-metingen. Deze afwijkingen kunnen verder

nog worden onderverdeeld in afwijkingen voor de verschillende

coardinaatrichtingen..

Voor het testen van de afwijkingen worden versehillende meetmiddelen gebruikt.

Deze meetmiddelen dienen gekalibreerd te zijn en periodiek opnieuw te worden

gecontroleerd. Voor de lD-metingen wordt gebruik gemaakt van twee keramische

eindmaten, voor de 2D-metingen van een stalen ring en voor de 3D-metingen

wordt gebruik gemaakt van een keramische kogel.

-20-



Bij1age 2

Er is zovee1 mogelijk voor keramisehe meetmiddelen gekozen omdat deze

ongevoelig zijn voor eorrosie en vee1 beter hestand zijn tegen slijtage, in

tegenstelling tot stalen meetmiddelen. De afmetingen van de testmiddelen mooten

klein zijn in vergelijking tot de machinedimensies, dit om invlood van

machine-a.fwij1dngente minimaliseren.

Om dezelfde reden moot de positie van het draagblok waarop de meetmiddelen

worden bevestigd ook dieht bij de geleidingen worden geplaatst.

B2.2. De IP-eontrole

Voor het uitvoeren van deze meting zijn nodig:

een draagblokj

twee keramisehe eindmatenj

een kleminrichting.

De ID-meting kan worden onderverdeeld in twee versehillende metingen:

1) er wordt een kleine afstand gemeten, waarbij de taster in een riehting wordt

aangestoten (zie figuur B2.1). Bij deze meting wordt getest op de

herhaalnauwkeurigheid van de taster. Er wordt geevalueerd op de afwijking

van de gemiddeld gemeten waarde ten opziehte van de nominale waarde, en de

afwijking van de maximaal gemeten waarde ten opzichte van de gemidde1d

gemeten waarde. Uit deze metingen zal duide1ijk een eventuele

riehtingafhankelijkheid en herhaalnauwkeurigheid van de taster bliJ'ken.

2) er wordt een kleine afstand gemeten, maar nu door deze in twee riehtingen aan

te tasten (zie ook figuur B2.1). Deze meting lean worden gecombineerd met de

voorgaande meting. Met deze meting kan de hysterese van het meetsysteem

worden bepaald.

Om bovenstaande metingen te kunnen realiseren worden de twee eindmaten door

middel van adhesie &an elkaar bevestigd. (zie figuur B2.2). Dit kan worden bereikt

door de twee eindmaten met twee schone zijvlakken verdraait ten opzichte van

elkaar tegen elkaar aan te drukken en vervolgens de twee zijvlakken naar elkaar

toe te draaien. Vervolgens mooen de eindmaten een stukje ten opziehte van elkaar

versehoven worden om een soon "virtuele" eindmaat te creeren. Deze combinatie

wordt vervolgens met een klem op het draagblok geklemd en wel zodanig, dat een
eindmaat volledig vrij ligt van het draagblok. Dit maakt de eindmaateombinatie

eenvoudiger bereikbaar voor de taster.
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Figuur B2.1

....t.D op d. herbaal
lUluwkellri&beicl

Uitvooring van de twee ID-metingen met em opstelling.

F

F

Figuur B2.2 Een manier om twee eindmaten door middel van adhesie aan

elkaar te bevestigen.

Voordat met meten wordt begonnen moot de eindmaatcombinatie worden

uitgericht langs een van de machine-assen. De feitelijke metingen kunnen nu

worden gereaJiseerd door de gedefinieerde afstand een aantal malen te bepalen.

Deze metingen dienen herhaald te worden voor de andere twee machine-assen.

B2.3. De 2P-controle

Voor het uitvooren van de meting zijn nodig:

een dtaagblokj

een ring;

twee kleminrichtingen.
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De 2D-meting bestaat uit het meten van een kleine stalen ring. Deze ring dient

door middel van twee klemmen te worden gefixeerd op het draagblo~ (zie

figuur B2.3). De ring dient vervolgens te worden uitgericht langs een van de

orthogonale vlakken (het XY-, XZ- of YZ-vlak) van de meetmachine. De meting

bestaat nu uit het meten van de diameter van de ring waarbij de aantastvolgorde

moet zijn zoals aangegeven in figuur B2.4. Deze meting dient ook te worden

uitgevoerd voor de andere twee vlakken.

Figuur B2.4: Aantastvolgorde.

F
F

z

l:v
x

Figuur B2.3: Oplegging van de ring.

Uit de meetpunten kan een gemiddelde diameter van de ring worden bepaald en de

maximale afwiJ"king ten opzichte van dit berekende gemidde1de. Ook kunnen

hieruit effecten van hysterese en richtingafhankelijkheid worden bepaald.

»2.4. De 3P-contlole

Voor de uitvoering van deze meting zijn nodig:

een draagblokj

een kleine keramische koge1 met support.

De karakteristiek van de taster in de 3D-ruimte kan worden vastge1egd door het

aantasten van de kogel op een aantal punten. De aantastpunten dienen zodanig

over het oppervlak van de koge1 verdeeld te zijn als in figuur B2.5 is aangegeven.
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aantut.richUna

!

boven
aanzicht.

ziJaanzicht.

Figuur B2.5: Opstelling van de kalibratiekoge1 en de verdeling van de

aantastingen.

Uit de meetpunten moo een diameter van de kogel worden berekend. De afwiJKing

van gemeten diameter ten opzichte van de nominale diameter van de kogel geeft

een indruk van de aantastafwiJKingen.

B2.5 Evaluatie van de meetresultaten

Van een tasterafwijIdng kan worden gesproken als de uitgegeven meetwaarden een

verschil vertonen met de relevante nominale waarde van het gebruikte testobject.

Een algemeen goed-of afkeurcriterium op basis van de gevonden tasterafwijIdngen

voor tastersystemen kan niet gegeven worden. Om deze reden is door de TUE een

criterium geformuleerd, gericht op deze praktijksituatie.

Bet criterium dat zal worden gehanteerd is dus arbitrair, maar zal in de praktijk

waarschijnlijk se1ectiever werken.

Voor het type A en B meetmachine dient een tastersysteem afgekeurd te worden

als de gevonden afwijldngen een grotere fout vertonen dan 3 pm.

Voor het type C meetmachine dient een tastersysteem te worden afgekeurd als de

gevonden tasterafwijldngen groter zijn dan de resolutie van de meetmachine,

hetgeen voor deze groep van meetmachines betekent dat de afwijIdng niet groter

mag zijn dan 0,01 mm.
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Bijlage 3: De eindmaatmetingen

B3.1. Inleiding

Bet grote voordeel van eindmaatmetingen is dat redelijk sne1 een inzicht kan

worden verkregen in de ordegrootte van de werkelijk optredende 1D-, 2D- en

3D-meetonnauwkeurigheid en de haaksheidafwijking van een 3D-meetmachine.

Als richtlijP voor het opstellen van de eindmaten in een meetvolume kan in het

algemeen VDI 2617 worden aangehouden. Bij deze richtlijPen is men ervan

uitgegaan dat de beschreven eindmaatposities de grootste kans geven op het meten

van ontoelaatbare afwijkingen.

Voor het meten van meetmachines met een groot meetvolume moet gedeeltelijk

worden afgeweken van deze richtlijPen, onder andere omdat de lengte van de toe te

passen eindmaten aan een maximum gebonden is en het aantal uit te voeren

metingen onaanvaardbaar hoog is voor handbediende meetmachines.

B3.2. Temperatuureffecten

Omdat een eindmaat een andere temperatuur aan kan nemen dan de meetsystemen

van de meetmachine moo zowel van de eindmaat als van de relevante linialen de

temperatuur worden bepaald om achteraf een correctie voor uitzetting van het

materiaal te kunnen toopassen. Biertoe mooten zowe1 op de eindmaat als op de

re1evante linialen (afhankelijk van de lengte) een of meerdere temperatuursensoren

ge1ijkelijk verdeelt over de lengte van de eindmaat of machine-as worden

bevestigd. Dit dient te gebeuren voordat met de werkelijke eindmaatmetingen

wordt begonnen, dit omdat de temperatuursensoren en de eindmaat een bepaalde

tijdconstante, en dus insteltijd, hebben.

B3.3. Benodigdheden

Om een eindmaatmeting goed te kunnen uitvoeren zijP een aantal midde1en

onmisbaar:
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een eindmatenset, klasse 1 [43.], met een lengte van 500, 800, 1000 en 1500

DUn. Deze eindmatenset dient periodiek gekalibreerd te worden om de

traceability van de metingen te kunnen waarborgen;

twee kleminrichtingen waarmee een ei.ndmaat kinematisch verantwoord kan
worden gefixeerd;

een eindmaatdrager van ongeveer een meter lengte. Deze drager moot kunnen

roteren om een horizontale as zodat de eindmaat onder een hoek met het

horizontale vlak kan worden opgespannen. Op de ei.ndmaatdrager dienen de

twee kleminrichtingen te worden bevestigd;

een stevig statief waarop de eindmaatdrager kan worden bevestigd. Ret statie£

dient stabiel te zijn opgesteld op de meettafel;

een gekalibreerde temperatuurmeetsysteem waarmee de temperaturen van de

relevante meetlinialen en de eindmaat middels sensoren kunnen worden
bepaald;

B3A. Opstelling van de eindmaat

B3A.1. Eindmaatposities in het meetvolume

In hoofdstuk 6 is reeds vermeld dat per machine ei.ndmaatposities zullen worden

gedefinieerd om na een zekere periode verschillen te kunnen constateren met de

vorige testmeting.

De gegeven posities, welke zijn opgenomen in het softwarepakket, hebben

betrekking op het middelpunt van het statief terwijl in z-rlchting het midden van

de eindmaat wordt aangehouden. De afwijking van de werkelijke ei.ndmaatpositie

ten opzichte van de voorgeschreven positie mag niet meer bedragen dan 10 mm

voor de X-, Y- en z-rlchting. Als referentie voor de vastgelegde positie van de

eindmaten zal dienen het per machine vastgelegde machine-nulpunt.

Dit machine-nulpunt is per machine vastgelegd door middel van situatieschetsen

(zie verderop in deze bijlage). De gekozen nulpunten komen overeen met de

nulpunten die zijn gekozen voor de afnamecontroles waarover gerapporteerd is

middels WPA-rapporten (indien bekend).
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In het softwarepakket zal de volgende definitie worden gehanteerd om de positie

van een eindmaat in het meetvolume weer te geven (zie ook figuur B3.1):

1 .(x, y, z, 0, {j, I)
poll

IDerin is: X, y, z

o

I

1 .
pol 1

(B3.1)

positie van het hart van de eindmaat [mm] weergegeven

in carthesische coordinatenj

de hoek die de eindmaat maakt met het horizontale vlakj

de hoek die de geprojecteerde eindmaat maakt met het

verticale vlak dat evenwijdig is aan de X-asj

lengte van de te gebruiken eindmaatj

i =1,2j

lpol 1 geeft aan dat het een eindmaatpositie betreft die in

de normale testprocedure moet worden gebruiktj

I 2 geeft aan dat het een eindmaatpositie betreft welkepol

moet worden gebruikt als de metingen op de I 1pOI

aanleiding geven tot nader onderzoek.

bartUJn elndmaal

Figuur B3.1: Definitie van de orientatie van een eindmaat in de ruimte.
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Met deze notatiewijze kunnen dus eindmaatposities worden gedefinieerd voor zowel

ID-, 2D- en 3D-metingen.

Er is voor gekozen de meetmachines te controleren met eindmaten die ongeveer de

ordegrootte hebben van de lengte van een meetas, terwijl bij extreem lange

meetassen ervoor is gekozen om steeksproefgewijs de lineariteit te controleren.

B3.4.2. Fixeren van de eindmaat

De eindmaat client gefixeerd te worden op de eindmaathouder door middel van

twee kleminrichtingen. De oplegging van de eindmaat gebeurt door deze op twee

steunpunten te plaatsen met een nauwkeurig gedefinieerde afstand tot elkaar, dit

om ongewenst doorbuiggedrag van de eindmaat te voorkomen hetgeen een

niet-parallelliteit van de eindvlakken impliceert.

De afstand van een steunpunt tot een eindvlak van de eindmaat dient 0,22 maal de

lengte van de eindmaat te bedragen [43.], waarbij het steunpunt een lijncontact

met de eindmaat moot hebben, loodrecht op de hartlijn van de eindmaat. De

eindmaat client op een statief te worden bevestigd dat kinematisch op een

verantwoorde manier (drie oplegpunten) moot zijn opgesteld op de meettafel.

Figuur B3.2 Voorbee1d van een eindmaatopstelling.
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Bij het hanteren van de eindmaat moo men voorzichtig te werk gaan. De

eindmaat mag hierbij niet met de blote handen worden aangeraakt omdat hierdoor

ongewenste temperatuurveranderingen kunnen optreden.

B3.4.3. Uitrichten van de eindmaat

Onder het uitrichten van een object wordt verstaan dat het coordinatenstelse1 van

het object evenwijdig wordt geplaatst aan het cOOrdinatenstelsel van de

meetmachine. Bij het uitrichten van een object kunnen hierbij twee situaties

worden onderscheiden:

1) de machine beschikt over mogelijkheden om een object softwarematig uit te

richtenj

2) de machine beschikt niet over deze faciliteiten.

ad 1) Bet softwarematig uitrichten van een eindmaat dient conform figuur B3.3

te gebeuren. Hierbij wordt eerst het vlak waarin de eindmaat zich in de

ruimte bevindt vastgelegd door het zijvlak van de eindmaat op drie

plaatsen aan te tasten. Vervolgens wordt een lijn in dit vlak vastge1egd

door het bovenvlak van de eindmaat op twee plaatsen aan te tasten. Tot

slot wordt een nulpunt vastgelegd door een punt te definieren op een van

de twee meetvlakjes van de eindmaat.

z

Z mach.t(x-
Ymach.

Figuur B3.3: Uitrichting van een eindmaat.
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ad 2) Bet handmatig uitrichten bn gebeuren met behulp van de meetmachine.

De eindmaat moot dan zodanig langs een geleiding worden ~pgesteld dat

de machine geen significante verschillen meer meet als de eindmaat op het

zij- en bovenvlak wordt aangetast. Indien dit het geval is kan de machine

op een van de meetvlakjes worden genuld om een nulpunt vast te leggen

op de eindmaat.

B3.5. Meten van een eindmaat

Bij het meten van een eindmaat moot er, zover dit mogelijk is, zorg voor worden

gedragen dat de aantastrichting evenwijdig is aan de normaal op het meetvlakje

van de eindmaat (zie figuur B3.4).

Verder dienen beide vlakjes op dezelfde plaats te worden aangetast om

systematische afwijkingen ten gevolge van de eindmaat te vermijden.

Voordat men start met het meten van een eindmaat op een bepaalde positie

mOOen eerst de temperatuursensoren worden uitgelezen van zowel de eindmaat als

van de relevante meetlinialen. Na deze meetcyclus mooten de sensoren opnieuw

worden uitgelezen zodat de gemiddelde temperatuur van de verschillende objecten

kan worden bepaald.

j

Figuur B3.4: De aantasting van een oppervlak dient zo loodrecht mogelijk

plaata te vinden.
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B3.6. Verwerking van de meetresultaten

Bij de evaluatie van de meetresultaten wordt met twee criteria rekening gehouden.

Ten eerste wordt gekeken of de meetresultaten de specificaties niet overschrijden,

ten tweede wordt het resultaat verge1eken met de meetresultaten van de vorige

testmetingen.

Bet verschil tussen de meetresultaten mag een bepaalde, in overleg met Volvo Car

vastgelegde grens, niet overschrijden. Gebeurt dit weI, dan kan van een significant

verschil worden gesproken.

B3.6.1. Afschatting van de ID-. 20- en 3D-meetonnauwkeurigheid

Bij het uitveeren van een eindmaatmeting wordt een aantal keren de lengte van de

eindmaat bepaald. Voordat met deze waarden kan worden gerekend dienen deze

eerst te worden gecorrigeerd voor temperatuureffecten van de machine en de

eindmaat. Bij deze correctie wordt uitgegaan van de nominale eindmaatlengte bij

20°C die gecorrigeerd wordt voor de momentane lengte ten opzichte van de

machine volgens de relatie:

L =L .[1+0 .(T -20)-0 .(T -20)Jmom nom e e m m
(B3.2)

Hierin is: L
mom momentane eindmaatlengtej

L nominale eindmaatlengte bij 20 °Cjnom

Q linea.ire uitzettingscoofficient van de eindmaatj
e

Q linea.ire uitzettingscoefficient van de meetmachinejm

T momentane temperatuur van de eindmaat in °Cj
e

T momentane temperatuur van de meetmachine in °Cjm

Vervolgens kan uit deze gecorrigeerde waarden een gemiddelde lengte y; worden

berekend. De gemidde1de meetafwijking AL die gemeten wordt over de lengte van

de eindmaat van de meetmachine wordt dan gegeven door:

AL = Y;-L
mom
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Met als standaardafwijking:

222
8 AL =8 L + 8 L '

mom
(B3.4)

waarbij 82
L verwaarloosd kan worden omdat de bijdrage hiervan minimaal is.

mom

Om te controleren of de machine over de gecontroleerde meetlengte aan de
specificaties voldoet moot minima.aJ. 95% van de meetresultaten aan de volgende
voorwaarde voldoen:

(B3.5)

Hierin is: A
K

B

L

R

constante [mm]j

lengtefactor [mm/m];
bovengrens [mm]j
de meetlengte [mm] i

ID, 2D of 3D, afhankelijk van de ruimte waarin gemeten
wordt.

Bij enige twijfel aan de meetresultaten dient de betreffende meting nog een keer
herhaald te worden. Voldoot de meetmachine vervolgens nog niet aan de eis dan is
de conclusie dat de machine buiten de specificaties van de desbetreffende
meetruimte valt. Het verdient da.n aanbeveling om de machine te reviseren en
vervolgens de testinterval te verkorten.

B3.6.2. Berekening van de haaksheidafwijldng uit twee eindmaatmetingen

Een voordeel van de eindmaatmetingen in de vlakdiagonalen is dat niet aileen een
schatting kan worden gemaakt van de 2D-meetonnauwkeurigheid maar ook een
schatting un worden gemaakt van de haaksheden 8 ,S en 8 .

xy D YI

De haaksheidafwijking kan worden bepaalt uit het feit dat bij de ene
vlakdiagonaalmeting de eindmaat kleiner zal worden gemeten dan de nominale
waarde (zie figuur B3.5) en in het andere geval groter dan de nominale waarde (zie

figuur B3.6), &fgezien van andere bronnen van afwijkingen.
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" (i2,j2)

11(llJl)/ J

/ (0,0) jl·.in(Sij) J2••1n(Slj)o L.....- -. JideaaJ. 0 L- ~~:::._ J ideaa!

11

Figuur B3.5 Figuur B3.6

Door een haaksheidafwij1dng van de j-as t .0.v. de i-as zal de eindmaat in

figuur B3.5 te kort worden gemeten (lengte 11) en in figuur B3.6 te lang

(lengte 12),

Omdat het in beide situaties om dezelfde eindmaat gaat zal dus gelden:

11, vert =12, vert (B3.6)

Hierin is la werk (a =1, 2) de lengte van de eindmaat zoals gemeten zou moeten,
worden alB de twee meetassen haakB op e1kaar zouden staan.

Met behulp van de aanwezige haaksheidafwij1dng S.. tan bovenstaande verge1ij1dng
lJ

worden omgeschreven tot:

(B3.7)

Omdat geldt S.. « 1, tan de volgende vereenvoudiging worden doorgevoerd:
lJ

sin(S..) llf S..
lJ lJ

cos(S..) llf 1
lJ
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Uitschrijven naar S.. levert dan uiteindelijk de volgende vergelijking:
lJ

1 2+ 1 2-1 2
[rad] (B3.8)

Deze vergeliJ1rlng kan nog vereenvoudigd worden als aangenomen wordt dat:

12 - 11S.. =----~-~---
lJ 1. [cosa· sina + cosp· sin,8]

[rad]

(B3.9)

(B3.10)

Hierin is: a de hoek die de eindmaat met lengte 11 maakt met een

referentie, 0° < a < 900 j

de hoek die de eindmaat met lengte 12 maakt met dezelfde

referentie als gebruikt ter bepaling van hoek a,
90° < P< 180°.

Hiermee is een vergelijk:ing gevonden die algemeen geldig is voor vlakken welke

(ongeveer) l00drecht staan op de een van de drie machine-assen.

B3.6.3. Eyaluatie Van de orientatie-afwijkingen

Een evaluatie van deze metingen kan aIleen geschieden als deze metingen voorheen
reeds een keer zijn uitgevoerd. Bij een volgende meting kunnen de meetresultaten

vergeleken worden met de meetresultaten van de keer daarvoor.

lndien de meetresulaten een significant verschillaten zien dient actie te worden

ondemomen. Deze acUe kan bestaan uit het uitvoeren van een vlaktafelmeting.

VoIgt uit deze meting dat de tarel een andere vorm heeft dan voorheen is

vastgesteld dan moet de machine opnieuw gekalibreerd worden om de status van

de machine opnieuw vast te leggen, zodat, als de resultaten hiertoe aanleiding

geven, tot revisie kan worden overgegaan.
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B3.7. Globale schetsen Van eindmaatoosities in het meetvolume

Ten behoove van de eindmaatmetingen die mooten worden uitgevoerd voor de

periodieke controle van meetmachines moot op een aantal plaatsen een eindmaat

van een voorgeschreven lengte worden gemeten. Deze eindmaatposities kunnen

onderscheiden worden in ID-, 2D- en 3D-metingen. Bij de ID-metingen kan

vervolgens nog onderscheid worden gemaakt tussen posities op de kleinste

komparatonout en posities op de grootste komparatonout.

Bij twee samenwerkende meetmachines mooten nog enkele extra

eindmaatmetingen worden uitgevoord.

De grafische representaties in deze bijlage zijn gebaseerd op de verschillende

soorten eindmaatmetingen die mooten worden verricht op een type

II C "-meetmachine, dit omdat de meeste metingen bij Volvo Car op dit type

meetmachine moot worden uitgevoerd. Deze schetsen kunnen natuurlijk ook gezien

worden als voorbeeld voor de beide andere typen meetmachines (type A en B).
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B3.7.1. ID-eindmaatposities

Figuur B3.7: Eindmaatposities langs de X-as op de positie voor de grootste

komparatorafwijking.

Figuur B3.8: Eindmaatposities langs de X-as op de positie voor de kleinste

komparatorafwijking.
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Figuur B3.10
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Eindmaatposities langs de z-as op de positie voor de grootste

komparatorafwijking.

/"1' .......
/1 .......

/ I .......
/. ~

/ I / .....1
/ yl / 1

/ 1

"" I
"" I"

Eindmaatposities langs de z-as op de positie voor de kleinste

komparatorafwij1dng.
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Figuur B3.11: Eindmaatpositie langs de Y-as.

B3.7.2. 2D-eindmaatposities

Figuur B3.12: Twee eindmaatmetingen ter controle van de haaksheid S .xy
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/"1",
/ I ,

/ I ,
/ I ~

// I /"""1
T / I

/ I

"" I
"" I""

Figuur B3.13: Twee eindmaatmetingen ter controle van de haaksheid Su'

Figuur B3.14: Twee eindmaatmetingen ter controle van de haaksheid S .sy
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B3.7.3. 3D-eindmaatposities

/'1' .......
/ I .......

/ I .......
/ I ".),

/ /' ....1
yl / I

/ I

" I
" I"

/''1' .......
/' I .......

/' I .......
/' a ~

/' I ....1
yl /'/' I

/' I
I
I

Figuur B3.15: Eindmaatposities voor metingen in de 3D-ruimte.
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B3.7.4. Eindmaatposities bij samenwerkende meetmachines

7

Figuur B3.16: Metingen ter controle van de twee orientatie-afwijking in het

YZ-vlak.
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Bij1age 3

B3.8. Definiering van de machinenulpunten

Bij de opgave van de eindmaatposities is uitgegaan van een machinenulpunt.

Hierbij is, indien dit bekend was, uitgegaan van de nulpunten zoals die zijn

vastgelegd tijdens de afnamecontrole. In de figuren B3.16 tot en met B3.23 is

steeds schematisch een afdeling weergegeven met de daar geplaatste

meetmachine(s). Ret daarin weergegeven coordinatenstelsel geeft de Jigging van

het nulpunt aan.

Bij de type " C "-machines en de type A machines is het coordinatenstelse1 steeds

zodanig vastge1egd dat de geleiding langs de meettafel de X-as voorstelde, de

vertica.le geleiding de Z-as en de horizontale as de Y-as.

Bij de portaalmeetmachine (type B) in de meetkamer van Volvo Car Belmond is

van een ander coordinatenstelse1 uitgegaan, wat bij dit type meetmachine

gebruikelijk is. Bier is de geleiding langs de meettafe1 de Y-as, de traverse de X-as

en de verticale ge1eiding de Z-as.

Figuur B3.17: Opstelling van de vier Stiefelmayer meetstations in de centrale

meetkamer te Born.
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Figuur B3.18: Opstelling van de Zeiss SMM bij carrosseriebouw te Born.

Figuur B3.19: Opstelling van de Stiefe1mayer meetmachine bij onderhoud

carrosseriebouw te Born.
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Figuur B3.20: Opstelling van de Stiefelmayer meetmachine bij de

gereedschapmakerij te Born.

Figuur B3.21: Opstelling van de Mitutoyo B241S in de meetkamer te Belmond.
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Figuur B3.22: Opstelling van de twee Mora meetstations op de afdeling

protobouw te Belmond.

Figuur B3.23: Opste1llng van de Stiefelmayer meetmachine op de afde1ing

modelmakerij te Belmond.
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Figuur B3.24: Opstelling van de twee Mora en de twee Stiefelmayer

meetstations op de afdeling styling te Belmond.
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een verlicht richtmerk op een stabiele voet die loodrecht onder het merk op het

meetpunt rust, waarbij de afleesbaarheid van het richtmerk niet van invloed

mag zijn op de instelnauwkeurigheid van het optisch waterpasinstrument.

B4.3. Opstellen van het meetinstrmnent

De ldjker moet opgesteld worden aan de lange zijde van de te meten vlaktafel. Dit

is noodzakelijk om de systematische fout die geintroduceerd wordt door het

waterpasinstrument zo klein moge1ijk te houden. De reden hiervoor is dat de

draaiingsas van de ldjker nooit exact loodrecht op de optische as van de ldjker

staat. Hierdoor gaat de optische as bij het roteren van de ldjker een kegelvlak

beschrijven boven het tafeloppervlak, waarbij de top van de kegel raakt aan het

snijpunt van de optische as met de draaiingsas. De afstand tot de meettafel moet

minimaal gelijk zijn aan de focusseerafstand van de ldjker.

Het uitrichten van de ldjker dient zorgvuldig te gebeuren. Eerst moet het statief

van de kiiker op een zodanige hoogte worden gebracht dat het richtmerk op de

tafel ruim binnen de inste1range van de ldiker valt. Dit kan gecontroleerd worden

door het richtmerk achtereenvolgens op de dichtst bijzijnde en op de daar

tegenover liggende rand van de meettafel te plaatsen en de kijker op het richtmerk

te richten.

Hierna moet de ldiker voldoende horizontaal worden gesteld door de luchtbel

(libel) in de voet van de ldjker te centreren. Dit garandeert een goede werking van

de compensator van de ldjker. Deze compensator corrigeert voor de scheefstand

van de optische as van de ldjker ten opzichte van de vmicale draaiingsas van de

ldjker, waardoor deze een kegel zau gaan beschrijven. Deze compensator ][an

worden ingesteld door de coincidentiebe1, dit is een luchtbel in een kanaaltje gevuld

met vloeistof, goed in te stellen. Dit gebeurt door de randen van de bel, die in

eerste instantie "gespleten" wordt waargenomen, te laten aansluiten.

B4.4. Het meetverloop

Voordat aan het werkelijke meten wordt begonnen moet de meettafel eerst grondig

worden gereinigd. De hoogteverschillen van de meettafel worden vervolgens

vastgesteld door een verlicht richtmerk over de tafel te schuiven volgens een vast

patroon en de daarbij optredende variatie in hoogte te meten (zie figuur B4.1).
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RM

Figuur B4.1 De verplaatsing van het richtmerk dient volgens een vast patroon

te gebeuren.

Dit patroon komt overeen met een raster, waarbij de knooppunten ongeveer

overeenkomen met de bevestigingspunten van de stelpoten van de tafel.

Aanbevolen wordt om bij toekomstige metingen uit te gaan van het raster zoals

dat in het verleden bij de a.fnamecontrole is vastgelegd voor e1ke meettafel.

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om het gedrag van de tafels in de tijd gezien

vast te leggen.

B4.5. De verwerking van de meetresultaten

De normering voor een gietijzeren vlakplaat klasse 3 (overeenkomstig de vlakplaten

die bij Volvo Car zijn geplaatst) volgens DIN 876 is als voIgt:

a is de langste zijde van de vlaktafel [mm]
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Bet symbool te geeft hierbij de a£Stand weer tussen twee planparaUelle platen die

het oppervlak van de vlaktafel insluiten.

Door deze normering moeten de meetgegevens eerst worden bewerkt voordat een

uitspraak kan worden gedaan over de kwaliteit van de vlakplaat.

Deze bewerking bestaat uit het berekenen van een kleinste kwadratenvlak door de

gemeten hoogteverschillen en vervolgens het maximale hoogteverschil tussen twee

meetpunten vast te stellen tot dit kleinste kwadratenvlak. Deze berekende waarde

wordt uiteindelijk vergeleken met het maximale waarde hoogteverschil dat volgens

de specificatie van de tarel is toegestaan.
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BiBage 5: De freguentietabe1

Voor de verscbillende instrumenten en meetmacbines dienen test- of

kalibratietermijnen te worden vastgelegd, Deze periodes hangen sterk af van de

.gebruiksintensiteit van de meetinstrumenten en van de soon meetinstrumenten,

In het &1gemeen kan gesteld worden dat bij nieuw aangeschafte meetinstrumenten

de kalibratietermijn kon wordt gehouden, Indien na verloop van tijd blijkt dat de

status van het meetmiddel niet verandert dan kan de kalibratietermijn worden

verlengd) terwijl in het andere geval de kalibratietermijn juist meet worden

verkort.

Onderstaande perioden zijn dus test- en kalibratiewaarden waarmee het tot&1e

testsysteem gestart meet worden, Blijkt in de praktijk dat deze perioden te kon of

te lang zijn dan kunnen deze in overleg met de TUE worden bijgesteld.

B5.1. De kalibratietermijn voor meetinstrumenten

optisch waterpasinstrument

eindmatenset 500, 800, 1000 1500 am

temperatuurkast

kalibratiekogel

keramische eindmaten voor tasterkal.

kalibratiering

meetmachines bij Volvo Car

B5.2. Testtermijnen voor de testmetingen

tasterkalibratie

lD- controle

2D-controle

3D- controle

controle op orientatie- afwijkingen

vlaktafelcontrole
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kalibratietermi'n

1 jaar

2 jaar

2 jaar

1 jaar

2 jaar

2jaar

3 jaar

testtermi'n

0,5 .aand

2 aaanden

2 maanden

2 maanden

2 jaar

1 jaar

uitvoerende
instantie

TUE
TUE/FDO

TUE
TUE
FDO
TUE
TUE

uitvoerende n

machine- operator

machine- operator

machine-operator

machine-operator

machine- operator

meetkamer
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De verschillende metingen moeten een aantal malen worden uitgevoerd om een

zekere mate van betrouwbaarheid te kunnen garanderen. Hierbij moet bijvoorbeeld

gedacht worden aan:

hoe vaak moet een eindmaat aangetast worden om een lengte te bepalenj

hoe vaak moet een kogel worden aangetast om een diameter te bepalenj

In wezen zijn deze beslissingen vIij, maar er moet een goede afweging worden

gemaakt tussen een maximale betrouwbaarheid en het aantal aantastingen dat nog

te maken is in een bepaald tijdsbestek op een (handbediende) meetmachine.

Op grond van ervaringen zal daarom een keuze worden gemaakt, waarbij

onderscheid wordt aangebracht tussen de verschillende testprocedures.

B5.3. Aantastfreguenties voor de tastercontrole

aantal metingen
er ositie

1D-controle met eindmaten

2D-controle met ring

3D-controle met kogel

10
5

20

B5.4. Aantastfreguenties voor de eindmaatmetingen

aantal metingen
er ositie

1D- metingen

2D- metingen

3D- met ingen

5

5

5

B5.5. Freguentie van de metingen bij een vlaktafelcontrole

Een raster moet eenmaal volledig gemeten worden, het aantal punten van een

raster hangt af van de machine. Zie ook de WPA-afnamerapporten.

N.B. Indien bij een meting twijfel bestaat over de geldigheid, moet niet worden

geaarzeld om de desbetreffende meting te herhalen.
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Biila&e 6: De bovengrensmethode

Een methode om een afschatting te maken van de meetonnauwkeurigheid is de

bovengrensmethode. Van deze methode is gebruik gemaakt om een afschatting te

maken van de maximale 3D-meetonnauwkeurigheid welke is gepresenteerd in

tabel4.2. Voor een uitgebreide beschrijving ten aanzien van bijvoorbeeld de

achtergronden, de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de methode wordt

verwezen naar [3.].

Op grond van het verloop van een parameter (lees: geometrische bron van

afwijkingen) als functie van de lengtecoordinaat wordt een afschatting gemaakt

van de bijdrage van elke parameter tot de meetonnauwkeurigheid. Hierbij wordt de

bijdrage van elke parameter behandeld als onbekend systematisch en worden alle

bijdragen tot de meetonnauwkeurigheid kwadratisch bij elkaar opgeteld.

De maximale meetonnauwkeurigheid bij meting van een lengte kan voor

meetmachines worden beschreven met de uitdrukking:

[
Z - Z ]2 }2 1 . (8 2 + 8 2)

L. zl z2

Hierin is : Lm

28M

X,Y,z

grootste lengte in de ID-, 2D- of 3D-ruimte;

de 28-waarde van de meetlengte L;

coordinaten van het te meten object;

Voor de berekeningen van de maximale 3D-meetonnauwkeurigheid van de

meetmachines (zie tabel4.2) is gebruik gemaakt van de volgende waarden:

de lengte van de ruimtediagonaaJ van het meetvolume;

afstand van de meetlinialen tot het meetvolume, deze

waarden zijn nul genomen;

de maximale lengte van de liniaaJ, deze waarden is gelijk

genomen aan de zijden van het meetvolume.
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Voor de berekening van Sxi' Syi en Szi (i =1,2) is gebruik gemaakt van de

onderstaande uitdrukkingen, afhankelijk van het type meetmachine:

Meetmachine type B:

2 "2 2"2 2"2 "22"22"22S . = T + z. •R + x· •R + T +z.·R + x. .R +
y1 yy 1 xy 1 sy 17. 1 xx 1 ax

"22"22222T +z.·R +z.·S +x.·S
ys 1 D 1 ys 1 17.

2" 2 2" 2 "2 2" 2 "2 2" 2 2 22S
X1

' = T + z. . R + T + z· . R + T + z. .R + z· . S
xy 1 yy xx 1 17. D 1 ~ 1 D

2" 2 2" 2 "2 2" 2 "2 22S . = T + x.·R + T + x.·R + T + z.·S
Zl sy 1 yy ax 1 17. ss 1 ys

Meetmachine type C:

2 "2 2"2 2"2 "22"22"22S . = T + z.·R + y.·R + T + y.·R + z.·R +
Xl xx 1 17. 1 sx D 1 ss 1 ~

"22"22222T +y.·R +y.·S +z.·S
xy 1 sy 1 xy 1 D

2 "2 2"2 2"2 "22"2 "22S . = T + y. •R + x· .R + T + y. •R + T +
Zl sx 1 xx 1 17. ss 1 D sy

y.2.i 2 + y.2. S 2
1 xy 1 sy

2" 2 2" 2 "2" 22S . = T + z. .R + T + T
y1 17. 1 xx ys yy

Voor het schatten van bovenstaande parameters in de uitdrukkingen voor Sxi' Syi

en Szi (i = 1,2) is gebruik gemaakt van de volgende vergelijkingen:

" range(T .. )
T lJ
.. 2 'IJ

" range(R.. )
1. IJ

Ij = 2 i, j =X, y, Z

Voor de verldaring van de parameters zie hoofdstuk 2.
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Een uitzondering hierop wordt gemaakt als blijkt dat een parameter duidelijk een

line&ir verloop als functie van een lengteeoordinaat kent. Dan wordt een schatting

van de 2S-waarde gemaakt volgens:

...
T.. =range(T..) ,

lJ lJ

...
I.. =range(R..) ,

lJ lJ
i, j =x, y, z

..

Opm.: Bij meetmachines waarbij de parameter Too (i = X, y, z) op de grootste
u

komparator afwijking is gemeten, is hiervan gebruik gemaakt bij het

berekenen van de 2S-waarden. Hierbij is rekening gehouden met het feit

dat in deze meetwaarde tevens de effecten van rotaties zijn

verdisconteerd. In andere gevallen is gebruik gemaakt van de parameter

T.. gemeten op de kleinste komparator afwijking.
u

Bij twee samenwerkende meetmachines, twee machines &an een meettafel, kan ook

nog een totale bovengrensschatting worden gemaakt die geldt als de twee machines

samen een lengte bepalen van een object. Voorwaarde hierbij is dat de

orientatie-afwijkingen van ene machine ten opzichte van de andere machine

bekend moeten zijn. Bij de afschatting van de 3D-meetonnauwkeurigheid wordt

gebruik gemaakt van de volgende uitdrukking:

28M = J 28 2 h 1 + 28 2 h 2. + (1 . A )2 + (1 •A )2 + (1 •A )2
mac . k mac '-J[ x xy X XI I XI

Hierin is : 2S h (n = I, 2j k =1,2 ) is de 3D-bovengrensafschattingmac .nk

van machine n, de waarden voor k = 1 is gelijk &an nul genomenj

A.. (i,j =x, y, z) is de orientatie-afwijking in het vlak ij van de
lJ

X~eleiding van machine 1 ten opzichte van machine 2j

1 ,1 zijn respectievelijk de lengte en de hoogte van het
x I

meetvolume (evenwijdig &an het machine-assenstelsel) waarin

door beide meetmachines kan worden gemeten.
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Bij1age 7: De kalibratie-opstellingen

In deze bijiage zullen de kalibratiEH>pstellingen worden gepresenteerd zoals die

mede bij Volvo Car zijn ontwikkeld. De opstellingen geven tezamen een volledig

beeld van de kalibraties van de drie bij Volvo Car in gebruik zijnde

meetmachinetypen (zie ook bijIage 1). Voor elk type meetmachine bij Volvo Car

zijn de kalibratieprocedures zodanig ontwikkeld dat er, rekening houdend met de

afmetingen van de controle-apparatuur, een maximaal meetvolume kan worden

gecontroleerd. Tevens is getracht de metingen zodanig op te zetten dat voor iedere

volgende meetopstelling slechts minimale aanpassingen noodzakeliJ"k zijn,

vergeleken met de vorige meetopstelling.

In deze bijiage zullen de volgende symbolen worden gehanteerd voor de

verschillende meetmiddelen:

AS
DP

ELW

IB

HR
OPW

P
RK
RR
RS

W

afbuigspiegelj

deelprismaj

elektronisch waterpasj

interferometerblokjej

hoekreflectorj

optisch waterpasinstrument j

pentagonprismaj

richtkijkerj

retroreflectorj

rechtheidsspiegel j

Wollastonprisma.

B7.1. De opstellingsschetsen voor het type A meetmachines

B.7.!.1. De lineariteitsafwiikingen

Deze meetmachines zijn softwarematig gecorrigeerd voor alle relevante bronnen

van afwijkingen. Deze zijn door de fabrikant bepaald en in de computer van de

meetmachine vastgelegd.
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Via een software-eorrectieprogramma worden aUe meetgegevens gedurende het

meetproces gecorrigeerd voor de afwijkingen die door de machinegeometrie

geintroduceerd worden. Door deze correcties heeft het dus geen zin om rotatie-,

rechtheids- en haaksheidmetingen uit te vooren omdat men niet weet in hooverre

de meetmachine hiervoor is gecorrigeerd. WeI kan men de lineariteitsresiduen, het

niet-gecorrigeerde deel van de lineariteitsafwijking, vastste1len door de meetwaarde

welke door de computer wordt uitgegeven te vergelijken met de meetwaarde van

bijvoorbeeld een laserinterferometer. De 2D- en 3D-meetonnauwkeurigheid van de

meetmachine moot (steekproofsgewijs) worden vastgeIegd door het uitvooren van

eindmaatmetingen op posities in het meetvolume zoals wordt aanbevolen in

VDI 2617, waarbij het aantallokaties in de ruimte is uitgebreid omdat de grootte

van het meetvolume dit vereist.

De residuen van de positie-afwijkingen worden op zowel de positie voor de kleinste

als de grootste komparator afwijking gemeten. Dat wil zeggen dat de

lineariteitsafwijking respectievelijk zo dicht mogelijk bij de liniaal van de machine

als zo ver mogeIijk daar vandaan moot worden gemeten.

Figuur B7.1 T meting op de positie voor de kleinste komparator-afwiJ1ring.
xx

-57 -



Figuur B7.2

Figuur B7.3

m+RR

T meting.
xx

T meting.
yy
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Figuur B7.4

Figuur B7.5

Bij1age 7

T meting op de positie voor de kleinste komparator-afwijking.zz

T meting op de positie voor de grootste komparator-afwijking.
I.
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Figuur B7.6

Bijlage 7

T meting op de positie voor de grootste komparator-afwijking.
xx

B7.1.2. De eindmaatopstellingen

G

E

K

Q

A

I

M

Figuur B7.7

o

De gedefinieerde vlakken in het meetvolume.

-60 -



H D

~
37

~
~

~
24

~
T P

Figuur B7.8 Eindmaatopstellingen in vlak HDTP met arm l.

A E
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M Q

Figuur B7.9 Eindmaatopstellingen in vlak AEMQ.

F B

~
41

af
~

4
16

~
R N

Figuur B7.10 Eindmaatopstellingen in vlak FBRN.

G C

~
40

~

~
d ~

s 0

Figuur B7.1l Eindmaatopstellingen in vlak GCSO.
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T P

Figuur B7.12 Eindmaatopstellingen in vlak HDTP met arm 2.

I J

~
~

4
36

, ~ ~
L K

Figuur B7.13 Eindmaatopstellingen in vlak IJLK.

B7.2. De opstellingsschetsen voor het type B meetmachine

B7.2.1. De lineariteitsafwijkingen

z

Bijlage 7

Figuur B7.14 T meting op de positie voor de grootste
xx

komparator-afwijking.
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, .

Figuur B7.15 T meting op de positie voor de kleinsteyy

komparator-afwijking.

Figuur B7.16 T meting...
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IB+RR

Figuur B7.17

Figuur B7.18

T meting op de positie voor de grootste
11

komparator-afwij1dng.

T meting op de positie voor de kleinste
xx

komparator-afwij1dng.
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B7.2.2. De rotatie-afwijkingen

Bijlage 7

, .
Figuur B7.19 R meting.

xy

Figuur B7.20 R meting.sy
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.. Figuur B7.21 R meting.ys

Bijlage 7

Figuur B7.22 R meting.
Xli
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.. Figuur B7.23 R meting.
sx

Bijlage 7

Figuur B7.24 R meting.yx

-67 -



B7.2.3. De rechtheidsafwijkingen gekQppeld aan de haaksheidafwijkingen

Bijlage 7

p

.. Figuur B7.25

Figuur B7.26

T meting als deel van de haaksheidafwijking S .
~ ~

T meting als deel van de haaksheidafwijking S .yx xy
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Figuur B7.27

Figuur B7.28

T meting als dee! van de haaksheidafwijking S .
Q P

T meting als dee! van de haaksheidafwijking S .yz yz
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Figuur B7.29 T meting als dee! van de haaksheidafwijking S .
ax xs

Figuur B7.30 T meting als dee! van de haaksheidafwijking S .
D xs
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B7.2.4. De rotatie-afwijkingen om de eigen as

Bijlage 7

Figuur B7.31

Figuur B7.32

R meting.
xx

R meting.yy
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Figuur B7.33 De eerste T meting als dee! van de R meting.yz ••

Figuur B7.34 De tweede T meting als onderdeel van de R meting.
y. ..
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B7.3. De opstellingsschetsen voor het type C meetmachines

B7.3.1. De lineariteitsafwijkingen

z

Bijlage 7

Figuur B7.35 T meting op de positie voor de kleinste
:xx,.,

komparator-afwijking.

z

Figuur B7.36 T meting.
:xx
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Figuur B7.37 T meting.yy

Figuur B7.38 T meting op de positie voor de kleinste
I.

komparator-afwijking.
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Figuur B7.39

Figuur B7.40

T meting op de positie voor de grootste..
komparator-afwijking.

T meting op de positie voor de grootste
xx

komparator-afwiJ"king.
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B7.3.2. De rotatie-afwijkingen

z

Bijlage 7

Figuur B7.41 R meting.Iy

z

Figuur B7.42 R meting.
xy
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, . Figuur B7.43 R meting.
IX

Figuur B7.44 R meting.yl
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Figuur B7AS R meting.
yx

z

Figuur B7A6 R meting.
IX
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B7.3.3. De rechtheidsafwijkingen gekoppe!d aan de haaksheidafwijkingen

Bij1age 7

RS

Figuur B7.47 T meting als dee! van de haaksheidafwijking S .
~ ~

z

RS

Figuur B7.48 T meting als dee! van de haaksheidafwijking S .
yx xy
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Figuur B7.49

Figuur B7.50

z

T meting als deel van de haaksheidafwijking S .
Iy yz

T meting als deel van de haaksheidafwijking S .
yz yz
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Figuur B7.51

z

T meting als deel van de haaksheidafwijking S .
IX xz

BijIage 7

Figuur B7.52 T meting als deel van de haaksheidafwijking S .xz xz
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B7.3.4. De rotatie-afwijkingen om de eigen as

BijIage 7

Figuur B7.53 R meting.
xx

Figuur B7.54 R meting.
yy
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Figuur B7.55

Figuur B7.56

Bijlage 7

De eerste T meting als dee! van de R meting.
yl II

De tweede T meting als onderdeel van de R meting.
yl II
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Bijlage 7

B7.4. De controle op orientatie-afwijkingen

Figuur B7.57 De uitlijning van de kijker op het richtmerk in de eerste

machine.

Figuur B7.58 Ret meten van de afwijkingen met het richtmerk in de

tweede machine.
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B7.5. De controle op vlakheidsafwijkingen

I

RM

Figuur B7.59 Meten van de vlakheidsafwijkingen door een richtmerk over

het tafeloppervlak te bewegen.
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Bijlage 8

Bijlage 8: De programmaprocedures

In deze bijlage zullen kort de verschillende programmablokken waaruit het

hoofdprogramma is opgebouwd worden besproken. Bet programma is nogmaals in

blokvorm in figuur B8.! weergegeven. De structuur van dit hoofdprogramma is

reeds besproken in hoofdstuk 7.

Representatie planning

In dit blok kan een representatie worden opgevraagd van de datums waarin een

kalibratie van een meetmachine moot plaatsvinden of een test moot worden

uitgevoord. Als een test of kalibratie is uitgevoord wordt de test- of

kalibratiedatum van de betreffende meetmachine automatisch met een periode

opgehoogd.

In dit blok kan ook een representatie worden opgevraagd van de kalibratiedatums

van de verschillende meetinstrumenten, zodat de kalibratie hiervan eenvoudig kan

worden ingepland.

Representatie gegevens

In dit blok kunnen gegevens worden opgevraagd van de meetmachines of van de

meetinstrumenten. Om machinegegevens te kunnen opvragen dient eerst een

machine te worden geselecteerd. Vervolgens kan een keuze worden gemaakt uit de

verschillende opties. Gegevens die opgevraagd kunnen worden zijn meetresultaten

van zowel de TUE als van Volvo Car zelf, kalibratiedatums en machinespecifieke

gegevens.

Printen van gegevens

In dit blok worden dezelfde procedures gevolgd als in het blok "representatie

gegevens". In dit geval worden de gegevens echter uitgeprint en niet op het scherm

getoond.
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Bijlage 8

Veranderen Iinvooren gegevens

Met dit programmablok kunnen gegevens zeals specifieke ma.chinegegevens,

testintervallen of instrumentgegevens worden veranderd of toogevoogd.

Programma instellingen

In dit programmablok kunnen onder andere de inste1.lingen die de computer nodig

heeft om te kunnen communiceren over de IEEE-poort worden ingesteld. Bet gaat

hierbij om gegevens zoals het IEEE-address, de tijdsduur van een sample, het

aantalsamples en het programmapath in de computer.

Uitvoeren testprocedures

Dit blok uit het hoofdprogramma is in figuur B8.2 als flow-dlart weergegeven. De

procedures die hierin zijn gedefinieerd zullen in deze paragraaf wat uitgebreider

besproken worden, omdat het totale programma speciaal voor deze toepassingen is

ontwikkeld.

Tastercontrole:

Dit blok draagt er zorg voor dat eerst een volledige tastercontrole wordt

uitgevoerd. Bierbij worden eerst alle relevante gegevens van de taster zoals

merk, typenummer en tasterstiftlengte opgevraagd aan de operator. Na de

meting wordt een uitspraak gedaan over de kwaliteit van de taster, aan de

hand waarvan de operator moot beoordelen of met deze taster verdere

controles verantwoord kunnen worden uitgevoord.

De invooring van de meetgegevens in de computer dient vooralsnog te

gebeuren door de gemeten waarde, een Iengte of een diameter, in te voeren via

het tootsenbord van de computer.

Volledige controle:

Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheid om een volledige controle uit te

vooren of slechts een gedeeltelijke. Bet dient rege1. te zijn dat periodiek een

volledige controle wordt uitgevoord, maar het moot ook mogelijk zijn om

slechts een aspect van de meetmachine te testen en te beoordelen. Dit kan

bijvoorbeeld het geval zijn als een liniaalsegment is beschadigd en vervangen.
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Figuur B8.2 Ret programmablok "testprocedures" in flowchart-vorm.
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BijIage 8

ID~ontrole, 2D~ontrole en 3D-eontrole:

Deze blokken verzorgen respectievelijk de ID-, 2D- en 3D-eontrole van een

meetmachine. Bierbij wordt uitgegaan van de lokaties in het meetvolume die

in een databestand zijn gedefinieerd.

Controle 00 orientatie-afwijking:

In dit blok is een procedure gedefinieerd die er zorg voor draagt dat op de

correcte posities in het meetvolume wordt gemeten en dat de gevonden

a.fwijkingen goed worden geevalueerd.

Bet programmablok "Evalueren"

In dit blok worden de gevonden meetwaarden geevalueerd. Enkele karakteristieke

waarden zoals de maximaal gevonden a.fwijking met de lokatie waar deze gemeten

is of de maximale a.fwijking vergeleken met een meetwaarde die is gevonden bij een

vorige test zullen aan de operator worden gepresenteerd.

Verder zal door het programma eventueel gemeld worden of de gevonden

a.fwijkingen de specificaties overschrijden.

-90 -


	Voorblad
	Samenvatting
	Symbolenlijst
	Inhoud
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Hoofdstuk 6
	Hoofdstuk 7
	Hoofdstuk 8
	Literatuur
	Voorblad - Bijlagen
	Symbolenlijst
	Inhoud
	Bijlage 1
	Bijlage 2
	Bijlage 3
	Bijlage 4
	Bijlage 5
	Bijlage 6
	Bijlage 7
	Bijlage 8



