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Samenvatting 

Meerassige freesmachines behoren gedurende de 'levenscyc1us' aan verschillende controles 
onderworpen te worden. Hierbij kunnen afname- en periodieke controles worden 

onderscheiden. De hogere eisen die tegenwoordig aan de machines worden gesteld, maken dit 

soort controles steeds belangrijker. Toch lijkt dit in de praktijk nog geen gemeengoedte zijn. 

Vit onderzoek bij een aantal gebruikers van meerassige freesmachines blijkt de samenstelling 

van de controles sterk te varieren. Deze samenstelling wordt door een groot aantal factoren 

beinvloed. V oorbeelden hiervan zijn de doorwerking van een bepaalde afwijkiog in de 

eindnauwkeurigheid van een produkt, beschikbaarheid van de benodigde meetapparatuur en de 

benodigde tijd voor het uitvoeren van de meting. Met name de laatste factoren doen afbreuk 

aan de kwaliteit van een controle. 

Een ander probleem dat uit deze controles voIgt is het achterwege blijven van een 

eindbeoordeling van de machine of een uitspraak over de totale bewerkingsonnauwkeurigheid. 

Een mogelijke oplossing hiervoor is het afschatten van de uiteindelijke bewerkings

onnauwkeurigheid door middel van de bovengrens-methode. Deze techniek, die in een eerder 

stadium reeds is toegepast bij coordinaten meetmachines, is gebaseerd op beschouwing van 

aIle afwijkingen als onbekend systematisch, waardoor ze door middel van een statistische 
techniek verrekend kunnen worden. 

De toepassing van deze methode bij meerassige freesmachines is verder onderzocht. Hiervoor 

is een model opgesteld van een freesmachine (Maho 700S) waarin verschillende afwijkingen 

zijn verdisconteerd zoals geometrische afwijkingen (inclusief rotatieassen), 

thermomechanische afwijkingen en afwijkingen voortkomende uit eindige stijfheidseffecten en 

dynamische effecten. Afwijkingen die een lineair verloop weergeven waardoor ze 

lengteafhankelijk zijn, worden met behulp van een nieuwe methode gevalideerd en 

meegenomen in de bovengrens-afschatting. Met deze afschatting kan de bewerkings
onnauwkeurigheid in 2-dimensionale vlakken en 3-dimensionale ruimten worden bepaald. 

De afschattingen van de bewerkingsonnauwkeurigheden langs de diagonalen van een vlak en 

een ruimte zijn geverifieerd door middel van proefwerkstukken. Het 2-dimensionale 

proefwerkstuk blijkt een goed verificatiemiddel te zijn van de bewerkingsonnauwkeurigheid 
van de machine waarvan de bovengrens-methode een goede indicatie geeft. De opstelling van 

het 3-dimensionale proefwerkstuk moet aangepast worden zodat het materiaal direct in contact 

is met het opspanvlak van de machine. Het dient de aanbeveling om de geldigheid van de 
bovengrens-methode nog verder te verifieren. 

Tenslotte wordt op grond van deze bovengrens-methode een afname-protocol gedefinieerd dat 

als basis kan dienen voor machine-controles. 
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Symbolenlij st 

Hoofdstuk 2 

a absolute tolerantie 

b bandbreedte 

n aantal meetpunten 

P positie-onzekerheid 

Pa positie-afwijking 

P positiespreiding 
Sf 

Sj gemiddelde standaardafwijking van de meetwaarde 

si standaardafwijking van de meetwaarde bij positieve benadecingsrichting 

Sj i standaardafwijking van de meetwaarde bij negatieve benadecingsrichting 

t tolerantiegrens 

~ omkeerfout 

x ij,], meetwaarde i op positie j bij negatieve benaderingsrichting 

xij i meetwaarde i op positie j bij positieve benaderingsrichting 

x het gemiddelde van de meetwaarden 

xj ']' gemiddelde waarde van de afzonderlijk meetpunten bij negatieve 

benaderingsrichting 

x;t middelde waarde van de afzonderlijk meetpunten bij positieve 

benaderingsrichting 

a 

Hoofdstuk 3 

systematische afwijking van de gezochte waarde 

gezochte maat 

standaardafwijking van een meetsysteem 

standaardafwijking van de machine 

standaardafwijking van een meetresultaat 

standaardafwijking van het meetresultaat 

Sli2 standaardafwijking van gesommeerde afzonderlijke componenten 

Sli2.k standaardafwijking van component k 
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Hoofdstuk 4 

a versnellingsafhankelijke afwijkingen 
b b-as 
c c-as 
d doorschot en regelgedrag 
D afwijking ten gevolge van een dynamisch effect 

J5 standaardafwijking van een dynamische effect 

e onrondheid van de meetdoom 
E afwijking ten gevolge van een eindig stijfheidseffect 
h horizontale spindel 
h herhaIingsnauwkeurigheid (als index van D) 
Hjj haaksheidsafwijkingen tussen ovenge machine elementen 
i interpolatienauwkeurigheid (als index van D) 
i richting van de afwijking, of rotatieas van de afwijking, of referentieas van de 

afwijking 
j bewegingsrichting in geval van een translerende beweging en rotatieas in geval 

van een roterende beweging 
ov opspanvlak 
Pij parallelliteitsafwijkingen tussen machine elementen 
Tij translatie-afwijkingen 
Th afwijking ten gevolge van een thennomechanisch effect 

Th standaardafwijking van de thennomechanische effecten 

r straal van cirkel volgend uit een 'Circular' test 
Rij rotatie-afwijkingen 
Sj meetwaarde rondloopnauwkeurigheid spindel 
Sij haaksheidsafwijkingen tussen linea ire assen 
v verticale spindel 
x x-as 
Xc x-positie van de C-as 
Xg x-positie van het gereedschapuiteinde 
X-Xo annlengte in x-richting 
X spindel afwijking 
y y-as 

Yc y-positie van de C-as 
yg gereedschap-uiteinde van verticale spindel in y-richting 
ygO beginpositie van het gereedschap in z-richting bij gebruik van de verticale 

spindel 
Yh y-positie van de horizontale spindel 
yz y-positie van de z-as 
y-yo annlengte in y-richting 
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z z-as 

Zc z-positie van het uiteinde van C-as 
Zg gereedschap-uiteinde van de horizontale spindel in z-richting 
ZgO beginpositie van het gereedschap in z-richting bij gebruik van de horizontale 

spindel 

Zv z-positie van de verticale spindel 
z-Zo annlengte in z-richting 

x.y.z rotatieas haaksheids- of parallelliteitsafwijking 

8 hoekverdraaing van de spindel 

Hoofdstuk 5 

i afwijkingnummer 

k verhouding tussen A;'s van een unifonne en een nannale verdeling 

Lxy lengte-eenheid in het xy-vlak 
Lxyz lengte-eenheid in de xyz-ruimte 

S standaardafwijking 

S62 standaardafwijking van gesommeerde afzonderlijke componenten 
S62,k standaardafwijking van component k 

w spreidingsbreedte of 'range' 

x gemiddelde waarde van x 

o systematische afwijking 
00 afwijking van de canventionele ware waarde ten opzichte van de ware waarde 

01 bekende systematische afwijking 

01 (1) lengteafhankelijke systematische afwijking 
0,2 onbekende systematische afwijking 
Ox een systematische afwijking met een lineair verloop 

Ai de verhouding tussen het 2S-interval en de spreidingsbreedte 

0i standaardafwijking 
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1 Inleiding 

Het basisprincipe waarop de bouw van bewerkingsmachines. waaronder meerassige 

freesmachlnes, reeds sinds lange tijd bemst luidt als voIgt : 

Het samenvoegen van machine-elementen die ervoor zorgen dat er bewerkingen kunnen 

worden uitgevoerd die leiden tot cilindrische, kastvormige of plaatvormige werkstukken. 

waarbij de geometrische elementen, bestaande uit lijnen of vlakken, een gedefinieerde 

rechtheid, vlakheid of kromming hebben [1]. 

Ondanks nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ontwerp en fabricage van 

bewerkingsmachines blijft het bovenstaande principe geldig. Echter de eisen die aan de 

produkten en machines gesteld worden, zijn in de loop der jaren enonn toegenomen. Deze 

zwaardere eisen maken deel uit van een trend, die reeds in 1977 waargenomen is door 

Taniguchi. Het betreft een verwachtingsschema van de haalbare bewerkingsnauwkeurigheid 

tot het jaar 2000. die in de praktijk duidelijk waarneembaar blijkt te zijn [2] (figuur 1.1). 

De hogere nauwkeurigheid wordt steeds minder op de vakkundigheid van het personeel 

gebaseerd. maar meer en meer op de nauwkeurigheid van de machine zelf [3]. Daamaast kan 

het personeel, vooral bij meer geautomatiseerde machines, het bewerkingsproces niet of 

nauwelijks bijsturen. 

1900 1920 1940 1960 1980 2000 jaM 

Figuur 1.1 : Verwachtingen van bewerkingsnauwkeurigheden 

Omdat de machine dus moet kunnen voldoen aan steeds hogere eisen wordt controle van de 

bewerkingsonnauwkeurigheid steeds belangrijker. Ook vanuit het oogpunt van de levensduur 

van de machine, omdat een slechte conditie van het werktuig de slijtage progressief doet 

toenemen [1]. Een hoge slijtage kan men zich echter niet veroorloven. gezien de steeds 
kleiner wordende verschillen tussen gewenste produktnauwkeurigheid en haalbare 

bewerkingsonnauwkeurigheid van de machine. 
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Deze controles van de bewerkingsonnauwkeurigheid gedurende de 'levenscyclus' van een 

machine, kunnen onderverdeeld worden in twee groepen. We onderscheiden afname-controles 

en periodieke-controles. 

De afname-controle van een gereedschapwerktuig is een door leverancier en afnemer 

overeengekomen testprocedure die is weergegeven in een afname-protocol. Hierin staat 

precies omschreven welke eigenschappen van de aangeschafte machine worden getoetst aan 

de specificatie die van tevoren is opgesteld en hoe dat moet gebeuren. 

De periodieke-controles dienen ter verificatie van veranderingen in de afwijkingenstructuur. 

Dus alleen die afwijkingen die in de loop van de tijd veranderen, moeten regelmatig 

nagemeten worden. Door middel van periodieke-controles kan de conditie van de machine 

worden vastgesteld, op grond waarvan nieuwe correcties kunnen worden doorgevoerd of het 

tijdstip (t) kan worden bepaald waarop de herstelgrens wordt gepasseerd (figuur 1.2). Hier 

moet dan de keuze worden gemaakt tussen revisie of vervanging van de machine . 

. ~ nieuw 
-+-> ....... 
'"d 
~ 
o 
C) _ herslelgrens 

_ _ sioopgrens 

~--~~--~--------~---
tijd (P=periodieke contrale) 

Figuur 1.2 : Conditie verJoop van bewerkingsmachines 

De afname- en periodieke-controles zoals hierboven beschreven, geven een ideaal beeld van 

de testprocedures die kunnen leiden tot een lagere bewerkingsOlmauwkeurigheid. Echter in de 

praktijk wordt, om uiteenlopende redenen, door de verschillende gebruikers van 

bewerkingsmachines nogal eens afgeweken van de testprocedures, zoals die zijn beschreven in 

nationale en intemationale normen en richtlijnen. Dit kan leiden tot ontwikkeling van 

innovatieve ideeen c.q. snellere afname-controles. Hiemaar is in eerste instantie onderzoek 

gedaan, met als doel een algemene en complete kalibratieprocedure op te stellen. Dit wordt 
besproken in hoofdstuk 2. 

Een ander probleem dat optreedt bij controles van machines is de verwerking van de 

meetgegevens tot een eindbeoordeling of weI een uitspraak over de totale 
bewerkingsonnauwkeurigheid [4]. 
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Een mogelijke oplossing hiervoor is het berekenen van de uiteindelijke bewerkings

onnauwkeurigheid door middel van de bovengrens-methode. Deze techniek, die in een eerder 

stadium reeds is toegepast bij coordinaten meetmachines [5], is gebaseerd op beschouwing 

van aIle afwijkingen als onbekend systematisch, waardoor ze door middel van een statistische 

techniek verrekend kunnen worden (hoofdstuk 3). De toepassing van deze methode bij 

meerassige freesmachines wordt hier verder onderzocht. 

In hoofdstuk 4 wordt, met behulp van uiteenlopende afwijkingen die de nauwkeurigheid 

beinvloeden, een model opgesteld dat is gebaseerd op een vijf-assige freesmachine (Maho 

700S) die voor onderzoek op de Technische Universiteit Eindhoven beschikbaar is. Met 

behulp van dit model en de bovengrens-methode wordt de bewerkingsonnauwkeurigheid in 
twee dimensionale vlakken en een drie dimensionale ruimte afgeschat (hoofdstuk 5) en 

vervolgens geverifieerd met de werkelijkheid (hoofdstuk 6). 

Op grond van de resultaten die uit deze verificatie volgen en tevens uit het eerder verrnelde 

vooronderzoek, kunnen een aantal conclusies en aanbevelingen opgesteld worden met 

betrekking tot afname- en periodieke controles in relatie met de bovengrens-methode 
(hoofdstuk 7). 
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2 Kalibratie-procedures voor meerassige freesmachines 

Een kalibratie-procedure kan beschouwd worden als een pakket handelingen, waarmee onder 

gespecificeerde condities het verband wordt bepaald tussen waarden weergegeven door middel 

van een meetinstrument of meetsysteem en de overeenkomstige bekende waarden van een 
referentiemaat [6]. Door middel van een kalibratie kunnen de afwijkingen afgeschat worden 

van de waarden die door een meetinstrument, meetsysteem of deel van een schaalverdeling 
zijn weergegeven. De machine-afwijkingen kunnen dus gekalibreerd worden met behulp van 

een referentiemaat. die vastligt in het gebruikte meetinstrument 

Delen van kalibratie-procedures worden toegepast in afname- en periodieke-controles. Ze 

kunnen worden gebaseerd op normen en richtlijnen, die door verschillende nationale en 

intemationale instanties c.q. personen zijn opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn NEN 5401, 

DIN 8600-serie, ISO 230, VDI/DGQ 3441, ANSI/ASME B5.54-1991 [7], Schlesinger en 
Salmon. Daamaast zijn er publikaties die (nog) niet ais richtlijn zijn geaccepteerd. 

bijvoorbeeld de 7 regels van TIusty [8]. 

Deze normen en richtlijnen worden nader toegelicht in de volgende paragraaf. Daama voIgt 

een evaluatie van de procedures, zoals die door een aantal gebruikers c.q. controleurs van 

meerassige freesmachines worden toegepast 

2.1 Normen en richtIijnen 

Een probleem dat bij machinekalibratie veelal over het hoofd wordt gezien, maar zeer zeker 

een grote invloed kan hebben op de resultaten is de nauwkeurigheid van de metingen. Het is 

opvallend dat ze in de hierboven vermelde normen en richtlijnen veelal niet terug te vinden 

zijn. Vandaar ook dat hier eerst de aandacht op gevestigd wordt. 

De meetresultaten van bepaalde machine-eigenschappen zullen niet altijd overeenstemmen met 

de werkelijkheid. Eventuele fouten in de meetstrategieen worden hier buiten beschouwing 

gelaten. Beiangrijk zijn afwijkingen in meetinstrumenten of -systemen, omdat de 

omstandigheden waaronder deze gekalibreerd zijn, niet identiek zijn aan de omstandigheden 

waaronder de metingen worden verricht [9]. Indien de instrumenten zijn gekalibreerd en voor 

eventuele systematische afwijkingen zoals temperatuureffecten worden gecorrigeerd. resteert 
de standaardafwijking van het meetsysteem (0). Tezamen met de standaardafwijking van de 

machine (am) Ievert dit de standaardafwijking van het meetresultaat (aU> [10]. Of wei: 

(2.1) 
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In de regel geldt dat de nauwkeurigheid van de meetinstrumenten een factor 4 tot 10 hoger 

moet zijn dan de nauwkeurigheid van dat wat gemeten moet worden. Indien dit tijdens 

controlemetingen nageleefd wordt, is deze afwijking verwaarloosbaar. 

Daamaast zijn de afwijking die uit de machinekalibratie naar voren komen, slechts beperkt 

bekend doordat deze maar op bepaaJde punten binnen het meetgebied ofwel bewerkingsgebied 

zijn gebaseerd [9]. Hoe meer meetpunten (n) des te beter kan het 95%-betrouwbaarheids

interval afgeschat worden waarbinnen de gezochte maat (11) zalliggen (formule 2.2) [11]. 

Waarbij x het gemiddelde van de meetwaarden en 0 de standaardafwijking van het 

meetresultaat is. 

(2.2) 

Er is reeds vermeld dat er een grote verscheidenheid is in normen en richtlijnen. Met name de 

richtlijnen worden door een groot aanta) instanties, verenigingen en groepen opgesteld. 

Globaal kunnen 2 groepen onderscheiden worden. Enerzijds de normen en de richtlijnen met 

betrekking tot het meten van individuele afwijkingen. Daamaast een groep waarin 

proefwerkstukken gedefinieerd worden. Indien een compleet beeld van de machine

eigenschappen verkregen wil worden, is het van belang de machine zowel in onbelaste ais 

belaste toestand te meten. Vandaar ook dat er een speciale norm (DIN 8602) is opgesteld, 

voor controle van de meting onder statische en thermische belasting. In de nieuwe normen, 

zoals ANSI/ASME B5.54-1991 [7], zijn deze eveneens opgenomen. 

De herkomst en geldigheid van de verschillende nationale en intemationale nonnen en 

richtlijnen worden weergegeven in figuur 2.1. 

I bedrijfsnorm I [= = ] 

internationaal 

nationaal 

vakverenigingen 

fahrikanlgroepen 

onderzoeksinstilu ten 

per bedrijf 

Figuur 2.1 : Herkomst en geldigheid van de diverse nomlen en richtlijnell [12] 
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-ISO :: International Standardization Organization; 

-DIN = Deutsches Institut fUr Nonnung e.V.: 

-NEN '" NEderlandse Nonn; 

- ANSI = American National Standards Institute; 

- JIS = Japanese Industrial Standards; 

- VDI = Verein Deutscher Ingenieure; 

-DGQ = Deutsche Gesellschaft fUr Qualitat; 

-VDW = Verein Deutscher Werkzeugmachinenfabriken; 

- NAS :: National Aerospace Standard 

- BAS = AB Bofors, Alfa Laval, ASEA, Scania Vabis; 

- UMIST :: University of Manchester Institute of Science and Technology; 

- NMTBA = National Machine Tool Builders Association. 

De afname-controle die door leverancier en afnemer wordt overeengekomen, is beschreven in 

het afname-protocol, waaraan een of meerdere normen c.q. richtlijnen ten grondslag kunnen 

liggen. De eerder vermelde meetstrategieen staan uitvoerig beschreven in deze normen en 

richtlijnen. waardoor getracht wordt eenduidige methoden te definieren, die zo weinig 

mogelijk beinvloed worden door overige afwijkingen en invloeden. In de afname-protocollen 

kunnen verder beschreven worden: 
- de te meten afwijkingen; 

- de te gebruiken meetinstrumenten, eventueel inc1usief de haalbare nauwkeurigheden; 

- de posities op de machine waar de metingen uitgevoerd moeten worden; 

- de condities waaronder de metingen uitgevoerd moeten worden; 

- de meetprocedures, stapsgewijs weergegeven; 

- de toleranties waarbinnen de afwijkingen moeten liggen, ten behoeve van goedkeuring; 
- de gemeten afwijkingen. 

De elementen uit de afnameprotocollen kunnen worden onderverdeeld in: 
- uitrichten van de machine; 

- geometrie; 

lineaire assen; 

positioneringsnauwkeurigheid; 
rechtheden; 

rotaties; 

rotatie assen; 

positioneringsnauwkeurigheid; 
rotaties; 

interacties tussen assen; 
haaksheden; 
parallelliteiten; 

spindel-nauwkeurigheid; 

overige geometrische effecten; 
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- dynamische effecten; 

- thennomechanische effecten; 

- eindige stijfheidseffecten; 

- overige effecten. 

Het uitrichten van de machine staat bovenaan de lijst omdat dit niet direct van belang is voor 

de nauwkeurigheid van de machine, maar het weI de overige metingen kan vereenvoudigen. 

V oorbeelden van overige geometrische effecten zijn positienauwkeurigheid van de 

draagblokken, centrering van de centrale draaitafelgroef en rondloopnauwkeurigheid van het 

centrum van positioneertafel, of weI effecten die te maken hebben met het uitrichten van het 

werkstuk. Ais laatste worden de overige effecten venneld waaronder zaken als lawaainiveau, 

spindeltoerental, gereedschap- c.q. draagblokwisseltijd en proefwerkstukken vallen. 

Dit complete pakket heeft een aantal afwijkingen in de bewerkingsruimte van de machine tot 

gevolg, die de 3D-onnauwkeurigheid van de machine bepalen. Dit wordt in de volgende 

hoofdstukken verder uitgewerkt. 

2.2 Praktijkonderzoek 

Ten aanzien van afname-controles kunnen twee categorieen machines onderscheiden worden 
[13]: 

- goedkope standaard machines waaraan geen bijzondere eisen zijn gesteld; 

- exclusieve machines met hoge specificaties. 

V oor de eerste categorie worden veeial testprocedures van de Ieverancier ais uitgangspunt 

genomen, die na installatie worden doorlopen. 

Machines uit de tweede categorie worden dikwijls in twee stappen afgenomen. Ten eerste een 

voorlopige afname bij de fabrikant, waama bij goedkeuring de machine wordt vrijgegeven 

voor verzending. Na installatie van de machine voIgt een definitieve afname, die behoort te 

bestaan uit een compleet pakket metingen. 

Periodieke-controles dienen ter verificatie van veranderingen in de afwijkingen structuur. Het 

is niet nodig aBe metingen, die deel uit maken van het afname-protocoI, opnieuw uit te 

voeren. Op korte termijn zuIlen voomamelijk de geometrische effecten varieren. Deze behoren 
dan ook regeimatig gecontroleerd te worden. Voor thennomechanische- en eindige stijfheids

effecten is dit van minder groot belang. 

Op grond van periodieke controies kan de machine gecorrigeerd worden waardoor de slijtage, 

die progressief toeneemt met de slechte conditie van het werktuig [1], trager zal 
voortschrijden. 
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De afname- en periodieke-controles zoals hierboven beschreven, geven een ideaalbeeld van de 

testprocedures die kunnen leiden tot een verhoogde bewerkingsnauwkeurigheid. Echter in de 

praktijk wordt om uiteenlopende redenen, door de verschillende gebruikers van bewerkings

machines nogal eens afgeweken van de genormeerde testprocedures. Dit kan leiden tot 

ontwikkeling van innovatieve ideeen c.q. snellere afname-controles. 

In kader van dit onderzoek zijn in totaal de testprocedures van 6 bedrijven onderzocht. die 

deze in eigen beheer of voor derden uitvoeren. De betreffende bedrijven zijn: 

- Daf B.V. 

- Fokker Aircraft B.V. 

- Hollandse SignaalApparaten B.V. 

- Philips Machine Fabrieken 

- FDO Technische Service B.V. 

- TNO-Industrie 

Dit onderzoek heeft zich toegespitst op een vijftal deelgebieden. Ten eerste wat algemene 

zaken. zoals machine- en produktnauwkeurigheden. produktaantallen en produktmaterialen. 

Vervolgens de metingen die bij een afname-controle uitgevoerd worden. Hiermee 

samenhangend is onderzocht wat daarvan nogmaals gemeten wordt ten behoeve van 

periodieke controles. Tenslotte zijn de meetprocedures en de afronding van de metingen in 

beschouwing genomen. De resultaten hiervan zijn weergegeven in bijlage 1. 

Er moet echter venneld worden dat het overzicht in bijlage 1 niet compleet is. Dit is enerzijds 

het gevolg van het feit dat de protocollen per machinetype en afhankelijk van de toepassing 

van de machine kunnen verschillen. Anderzijds waren ten tijde van het opstellen van dit 

overzicht, niet alle gegevens omtrent de verschillende protocollen en procedures in 

gedetailleerde vonn voorhanden. Slechts 4 bedrijven zijn volledig in de beschouwing 

meegenomen. 

2.3 Evaluatie 

De bij de verschillende bedrijven verzamelde informatie, die getabelleerd is weergegeven in 

bijlage 2, kan nu geevalueerd worden. 

In eerste instantie valt op dat veelal DIN-normen of afname-protocollen worden nageleefd. die 

bijvoorbeeld door de machinefabrikanten hieruit zijn afgeleid. Indien hierin een aantal 

gewenste meetprocedures niet voor handen is, vah men terug op VDI-richtlijnen. 

In het gehele pakket dat kan worden samengesteld uit de normen en richtlijnen die 

beschikbaar zijn, wordt door de gebruikers die frees machines in eigen beheer controleren een 
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schifting aangebmcht. Deze is van een aantal factoren afhankelijk en varieert nogal sterk. 

Ten eerste wordt gekeken in welke mate de absolute bewerkingsnauwkeurigheid wordt 

beinvloed als gevolg van de afwijking die in de desbetreffende meting wordt bepaald. 

Deze invloed loopt uiteen van ruwheidseffecten, maatafwijkingen met een vaste waarde tot 

lengteafhankelijke maatafwijkingen waarbij de lengte kan oplopen tot de gereedschapslengte 

(frees) of tot het bereik van een machine-as. 

Daamaast speelt de benodigde meettijd in de pmktijk ook een belangrijke rol. Tijdsintensieve 

metingen worden vanwege de langere machinestilstand en daardoor hogere kosten sneller 

geschrapt. 

De complexiteit van de meting blijkt in de praktijk ook de schifting te beinvloeden. 

Complexere metingen vereisen over het algemeen ook duurdere apparatuur. Indien deze niet 

voorhanden is of indien de benodigde expertise niet aanwezig is, wordt een desbetreffende 

meting geschrapt of uitbesteed, waar weer hogere kosten mee gemoeid zijn. 

Als laatste factor speelt de verwerking van de meetgegevens nog een bescheiden roi. Naast 

het feit dat een automatische uitlezing van de meetinstrumenten c.q. verwerking van de data, 

de totale meettijd verkort kan het ook nog leiden tot een nauwkeurigere kalibmtie. Dit is een 

gevolg van het feit dat de meetgegevens direct voorhanden zijn en dus ook direct kan worden 

besloten of de meting herhaald moet worden. Eventueel kan met behulp van de data een 

andere meting gecorrigeerd worden voor een effect dat de meting verstoort, waardoor een 

afwijking geisoleerd van andere afwijkingen kan worden bepaald. 

De meetmethoden van bepaalde afwijkingen blijken tussen de bedrijven onderling slechts in 

details van elkaar te verschillen. Een voorbeeld is de discussie die gaande is omtrent de 

plaatsing van de tempemtuursensoren tijdens de lasennetingen. Ofwel plaatsing zo dicht 

mogelijk bij de meetlinialen van de machine of plaatsing in het midden van het werkgebied. 

Een belangrijkere afwijking is de definitie van de positioneringsnauwkeurigheid. Deze 

verschilt bij een paar bedrijven van wat bijvoorbeeld vastgelegd is in de richtlijn VDI/DGQ 

3441. Hierin worden een aantal kengetallen gedefinieerd [14]: 

Positiespreiding: (2.3) 

Omkeerfout: (2.4) 

Positie-afwijking: 
P = Ix. -x. I 

a J.... J ... 
(2.5) 

Positie-onzekerheid: - 1 - 1 P = [x.+-(U+P)] -[x.--<U+P)]. 
J 2 J s, ma.x J 2 J Sf mm 

(2.6) 
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met: 

Gemiddelde standaardafwijking van de meetwaarde: 

S = Sj-L+Sjt 
j 2 

Standaardafwijking van de meetwaarde bij positieve benaderingsrichting: 

sJ = 
J 

Standaardafwijking van de meetwaarde bij negatieve benaderingsrichting: 

S) = 
1 n 2 -L (x . .t -rt) 

n-1i"1 lJ J 

Meetwaarde i op positie j bij negatieve benaderingsrichting: Xif~t 

Meetwaarde i op positie j bij positieve benaderingsrichting: Xif t 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

Gemiddelde waarde van de afzonderlijk meetpunten bij negatieve benaderingsrichting: 

_ 1 n 

x.-L = _ " x.J 
J nLJ lJ 

i"l 

(2.10) 

Gemiddelde waarde van de afzonderlijk meetpunten bij positieve benaderingsrichting: 

1 n 
rt = _ "x .. t 

J nLJ lJ 
i-I 

(2.11) 

Systematische afwijking van de gezochte waarde: 

- rt +x.J-.x: = J J 
J 2 

(2.12) 

Door de meeste bedrijven worden deze geheel of gedeeltelijk overgenomen. Hieruit blijkt dat 

een waarde voor de totale positioneemauwkeurigheid onvoldoende is om de machine te 

kunnen beoordelen. TNO gebruikt een methode die zowel met de richtlijn VDJ/DGQ 3441 

van als die van de NMTBA overeenkomt [30]. De toelaatbare waarde voor de 

positioneemauwkeurigheid wordt opgebouwd uit de afzonderlijke toleranties voor 

positieafwijking. positiespreiding en omkeerfout. Ais vuistregel hierbij voor de onderlinge 

verhouding geldt respectievelijk 25%. 50% en 25%. 
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In de NMTBA-specificaties worden 2 parameters gedefinieerd. De positioneemauwkeurigheid 

en de herhalingsnauwkeurigheid, waarvan de toleranties overeenkomen met de helft van de 

positieafwijking- respectievelijk de positiespreiding-tolerantie, zoals die gedefinieerd zijn in 

VDI/DGQ 3441. 

Een ander bedrijf houdt voor de positioneemauwkeurigheid een absolute tolerantie a aan plus 

een bandbreedte b waarbinnen de positioneringsafwijking moet liggen en die kan varier-en 

binnen de absolute tolerantie. Hierbij worden aIleen de gemiddelde waarden van de metingen 

op een bepaalde positie in een richting in beschouwing genomen. Omgezet naar de tekens, die 

in VDI/DGQ 3441 gebruikt worden, geldt voor de toleranties: 

x;t max .s. a 

Tenslotte wordt er door een bedrijf een boven- (t) en ondergrens (-t) aangegeven, 

waarbinnen de meetwaarden inclusief omkeerspeling en positiespreiding moeten liggen. 

Omgezet naar de tekens van VDI/DGQ 3441 geeft dit: 

- 1 Ct.--(u.+P)]. > -t 
J 2 J SI mill 

- 1 Ctj +2(Uj +Ps)]max < t 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

Naast de definitie-verschillen bij positioneringsafwijkingen, zijn deze ook waar te nemen bij 

de thermomechanische testen. De procedures zoals die bij drie bedrijven zijn aangetroffen 
(bijlage 1) verschillen sterk van de methode die gestandaardiseerd is in DIN 8602. 

Tenslotte zijn de vermeende, in eigen beheer ontwikkelde testprocedures, niet aangetroffen. 

Vit deze evaluatie kan geconcludeerd worden dat een groot aantal factoren de samenstelling 

van de afname- en periodieke controles bepalen. Bepaalde invloeden, zoals doorwerking van 

de afwijkingen in de eindnauwkeurigheid van het produkt zijn van essentieel belang. Echter 

verwerping van metingen op grond van te lange meettijd en daarmee samenhangende te hoge 

kosten of het niet beschikbaar zijn van meetapparatuur, is uit den boze. Hierdoor wordt 

voorbijgestreefd aan het doel van de machine-controles, namelijk het bepalen van de 

afwijkingen die de bewerkingsonnauwkeurigheid bei"nvloeden. 
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Een andere probleem is de afronding van de controle-metingen. Meetwaarden worden· 

vergeleken met de opgegeven toleranties en eventueel wordt een proefwerkstuk gefreesd om 
te kunnen beoordelen of het mogelijk is die produkten te produceren, waarvoor de machine is 

aangeschaft. Vaststelling van de uiteindelijke bewerkingsnauwkeurigheid gebeurt aIleen door 

middel van deze proefwerkstukken. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het feit dat 

hiermee slechts een indicatie kan worden verkregen in een beperkt gebied van het werkbereik. 

Een mogelijke oplossing is de afschatting of berekening van de bewerkingsnauwkeurigheid uit 

de gegevens die met de verschillende metingen zijn verzameld. Daaruit kan ook een 

eenduidige kalibratie-procedure voor meerassige freesmachines worden gedefinieerd, 

gebaseerd op de invloed van de verschillende afwijkingen. 

In de hierna volgende hoofdstukken zal een methode worden beschreven waarmee deze 

afschatting kan worden gerealiseerd en die als afsluiting kan dienen van de afname- en 

periodieke controles. 
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3 Bovengrens-methode 

Een groot nadeel bij afname- en periodieke-controles is dat na het uitvoeren van de 

verschillende metingen geen uitspraak wordt gedaan over de drie-dimensionale 

onnauwkeurigheid van een machine in het gehele werkbereik. Het frezen van een 

proefwerkstuk kan hiertoe weI een indruk verschaffen, echter aIleen op een bepaalde plaats in 

het werkvolume en onder beperkte condities. 

Afschatting van de bewerkingsnauwkeurigheid op grond van de afzonderlijke metingen en 

eventuele ervaring is een mogelijke oplossing. Hemingray [15], bepaalt zodoende een 

zogenaamde 'worst-case' -schatting, die verder gebaseerd is op een statistische analyse van de 

machine en het resultaat van een bewerkt proefwerkstuk. Deze schatting moet 

vermenigvu1digd worden met een factor Va respectievelijk een factor 2 bij gebruik van hoge 

respectievelijk lage precisie machines. Een op de twintig machines valt volgens Hemingray 

samen met de afgeschatte toleranties, terwijl het overgrote deel op ongeveer de helft daarvan 

zalliggen. 

Een andere mogelijkheid is om op een meer gefundeerde wijze een afschatting te berekenen. 

Dit wordt in de volgende paragraaf verder uitgewerkt. Tevens wordt er een machine

c1assificatie gepresenteerd, die als basis kan dienen voor een dergelijke afschatting bij 

verschillende machineconfiguraties. 

3.1 Inleiding 

Vit de verschillende afwijkingen die in de metingen naar voren zijn gekomen kan op twee 

manieren een resulterende afwijking berekend worden. 

a) De ruimtelijke onnauwkeurigheid wordt exact berekend aan de hand van een raster. Op de 

diverse rasterknooppunten worden meetgegevens vergaard, waarmee eventueel software

correcties uitgevoerd kunnen worden [16]. 

b) De reele maximale onnauwkeurigheid wordt afgeschat met behulp van de bovengrens

methode. 

De eerste methode vereist veel knooppunten c.q. meetpunten en daardoor complexe en 

arbeidsintensieve berekeningen. Daamaast zullen de meettechnieken zoals beschreven in de 

gestandaardiseerde afnameprotocollen veelal niet toereikend zijn, aangezien precieze 

informatie over plaats, grootte en teken van bepaalde afwijkingen beschikbaar moet zijn. Hier 

wordt momenteel onderzoek naar gedaan binnen de groep Precision Engineering van de 

Technische Vniversiteit Eindhoven. 
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Bij de tweede methode wordt de standaardafwijking van iedere bron van afwijkingen in de 

machine gehanteerd ais representatieve maat voor de desbetreffende afwijking. In eerste 

instantie worden de bronnen van afwijkingen in de machine door middel van metingen 

vastgelegd. De standaardafwijking die vervolgens bepaald wordt is een maat voor de 

spreiding van de toevallige afwijkingen. Bij definitie van een 95%-betrouwbaarheidsinterval 

wordt een 4S-interval, 4 maal de standaardafwijking, bepaald door het verschil tussen het 

maximum en het minimum van de afwijking. 

Door de afzonderlijke afwijkingen die uit de verschillende bronnen voortkomen, te 

beschouwen ais onbekende systematische afwijkingen (02, zie NEN 3114 [11]) kan de invioed 

hiervan op de eindnauwkeurigheid van het produkt verdisconteerd worden door de 

bijbehorende standaardafwijkingen (S~ kwadratisch bij elkaar op te tellen. Hierbij worden 

aIle afwijkingen beschouwd ais onafhankelijke additieve componenten (zie formule 3.1). Dit 

wit zeggen dat emaar gestreefd wordt de invloeden van andere afwijkingen op een meting te 

beperken, waardoor ze ais onafhankelijk kunnen worden beschouwd. De standaardafwijkingen 

van de meetinstrumenten worden verwaarloosd. aangezien de nauwkeurigheid van deze 

instrumenten een factor 4 tot 10 hoger zal zijn, dan de te meten afwijkingen (paragraaf 2.1.). 

Met S02 

S 2 - '" S2 62 - L.,,, 02,1 

: standaardafwijking van gesommeerde afzonderlijke afwijkingen 

S02,I: : standaardafwijking van afwijking k 

(3.1) 

Door de standaardafwijkingen van aIle mogelijke afwijkingen samen te nemen kan zodoende 

een afschatting gemaakt worden van de bewerkingsonnauwkeurigheid, uitgedrukt in wederom 

een standaardafwijking of weI een betrouwbaarheidsinterval. 

Deze kan worden beschouwd ais een bovengrens omdat alle afwijkingen gesommeerd worden, 

terwijI in praktijk veeial een aantal afwijkingen elkaar zullen verkleinen of opheffen, 

waardoor de bewerkingsonnauwkeurigheid kleiner wordt. Vandaar dat deze methode de 

bovengrens-methode genoemd wordt. 

3.2 Classificatie 

De bovengrens-afschatting moet gemaakt worden aan de hand van een model dat opgesteld is 

voor de machine. Dit model is afhankelijk van de machineconfiguratie. Om de bovengrens

methode universeel toepasbaar te maken zuBen de verschillende machinetypen verdeeld 

moeten worden naar een aantal standaard machineconfiguraties, waarvoor de bijbehorende 

modellen opgesteld kunnen worden. 
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De verschillende machineconfiguraties kunnen geclassificeerd worden op grond van het aantal 

bewegingen dat de gereedschapshouder kan maken [17]. De classificatie die hier gehanteerd 

wordt is opgesteld voor vereenvoudiging van de identificatie van significante afwijkingen. De 

basis-classificatie is gebaseerd op het aantal bewegingen dat de gereedschaphouder kan maken 

en gaat uit van drie lood.rechte linea ire assen. Aangezien de afwijkingen in de spindel niet 

. machine type afhankelijk zijn, maken deze geen deel uit van de classificatie. De eventueel 

aanwezige rotatieassen, zoals een roterende spindelkop of draaitafel, zullen later aan deze 

basis-classificatie toegevoegd worden. 

Basis-classificatie 

Voar de basis-classificatie worden 2 kinematische ketens onderscheiden : 

A-keten tussen vaste wereld en gereedschap; 

B-keten tussen vaste wereld en werkstuk. 

Indien de machine bestaat uit 3 assen, kunnen 4 klassen gedefinieerd worden met een 

verschillend aantal assen liggende in een bepaalde keten. Binnen deze klassen kunnen twee 

groepen onderscheiden worden, waarvan de constructie een andere type-afhankelijke fouten 

structuur tot gevolg heeft. Dat wil zeggen dat de modellering ten behoeve van de bovengrens 

oak verschillend zal zijn. 

De resulterende classificatie is weergegeven in tabel 3.1. Hierin worden verschillende typen 

freesmachines geclassificeerd, die in figuur 3.1 afgebeeld zijn. De pijlen geven de volgorde in 

de kinematische keten aan van de horizontale (H) respectievelijk verticale (V) assen. 

IlS 

Figuur 3.1 : V oorbeelden van verschillende typel1 freesmachines [] 7] 
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Aantal assen in: Classificatie Voorbeelden van 

A-keten B-keten 
machinetypen 

u 3 geen 

1 2 Klasse IA Knie-type freesmachine 
B-keten: V-?H 
A-keten: H 

Klasse IB Vaste brog freesmachine 
B-keten: H-?H 
A-keten: V 

2 1 Klasse IIA Vaste kolom freesmachine 
B-keten: H 
A-keten: V-?H 

Klasse lIB Vaste brog of bewegende 
B-keten: H kolom freesmachine 
A-keten: H-?V 

3 0 Klasse IlIA Bewegende brog freesmachine 
A-keten: H-?H-?V 

Klasse I1IB Bewegende kolom 
A-keten:H-?V-?H freesmachine 

Tabel 3.1 : Classificatie van de basis machine typen [17] 

Classificatie van rotatieassen 

Indien een machine is uitgerust met 5 assen, zijn er naast de 3 translatieassen nog 2 

rotatieassen aanwezig die loodrecht op elkaar staan. Deze rotatieassen kunnen op 3 

verschillende manieren verdeeld zijn over beide ketens zoals die in de basis-classificatie zijn 

gedefinieerd. Op grond hieIVan worden 3 klassen onderscheiden, die in de onderstaande tabel 

zijn weergegeven (tabel 3.2). 

Aantal rotatieassoo Classificatie Toelichting 

A-keten B-ketoo 

0 2 1 Het opspanvlak roteert zowel om een horizontale als een 

verticale as. 

1 1 2 Het opspanvlak roteert om een horizontale of verticale as 

en ook het gereedschap roteert om een horizon tale as. 

2 0 3 Gereedschap roteert om eoo horizontale en eoo verticale 

as. 

Tabel 3.2 : Classificatie van de rotatieassen [17] 
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3.3 Modelvonning Maho 700S 

Het model waar de bovengrens-afschatting op gebaseerd kan worden, is verder uitgewerkt 

voor de Maho 7008, die in het laboratorium voor de geometrische meettechniek van de 

Technische Universiteit Eindhoven voor onderzoek heschikbaar is. Het is een vijf-assige 

freesmachine met drie loodrechte lineaire assen en twee loodrechte rotatie-assen. De 

ketenverdeling wordt weergegeven in figuur 3.2. 
In de basisconfiguratie bezit de A-keten ren en de B-keten twee lineaire assen, waaronder de 

verticale as. Daamaast bevatten heiden ketens een rotatieas. De machine behoort dus tot 

klasse IA,2 

A-kel.en 

Y-88 

x-as 
vllste 'Wereld 

Figuur 3.2 : Ketenverdeling Maho 700S [17] 

3.4 Invloedsfactoren machine-onnauwkeurigheid 

Tijdens het hewerken van een row uitgangsmateriaal naar een gereed werkstuk zijn 

verschillende stoorfactoren aanwezig die de nauwkeurigheid beinvloeden. Een aantal factoren 

zijn afwijkingen in de machine zeIf, al dan niet ten gevolge van de verspanende bewerking. 

Daamaast zijn er omgevingsinvloeden, die mede veroorzaakt kunnen worden door menselijke 

factoren. In figuur 3.3 wordt een overzicht gegeven van al deze factoren [4]. 
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Motoren 

logerwrijving 

Versponingsproces 

Koelmiddel 

Vollende sponen 

Overbrenglngen 

Geleidingen 

Hydrouliek 

Versponingscondities 

Figuur 3.3 : Invloedsfactoren machine-onnauwkeurigheid 

De meest invloedrijke factoren zijn: 

- geometrische afwijkingen; 

- thermomechanische afwijkingen; 

- eindige stijfheidseffecten; 

- dynamische effecten. 

Uitgongsmateriool 

Versponingscondities 

Smeermiddel 

De geometrische effecten worden veroorzaakt door afwijkingen in de geleidingen van de 

machine en eventueel aanwezige roterende elementen. 

De thermomechanische effecten ontstaan door omgevingsinvloeden, wisselende 

temperatuursverdeling rond de machines en door interne warmte-ontwikkeling in de machines 

ten gevolge van elektronica, motoren en roterende elementen. Ook wrijvingswarmte kan van 

grote invloed zijn op de positienauwkeurigheid van het gereedschap. In vergelijking met 

statische en dynamische krachten treedt dit effect overal op in het werktuig en zijn de 

tijdconstanten veel groter [18]. 

Eindige stijfheidseffecten hebben verbuiging van de geleidingen bij verplaatsing van de sledes 
tot gevolg, dat kan worden veroorzaakt door werkstukgewicht en bewerkingskrachten. Deze 

laatste kunnen worden gereduceerd door voor- en nafrezen toe te passen. 
V oorbeelden van dynamische effecten zijn omkeergedrag, interpolatie-afwijkingen en 

versnellingsafhankelijke afwijkingen. 

Al deze effecten zullen worden meegenomen in de modellering van de bovengrens

afschatting, die in het volgende hoofdstuk zal worden besproken. 
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4 Modellering van de bovengrens-methode 

In het vorige hoofdstuk is een classificatie besproken van verschillende machineconfiguraties 
van meerassige freesmachines. Op grond daarvan is de Maho 700S geclassificeerd, die ais 

basis dient voor de modellering die in dit hoofdstuk wordt besproken. V oor een andere 

machineconfiguratie zal dit model aangepast c.q. opnieuw opgesteld moeten worden. Deze 
modellering kan in een later stadium gebruikt worden voor afschatting van de bovengrens ais 

maat voor de onnauwkeurigheid van de machine. 

4.1 Geometrische afwijkingen 

In eerste instantie zullen geometrische afwijkingen van de A-en B-keten, zoals in paragraaf 

3.2 gedefinieerd, in beschouwing worden genomen. Hierbij wOrdt onderscheid gemaakt naar 

18 translatie en rotatie-afwijkingen. haaksheden en parallelliteiten van de verschillende 
machine componenten en de afwijkingen in de rotatieassen. 

4.1.1 Aanduiding geometrische afwijkingen 

De aanduiding van de geometrische afwijkingen zoals die hier gedefinieerd wordt zal 

vanwege de praktische toepasbaarheid afwijken van de definitie zoals die is vastgelegd in de 
richtlijn VDI 3441 [16]. 

De aanduiding bestaat uit een hoofdteken waaraan een aantal indices zijn gehangen. Het 
hoofdteken geeft aan wat voor type afwijking het betreft. De type-aanduidingen zijn: 

- translatie-afwijkingen: Tij 

- rotatie-afwijkingen: Rij 

- haaksheidsafwijkingen tussen lineaire assen: Sij 
- haaksheidsafwijkingen tussen overige machine elementen: Hij 

- parallelliteitsafwijkingen tussen machine elementen Pij 

Hieraan worden 2 indices gehangen. De betekenis van de eerste index (i) is afhankelijke van 
de type-aanduiding waaraan hij gehangen is: 

- translatie-afwijkingen: index i = richting van de afwijking 
- rotatie-afwijkingen: index i = rotatieas van de afwijking 
- haaksheids- en parallelliteitsafwijkingen: index i = referentieas van de afwijking 

De tweede index G) heeft betrekking op de bewegingsrichting in geval van een translerende 
beweging en op de eigenlijke rotatieas in geval van een roterende beweging. 
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4.1.2 A- en B-keten 

De kinematische basis-keten in een machine wordt opgespannen door de 3 lineaire-assen. 

Zoals bij de c1assificatie is aangegeven kunnen deze opgesplitst worden in de A- en B-keten 

(paragraaf 3.2) In iedere lineaire as komen 3 translatie- en 3 rotatie-afwijkingen voor (figuur 

4.1). De rotatie-afwijkingen kunnen via een ann die loodrecht op de desbetreffende as staat, 

resulteren in een translatie-afwijking. 

Figuur 4.1 : Translatie- en rotatieafwijkingen in 
een lineaire as 

De verschillende resulterende translatie-afwijkingen, waaronder dus de rotatie-afwijkingen 

vermenigwldigd met de bijbehorende annlengten, worden weergegeven in tabel 4.1. 

Bewegingsas Richting vall de afwijkmg Keten 

X y Z 

X T"" Tyx T.,. B 

Y Txy Tyy Tzy B 

Z Txz Tyz T ... A 

X (z-Zo) ~Jl (z-Zo> R"" (y-yJ R"" B 

X (Y-Yo) R.,. (x-xJ Rzx (x-xJ Ryx B 

y (z-Zo) ~ (z-Zo> Rxy (y-yJ R"y B 

Y (y-Yo) ~ (x-xJ Rzy (x-xJ Ryy B 

Z (Zg -ZgJ Ryz (Zg-ZgJ R"" (Yg-Yz) Rxz of A 

(Yh-YZ) Rxz 

z (Yg -Y z) R.,. of A 

(Yh-YZ) R .. 

Tabel 4.1 : Translatie- en rotatie-afwijkillgell 
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De definities van de gebruikte symbolen luiden: 

Armlengten die bij een bepaalde rotatie voor kunnen komen 

en zodoende een translatieafwijking kunnen veroorzaken. Het 

maximum bereik komt overeen met het machine werkbereik 

in de desbetreffende richting. 

Gereedschapslengte bij gebruik van de horizontale spindel. 

Lengte in y-richting van het gereedschap-uiteinde Yg tot de as 

waaromheen de rotatie geschiedt Yz (z-as). Bij de Maho'700S 

is dit : 210-200+1. waarbij 1 de gereedschapslengte is. Dit 

geldt alleen indien de verticale spindel gebruikt wordt. 

Indien de horizontale spindel gebruikt wordt, speelt de afstand 

in y-richting tussen deze spindelkop en de z-geleiding ook 

een rol (figuur 4.2). 

~0- -- _ spindelkop 

Yh---

Yz-- --\- I 
....... 

'- z-geleiding 

Figuur 4.2 : Afstand tussell spindelkop en z-geleiding 
in y-richting 

In tabel 4.1 valt op dat de armlengten. behorende bij de rotaties in de A-keten, aIleen bepaald 

worden door de gereedschapslengten. Dit is mede een gevolg van het feit dat er een correlatie 

is tussen translatie- en rotatie-afwijkingen. De invloed van bijvoorbeeld rotatie ~ in de x

richting vinden we bij gebruik van een verticale spindel terug in T xz' In geval van een 

horizontale spindel speelt de orienta tie van het gereedschap echter ook een rol en kan de 

rota tie niet geheel verdisconteerd worden in de translatie (Txz). Deze correlatie wordt 

opgeheven door de rotatieafwijking te verrekenen met de gereedschapslengte (Zg-zgO)' 

Aannemende dat de translatieafwijking wordt gemeten bij het gereedschapsbevestigingspunt 

en hierin tevens de rotatieafwijking meegenomen zijn. Ditzelfde geldt voor translatie T yz en 

rota tie Rxz. 
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4.1.3 Haaksheden en parallelliteiten 

Aan een machine kunnen vele haaksheden en parallelliteiten gemeten worden. Interactie vindt 

plaats tussen : 
- drie hoofdassen (x-, y- en z-as) 

- het opspanvlak 

- de spindel (s) (horizontaal en/of verticaal) 

De beweging van de spindel ten opzichte van het opspanvlak staat hierbij centraal. Het is 
onnodig aIle interacties tussen de verschillende onderdelen te meten, aangezien deze eventueel 

uit twee andere metingen berekend kwmen worden. De interacties en daannee samenhangende 

metingen worden in figuur 4.3 respectievelijk figuur 4.4 voor een machine met een 

horizontale hoofdspindel en een eventueel toegevoegde verticale spindel respectievelijk een 
machine met een verticale hoofdspindel weergegeven. De interacties bestaan uit haaksheden 

(H) en parallelliteiten (P). De index tussen haakjes geeft aan om welke as de rotatie geschiedt. 
voortkomende uit de haaksheids- of parallelliteitsafwijking. 

Figuur 4.3 : Haaksheden en parallelliteiten van eeo 
machine configuratie met een horizootaJe 
hoofdspindel 

Met behulp van deze schema's kan het aantal metingen geminimaliseerd worden. De 
interacties tussen niet gekoppelde blokken kan berekend worden via een omweg tangs de 

overige blokken. Dit kan aileen indien de twee gemeten interacties in dezelfde dimensie 

werken, dat wil zeggen dat ze beide om dezelfde as roteren. Haaksheden en parallelIiteiten 

kwmen door elkaar heen gebruikt worden. Een aantal interacties moeten in twee loodrecht op 
elkaar staande richtingen gemeten worden, zoals bijvoorbeeld de parallelliteiten van de 

hoofdspindel met de z-as. 
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Hor. spindel 

P (x-as) 
(z-as) 

Figuur 4.4 : Haaksheden en parallelliteiten van een 
machine configuratie met een verticale hoofdspindel 

AI deze interacties resulteren tezamen met een armlengte in een translatieafwijking (tabel 

4.2), Echter ze kunnen slechts in een richting een afwijking veroorzaken. Een haaksheid 

tussen de x- en z-as bijvoorbeeld geeft. indien de x-as als referentie wordt gekozen, alleen een 

afwijking in de x-richting. De interacties tussen de verschillende machinecomponenten, zoals 

beschreven in figuur 4.3, die een afwijking veroorzaken in de x-richting zijn weergegeven in 

figuur 4.5. V oor de y- en z-richting kan eenzelfde diagram opgesteld worden. De derde index 

die aan het hoofdteken is toegevoegd geeft aan om welke as de haaksheids- of parallelliteits

afwijking roteert. Deze wordt aIleen gebruikt indien de haaksheden of parallelliteiten tussen 

de desbetreffende machinecomponenten in meerdere richtingen gemeten kunnen worden. 

A-keten 

,--

( 
-- ---- --

Figuur 4.5 : Interacties met afwijkingen in x-richting 
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Richting van de afwijking 

X y Z 

B-keten 
{Y-Yo) HyOV, (z-zo) Hyov. 

B-keten 
{Y-Yo) Pxov 

A-keten 
(z-zO> Sxz (Z-Zo) SYZ 

verticale spindel 
{yg -Yg;} Hvov, {yg -Ygo) HV()V, 

horizontale spindel 
(zg -Zgo) P hz (zg -Zgo) P hz, 

y 

Tabe) 4.2 : Afwijkingen van haaksheden en paralleUiteiten 

De definities van de gebruikte symbolen luiden: 

S Haaksheidsafwijkingen tussen lineaire assen. 

H 
P 
(Zg-Zgo) 

(Yg-Ygo) 

Haaksheidsafwijkingen tussen overige machine elementen. 

Parallelliteitsafwijkingen tussen machine elementen. 

Gereedschapslengte bij gebruik van de horizontale spindel. 

Gereedschapslengte bij gebruik van de verticale spindeL 

Indices 

X,y,Z X-, Y-,z-as 

h horizontale spindel 

v verticale spindel 

ov opspanvlak 

x,y,z rotatieas haaksheids- of parallelliteitsafwijking 
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4.1.4 Rotatieassen 

De rotatieassen die in de bovengrens verwerkt moeten worden zijn : 
- horizontale spindel (hoofdspindeI); 
- verticale spindel; 
- de draaitafel met een verticale rotatie-as : b-as; 

- de spindelkop met een horizontale rotatie-as : c-as. 

Ten aanzien van de afwijkingen, die in de lagering van de rotatieassen op kunnen treden , 
spelen 3 effecten een rol : 

- de axiale rust 
- de radiale rust 
- de kantelafwijkingen 

: Txb,Tzb• Txc. Tyc ' Txh• Tyh• Txv' Tzv 

: ~, Rw. ~c, ~, ~. Ryh' ~. ~ 

Voor de draaitafel en de spindelkop komen hier de positioneringsnauwkeurigheid (Ry." ~ 
nog bij. De spindeI(s) van een freesmachine kan beschouwd worden als een rotatieas. 

Bij metingen volgens de DIN-nonnen wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld 

~ en ~b' Deze worden gemeten in een richting, waarna de aanname voIgt dat deze in beide 
richtingen ongeveer hetzelfde zal zijn. De axiale rust is in het geval van een spindel terug te 
vinden in de oppervlakteruwheid, terwijl bij een draaitafel een maatonnauwkeurigheid het 

gevolg zal zijn. 

In de meting van de rondloopnauwkeurigheid met behulp van een meetdoorn, zoals staat 
beschreven in de DIN-normen (figuur 4.6). zitten zowel effecten van de radiale rust en 

kantelafwijkingen van de spindel als excentriciteit en rondheid van de meetdoorn. De 
rondheid van de meetdoorn kan binnen acceptabele toleranties gebracht worden. of indien een 
hogere nauwkeurigheid gewenst is kan de onrondheid geelimineerd worden met behulp van de 
omslagmethode. De meettasters en meetdoorn worden na de eerste meting 1800 gedraaid, 
waarna een tweede meting voIgt. 

Beide meetwaarden Sl en S2 hebben het volgende verband : 

Met: {) = hoekverdraaing van de spindel 

X = spindel afwijking 

e = onrondheid van de meetdoorn 
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De spindelafwijlcing kan bepaald worden uit : 

(4.3) 

Ten aanzien van de excentriciteit wordt een sinusvormig signaal met een fasehoek 

onderscheiden [19]. De fasehoek kan voor het gemak nul verondersteld worden. De 

kantelafwijkingen worden bepaald uit een verschilmeting tussen de twee tasters Xl en X2 

(figuur 4.6). Dit alles heeft tot gevolg dat in het meetsignaal alleen de signalen van de 

excentriciteit en de radiale rust overblijven. Tenslotte kan de excentriciteit uitgefilterd worden 

door gebruik te maken van de minimum zone oorsprong. waarbij twee concentrische cirkels 
dusdanig neergelegd worden, dat het verschil tussen de stralen zo klein mogelijk is [19]. 

- - Ygo .Zgo 

Xl 

I I 
X2 - - Yg • Zg 

Figuur 4.6 : Meting rondloopnauwkeurigheid 

Naast deze afwijkingen in de lagering kan er, voor wat betreft de B- en C-as, nog een 

afwijking optreden in de positioneringsnauwkeurigheid van de rotatiebeweging ~ 

respectievelijk ~c (zie tabel 4.3 en tabel 4.4). 

Richting van de afwijking 

X y Z 

h v h v h v 

axiale rust Tyv Tzh 

radiale rust Txh Tn Tyh Tzv 

kantet·afwijkingen (Zg-ZgJRyn (yg-y8JRzv (Zg-ZgJRxh (yg-ygJRxv 

Tabel 4.3 : Afwijkingen van de spindels 
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Richting van de afwijking 

X y Z 

B-as C-as B-as C-as B-as C-as 

axiale rust Tyb Tzc 

radiale rust Txb Txc Tyc Tzb 

kantel- (y-yJRm (zv-zJ~" (x-xolRm (zv-zJRxc (Y-YO)~b (Y,-yJRxc 

afwijkingen en en 

(z-Zo>Rxb (xg-xJ~ 

positionerings- (Z-ZO>~b (Yg-yJR.c ("s-xJ~ (X-XO>~b 
nauwkeurigheid 

Tabel 4.4 : Afwijkingen van B- (draaitafel) en C-as (spindelkop) 

De definities van de gebruikte symbolen luiden: 

(Xg-Xc) De lengte van het gereedschapuiteinde tot aan het draaipunt van het gereed

schap. in x-richting (figuur 4.7). 

indices 

b 

c 
g 

& 

De lengte van het gereedschapuiteinde tot aan het draaipunt van het gereed

schap. in y-richting (figuur 4.7). 

Afstand in z-richting tussen de positie van de verticale spindel en het 

rotatiepunt van de C-as. 

b-as 

c-as 

gereedschap-uiteinde (figuur 4.6) 

gereedschap-oorsprong (figuur 4.6) 

y 

Figuur 4.7 : Afwijking van de spindelkop 
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4.2 Thermomechanische afwijkingen 

Bij een drlfimeting wordt de machine belast volgens een spectrum met verschillende 

toerentallen gedurende een aantal tijdseenheden. Tegelijkertijd wordt door middel van 

contactloze inductieve tasters de verplaatsing gemeten van een doom die in de spindelkop is 

geplaatst. Hiermee wordt de invloed van thermische effecten op de machinenauwkeurigheid 

vastgelegd. 

Indien de verplaatsing van de spindel door middel van een functie direct aan het bijbehorende 

spectrum wordt gekoppeld, kan ten aanzien van de afwijking c.q. standaardafwijking een 

nauwkeurige afschatting gemaakt worden. De functie is echter zeer machine-specifiek en 

daarom is het beter de verplaatsing te beschouwen als een toevallige afwijking en te 

gebruiken voor de 2S-intervallen (2 Th ), die geimplementeerd zullen worden bij de 

bovengrens-methode. 

De inloopperiode (60 min) wordt niet meegenomen aangezien het aannemelijk is dat 

gedurende het merendeel van de produktie de machine op temperatuur is. Tevens wordt hier 

aangenomen dat het verloop van de afwijkingen in X-, y- en z-richting (tabel 4.5) een normale 

verdeling voIgt (zie figuur 4.8). 

Drift van he! gereedschap belast met het DIN-spectrum 

-35 '----'---"'----'----'----'----'--~--'----' 
o SO 100 ISO 200 2SO 300 350 400 4SO 

Tijd[min[ 

Figuur 4.8 : Resultaten drift meting 
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Richting van de afwijking 

X y Z 

thermomechanische 
Thx Thy Thz effecten 

Tabel 4.5 : Afwijkingen ten gevolge van thermomechanische effecten 

De definities van de gebruikte symbolen luiden: 
Th Mwijking ten gevolge van een thennomechanisch effect 

Indices x,y,z : x-, y- en z-richting 

4.3 Eindige stijtbeidseffecten 

Eindige stijfheidseffecten worden veroorzaakt door krachten die op de machine c.q het 

werkstuk werken. Enerzijds zullen machinecomponenten vervonnen, anderzijds zal het 

geometrische gedrag van de assen hierdoor beinvloed worden. 

Er kunnen 3 type krachten onderscheiden worden : 
1) verspaningskrachten 

2) zwaartekracht op machine-onderdelen 

3) zwaartekracht op het werkstuk (werkstukbelasting) 

ad 1) Er bestaat een expliciete relatie tussen oppervlakte ruwheid en 

maatnauwkeurigheden [20]. Ten behoeve van een hoge nauwkeurigheid moet het 

frezen in meerdere stappen uitgevoerd worden waar bij de laatste bewerking ,het 

nafrezen, de krachten beperkt worden en de ruwheid kleiner zal zijn. Deze invloed 

kan dus voldoende verkleind worden en is daarom niet meegenomen [21] 

ad 2) De krachten resulteren in geometrische afwijkingen en kunnen hier buiten beschou

wing worden gelaten aangezien deze reeds bij de geometrische metingen bepaald 
zijn. 

ad 3) Deze krachten hebben eveneens geometrische afwijkingen tot gevolg en moeten 

gesuperponeerd worden bij de geometrische afwijkingen die in onbelaste toestand 

gemeten zijn. Met name rotaties van het opspanvlak bij beweging langs de x-as, 

worden bei'nvloedt door deze werkstukbelasting. Rotaties in de overige assen ten 

gevolge van gewichtsbelasting worden dus verwaarloosd. Ten behoeve van het 

meten van deze stijfheidseffecten is een werkstukgewicht gebruikt van 260 kg op 

het maximaal toelaatbare gewicht van 500 kg [21]. In figuur 4.9 worden de 

afwijkingen weergegeven en in tabel 4.6 de daaruit volgende translatie afwijkingen. 
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Verandering geometrische afwijkingen van de X-as I.g.v. gewicht van 260 kg 
8r---~----~----~----~----~----~---. 

6 

4 

Positie X-as Imml 

Figuur 4.9 : Geometrische afwijkingen ten gevoIge van werkstukbelasting[21] 

Richting van de afwijking 

X y Z 

rotatie om x-as (z-z)*E (y -yo> *Erxx o rxx 

rotatie om y-as (z-z) *E ex -xo) *EryX o ryx 

rotatie om z-as (y -Yo) *Erzx ex -xo) *Erzx 

TabeI 4.6 : Afwijkingen ten gevolge van eindige stijflleidseffecten 

De definities van de gebruikte symbolen luiden: 

E Afwijking ten gevolge van een eindig stijfheidseffect 
indices rij rotatie om i-as bij verplaatsing over j-as 

4.4 Dynamische effecten 

Analyses van dynamische effecten dienen om inzicht te geven in de gevoeligheid van de 

machine voor resonanties, die het proces verstoren of schade veroorzaken aan machine of 

produkt [l3]. Ten aanzien van de nauwkeurigheid van het produkt dat bewerkt moet worden 

zijn de invloeden van dynamische effecten relatief gering en resulteren ze met name in een 

bepaalde oppervlakte-gesteldheid. 
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De modale analyse is een methode die voor het meten van eigenfrequenties en trillingen veel 

wordt gebruikt. Echter het vergt weI een vergaande expertise en kostbare apparatuur. Daarom 

is deze methode vooral interessant in de onderzoeks- en ontwikkelingsfasen van 

freesmachines [22]. De complexiteit van de dynamische eigenschappen en omvangrijkheid 
van de metingen hebben tot gevolg dat hierover in de normen nog niet veel terug te vinden is. 

De dynamische effecten met betrekking tot de besturing van de machine worden echter weI 

bepaald. met name omdat hiervoor een aantal snelle meetmethoden ontwikkeld zijn. Hierbij 

worden effecten gemeten als doorschot. het regelgedrag van de machine, hysteresis en 

versnellingsafhankelijke afwijkingen. Deze worden dan ook als mogelijke afwijkingen 
verwerkt (zie tabe14.7). 

Doorschot en regelgedrag 
Doorschot en het regelgedrag van de machine, inclusief het stick-slip effect, kunnen 

bepaald worden door de spindelpositie continu te meten gedurende zijn verplaatsing tussen 

twee punten (zie figuur 4.10). Bij het bereiken van het tweede punt zal de machine trillen 

c.q. geregeld worden rondom dit punt. Hiermee wordt de standaardafwijking (J5 d) bepaald 

die verrekend wordt bij afschatting van de bovengrens. 

De meting kan plaatsvinden met behulp van een laserinterferometer. inkrementeel vergelijk 
meetsysteem (v.b. Heidenhain VM-101 [23] ) of met een meetdoom en inductieve tasters. 

De tasters meten ter plaatste van het tweede punt het gedrag van de meetdoom die 

ingeklemd is in de spindelkop. 

tijd 

Figuur 4.10 : Doorschot en regelgedrag 

V oor meten van de overige dynamische effecten die voortkomen uit de besturing en 

aandrijving, kan de 'Circular' test van Knapp gebruikt worden [24]. Het principe bestaat uit 

het meten van het verschil tussen een door de machine uitgevoerde cirkelvormige baan en een 

referentiecirkel. Deze referentiecirkel kan een cirkelvormige plaat zijn, ten opzichte waarvan 
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met een taster de afwijking van een door de machine beschreven baan wordt gemeten. Een 
andere mogelijk:heid is een roterende arm op te spannen tussen de machinekop en het 

opspanvlak, waarbij de lengteveranderingen in de arm worden geregistreerd als afwijkingen 

ten opzichte van de referentiecirkel. Uitvoeringen hiervan zijn de 'Ball-bar' [25] of 

'Contisure' [3] test. 

Door een grote respectievelijk een kleine cirkel te doorlopen kunnen geometrische 

respectievelijk besturingsafwijkingen worden gemeten. De grote cirkel moet minimaal 66% en 

de kleine cirkel maximaal10% (tot 40 mm) van het bereik van de kleinste as bedragen. Een 

nadeel van deze methode is het feit dat de verschillende afwijkingen gesuperponeerd in de 

meetresultaten tot uitdrukking komen. Voornamelijk bij meting van de geometrische 

afwijkingen is het onmogelijk de afzonderlijke bronnen van afwijkingen te scheiden. Het 

onderscheiden van de verschillende besturingsafwijkingen is eenvoudiger en daarom kan men 

stellen dat deze test hiervoor weI geschikt is. 

Hieronder worden een aantal afwijkingen besproken die met behulp van deze test gemeten 

kunnen worden [24]. 

Hysteresis 
Een van de kenmerkende afwijkingen die uit de metingen naar voren komen zijn de 

sprongen bij kwadrant-overgangen. Deze hysteresis verschijnselen zullen voor een machine 

met een direct meetsysteem dat opgenomen is in een regelcircuit, zoaIs bij de Maho 7008. 

uitermate kleiner zijn. Dit in tegenstelling tot een machine waarbij de besturing geschiedt 

door middel van een indirect meetsysteem. Deze verschijnselen worden veroorzaakt door 

de omkeerspeling en kunnen verdisconteerd worden in de positioneringsafwijkingen T xx' 

Tyy en Tzz (paragraaf 4.1.2). 

Interpolatienauwkeurigheid 
Een machine zal nooit exact een cirkelbaan beschrijven, maar zal deze opdelen in korte 

rechte lijnen. De afwijkingen worden weergegeven in een brede band, waarvan de dikte 

overeenkomt met de onnauwkeurigheid van de interpolatie (zie figuur 4.11). 

doorlopen 
lijn 

vergroting van 
afwijkingen 

nominale lijn 

Figuur 4.11 : Invloed van de interpolatienauwkeurigheid 
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Herhalingsnauwkeurigheid 

Deze afwijking kan langs een as gemeten worden met behulp van een laserinterferometer, of 

voor 2 assen tegelijk met de • Circular' test. De herhalingsnauwkeurigheid bepaalt dan het 

maximale radiale verschil tussen de banen van twee of meer gelijke tests (zie figuur 4.12). 

Figuur 4.12 : Herhalingsnauwkeurigheid 

VersneIlingsafhankelijke afwijkingen 

Afwijkingen die afbankelijk zijn van de omloopsnelheid spelen een rol indien verschillende 

materialen worden bewerkt. Aluminium bijvoorbeeld wordt met een veel hogere snelheid 

verspaand dan gietijzer. Indien de snelheid hoger is, zijn de versnellingen c.q. frequenties 

van de assen hager en zal een enkele as sinusvormig bewegen met een kleinere amplitude, 

waardoor een kleinere cirkel ontstaat (zie figuur 4.13). Dit wordt veroorzaakt door 

tijdsconstantes die de werkelijke beweging ten opzichte van het rekenproces vertragen. 

~lage snelheid 

startpunt 

Figuur 4.13 : Versnellingsafhankelijk effect 
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Richting van de afwijking 

X y 

Doorschot en Ddx Ddy 

regeJgedrag 

InterpoJatie- Dil< Diy 
nauwkeurigheid 

Herhalings- Dlu Dhy 

nauwkeurigheid 

Versnellings- Dax Day 
afhankelijke 

afwijkingen 

Tabe14.7: Afwijkingen ten gevolge van dynamische effecten 

De definities van de gebruikte symbolen luiden: 

D Afwijking ten gevolge van een dynamisch effect. 

indices 

d 

i 
h 

a 

x 

y 
z 

Doorschot en regeigedrag 

interpolatienauwkeurigheid 

herhalingsnauwkeurigheid 
versnellingsafhankelijke afwijkingen 
x-richting 

y-richting 

z-richting 

Z 

Ddz 

Diz 

Dhz 

Daz 

De 'Circular' test die hierboven beschreven is wordt uitgevoerd in verschillende loodrecht op 

eikaar staande vlakken. Een bepaalde dynamische afwijking in bijvoorbeeld de x-richting, 
heeft zowel invioed bij metingen in het xy-vlak ais het xz-vlak. Door beide waarden te 

middelen kan de eindwaarde voor de desbetreffende dynamische afwijking gedefinieerd 
worden. OfweI: 

D (xy-vlak) +D (xz-vlak) 
D '= .. .. 

x 2 
(4.4) 
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De waarden van de standaardafwijkingen, die nodig zijn voor afschatting van de bovengrens, 

worden bij de interpolatienauwkeurigheid en versnellingsafhankelijke afwijkingen gedefinieerd 

ais het verschil tussen de stralen van de ingeschreven en omschreven cirkel, of weI 

2Da = r -r lage snelheid hoge snelheid 
(4.5) 

415. = r. -r 
I mgeschreven omschreven 

(4.6) 

In het geval van de herhalingsnauwkeurigheid is het maximale verschil tussen de twee banen 

gelijk aan het 4S-interval (415
11
), 

4.5 Overzicht van aUe afwijkingen 

AIle afwijkingen die in de voorgaande paragrafen zijn gedefinieerd, kunnen nu gesommeerd 

worden. Dit zal ais basis dienen voor een afschatting met behulp van de bovengrens-methode. 

Deze afschatting moet worden gebaseerd op het toekomstige gebruik van de machine. Dat wil 
zeggen, indien tijdens de bewerking van een produkt bepaalde componenten van de machine 

niet gebruikt worden. kunnen de uit die elementen voortkomende afwijkingen buiten 

beschouwing worden gelaten. Een voorbeeld hiervan zijn de rotatie-assen Ben C. Indien deze 

tijdens een bewerking niet gebruikt worden, zuIlen de bijbehorende afwijkingen geen invloed 
hebben op de bewerkingsnauwkeurigheid. 

Met betrekking tot deze rotatie-assen zijn de coefficienten b en c gedefinieerd. Deze nemen 

de waarde 0 respectievelijk 1 aan, indien de bijbehorende rotatie-as niet respectievelijk weI 

gebruikt wordt. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt naar bewerking met behulp van een 

horizontale en een verticale spindel. Dit wordt weergegeven met de coefficienten h en v die 

de waarde 0 of 1 aannemen, afhankelijk van het gebruik van een spindel (tabeI4.8). 

h v 

borizontale spindel 1 0 

verticale spindel 0 1 

Tabel 4.8 : coefficienten-waarden 

Alle tennen die verrekend kunnen worden, inclusief de bijbehorende anniengten en 
coefficienten, zijn weergegeven in tabel 4.9. In de eerste kolom wordt aangegeven om wat 

voor soort afwijking het gaat. 
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Richting van de afwijking 

X y Z 

Translaties 
T;u ~x Tzx 

T:cy Tyy Tzy 

T T Tzz xz yz 

Rotaties (z -zo)RyX (z -zo) Rxx (y -Yo) Rxx 

(y-yJRzx (x -xo) Rzx (x -xo) Ryx 

(z -z)R o yy (z-7)R 
-0 xy (y-yJR:cy 

(v -Yo) RZy (x-xo) Rzy (x-xJRyy 

h-(z -z )R 
9 gO yz h-(z -z )R g gO xz 

h-(y -y)R 
I! z zz h -(Yl! -y) Rxz 

v-{v -y)R 
9 J; ZZ v-(y -y)R g Z xz 

Haaksheden en (v -Yo) Hy{)V, (z -zo) HyOV, 
parallelliteiten 

(v-Yo) Pxov 

(z -zJ Sxz (z -zo) SyZ 

V· (vg -ygo) Hvov, V'{vg -Ygo) Hvov, 

h'(z -z)P 
9 gO hz

J 
h '(zg -Zgo) P hz, 

Rota tie-assen h'T h·T hoT .fh yh zh 
spindels 

v'T v·T v'T xv )'1' ZV 

I h '(zg -Zgo) RYh h '(zg -Zgn) RXh 

v -(vg -ygo) RzI, V· (vg -ygo) Rxv 
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Rotatie-assen boT b'T b'T xb yb zb 
B- en C-as 

c'T xc c'T yc c'T ze 

b-{v-yO> RZb b-(x-x)R o zb b -{v -yo> RXb 

b-(z-z)R o xb C -(xg -x) Rye 

C -(zv -z) Rye C -(zv -z) R.r;c C '(vg -y) Rxc 

b -(z -zO> R yb b'(x -xO> R yb 

C -(vg -y) Rzc C '(xg -x) Rzc 

Thermomechanische Thx Thy Thz 
effecten 

Eindige stijfheid (z -z ) E {v -yo> Eru o rxx 

(z-zo) EryX (x -xo) Eryx 

(v -Yo) Erzx (r -xo) Erzx 

Dynamische Db Ddy Ddz 
effecten 

Du Diy Diz 

Dhx Dhy Dhz 

Dax Day Daz 

Tabel 4.9 : Sommatie afzonderlijke afwijkingen 
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5 Validatie van de bovengrens-methode 

Het model dat opgesteld is in het voorgaande hoofdstuk, moet nu gevalideerd worden. 

Waarden voor de verschillende standaardafwijkingen volgen uit het afname-protocol van de 

machine of uit de metingen die in het kader van andere onderzoeken [16,21] aan de machine 

zijn uitgevoerd. 

In eerste instantie zal een methode worden beschreven waarmee de standaardafwijkingen 

kunnen worden bepaald uit de meetgegevens. Vervolgens zal de validatie van de afzonderlijke 

afwijkingen plaatsvinden, die wordt gebaseerd op een aanta} aannamen c.q. 

beginvoorwaarden. Tenslotte wordt hieruit de 2D- en 3D-afschatting van de bovengrens 

opgesteld. 

5.1 VaIidatie methoden 

De bovengrens-methode is gebaseerd op het gebruik van standaardafwijkingen (zie paragraaf 

3.1). Hierbij wordt dan uitgegaan van een 'random' verloop oftewel een norma Ie verdeling in 

de afwijking [26]. Echter indien een afwijking een lineair verloop heeft. zou bij definiering 

van de standaardafwijking gebaseerd op een normale verdeling, het lineaire effect 

verwaarloosd worden. Hierdoor komt de afschatting slechter overeen met de werkelijkheid. 

Om dit te voorkomen moet er een correctie c.q. correctie-factor doorgevoerd worden, waarbij 

een linea ire verlopende afwijking op een andere manier verrekend wordt. 

Bij meetmachines is het gebruikelijk [5] de 2S-intervallen, zoals die standaard gedefinieerd 

zijn (figuur 5.1), met een factor 2 te vergroten indien de afwijkingen een lineair verloop 

hebben. 

Standaard: 

Lineair: 

Hierbij geldt [2]: 

2S=~ 
2 

2S = w 

w = spreidingsbreedte of 'range' 

w = -"max - ,,"lin 

(5.1) 

(5.2) 

Hieronder zijn twee andere methoden beschreven voor het valideren van die correctie c.q. 

correctie-factor. 
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;/ 128 

o~~::::.....!.---- t 2S 
positie ~ 

Figuur 5.1 : 2S-interval 

Methode 1 

Er is reeds besproken dat het aannemen van een norma Ie verdeling voor een afwijking met 

een lineair verloop niet juist is. Dit verloop benadert beter een uniforme verdeling (figuur 

5.2a) dan een normale verdeling (figuur 5.2b). Voor beide verdelingen kan de factor Aj 

bepaald worden [12]. Hierbij is Ai de verhouding tussen het 2S-interval en de 

spreidingsbreedte. In formulevorm : 

Met 

standaardafwijking 

spreidingsbreedte 

2*0. 
A = I 

j --w.-
I 

(5.3) 

De waarden voor Aj in geval van een norma Ie verdeling (95% betrouwbaarheids-interval) en 

een uniforme verdeling kunnen gedefinieerd c.q. berekend worden (zie bijJage 2). 
Er geldt : 

norma Ie verde ling 

uniforme verdeling 

Ai = 0.50 

Aj = 0.58 

Bij doorrekening van de afwijkingen in de bovengrens-methode moeten de 2S-intervallen. 
zoals die gedefinieerd zijn voor een normale verdeling (formule 5.1) met een factor k 

vermenigvuldigd worden, indien de afwijkingen beter een uniforme verde ling benaderden in 
plaats van een normale verdeling. 
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V oor deze factor k geldt: 

'A. (unifonn) 058 
k= I =~=1.16 (5.4) 

Ai (nonnaal) 0.50 

I. Wi 

A B 

Figuur 5.2: Unifonne verdeling en normale verdeling 

Methode 2 

Voor de systematische afwijking geldt de volgende definitie [11]: 

met: 

(5.5) 

systematische afwijking 

afwijking van de conventionele ware waarde ten opzichte van de ware 

waarde 

bekende systematische afwijking 

onbekende systematische afwijking 

De definitie van conventionele ware waarde is : 
Een waarde die zo weinig van de ware waarde afwijkt, dat het verschil tussen beide 

waarden mag worden verwaarloosd. De conventionele ware waarde is een waarde, die 

in de praktische situatie bij conventie wordt gemeten en die de ware waarde zo goed 

mogelijk benaderd. 

Op grond hiervan wordt component 00 verwaarloosd. De resterende systematische afwijking is 

nu: 

(5.6) 
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Een systematische afwijking met een lineair verloop (&x) kan op grond hiervan opgedeeld 

worden in een bekende lengteafhankelijke (&1(1) en een onbekende (&2) systematische 

afwijking (figuur 5.3). Ofwel : 

Hier wordt aIleen een lineaire correctie toegepast, maar het is natuurlijk ook mogelijk te 

corrigeren voor een kwadratisch verloop van de afwijking. 

~o x-positie 

Figuur 5.3 : Systematische afwijking met een lineair verJoop 

Deze systematische afwijkingen (formule 5.7) kunnen nu op drie verschillende manieren 

verrekend worden in de bovengrens-methode. 

(5.7) 

- Door middel van een linea ire correctie voor de bekende systematische afwijking. Het 

resterende deel (&2) kan als onbekende systematische afwijking beschouwd worden en door 

middel van de bijbehorende standaardafwijking meegenomen worden in de bovengrens

afschatting. 

Het nadeel van deze methode is dat de correcties in de juiste richting c.q. met het juiste 

teken doorgevoerd moeten worden. Hierdoor wordt de bovengrens-methode veel complexer 

en gebruiks-onvriendelijker. 

- Door middel van een stap correctie naar het midden van de range van de afwijking 

(q)' Ih "max + b). Het resterende deel (~) kan wederom ais onbekende systematische 

afwijking beschouwd worden en door middel van de bijbehorende standaardafwijking 

meegenomen worden in de bovengrens-afschatting. 

Het nadeel hiervan is eveneens dat de correcties in de juiste richting c.q. met het juiste 

teken doorgevoerd moeten worden, waardoor de bovengrens-methode complexer en 

gebruiks-onvriendelijker wordt. 
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- Door aIle systematische afwijkingen te beschouwen ais onbekende, onafhankelijke en 

additieve componenten, waarvoor geldt [11]: 

Met : Sk = standaardafwijking van component k 

(5.8) 

Dit zorgt voor een snelle en nauwkeurige validatie van de afwijkingen. Daarom wordt dit 

alternatief verder uitgewerkt. 

Formule 5.7 omgeschreven naar formule 5.8 levert: 

(5.9) 

Parameter b wordt hierbij verdisconteerd in het S-interval (Sa)' aangezien altijd 
~ 

geldt: Sa ,b . ABe afwijkingen zijn nu vol gens deze fonnule te valideren. Indien een 
2 

bepaalde afwijking geen lineair verloop heeft zal de waarde van S {, overheersen en zal de 
2 

hoek q> ongeveer gelijk zijn aan nul. 

Selectie 

Methode 1 

Voordelen 

Snelle validatie, gebaseerd op de range van de meetpunten (2S-intervaI). 

Nadelen 

Hiennee wordt een grove afschatting gerealiseerd. 

Definitie van de grens tussen de norma Ie en uniforme verdeling is moeilijk. 

Methode 2 

Voordelen 

Het verloop van een afwijking wordt opgesplitst in een lineaire en niet linea ire 

parameter. Hierdoor wordt het verloop nauwkeuriger weergegeven en de 

realiteit wordt beter benaderd. 

Nadelen 

De kleinste kwadratenIijn moet berekend of afgeschat worden. 

Langs deze kleinste kwadratenlijn moet het 2S-interval bepaald worden. 

Kost meer tijd. 
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Op grond hiervan wordt methode 2 gekozen en verder gebruikt voor afschatting van de 

bovengrens. 

Deze methode geldt echter alleen voor lengteafhankelijke afwijkingen. Niet voor 

tijdsafhankelijke afwijkingen zoals thermomechanische afwijkingen en dynarnische effecten. 

Deze worden gevalideerd volgens formule 5.1. 

5.2 Validatie afzonderlijke afwijkingen 

Aile afwijkingen die in hoofdstuk 4 behandeld zijn kunnen nu gevalideerd worden met behulp 

van de methode uit paragraaf 5.1. Voor afschatting van de bovengrens zullen de bijbehorende 

S-intervallen opgesteld worden. Echter voor haaksheids- en parallelliteits-afwijkingen kan 

aIleen een absolute waarde aangenornen worden, aangezien voor deze afwijkingen geen 

interval kan worden bepaald. 

Zoals reeds vermeld volgen de waarden voor de verschillende standaardafwijkingen uit het 

afname-protocol van de machine of uit metingen die in het kader van andere onderzoeken 

[16,21] aan de machine zijn uitgevoerd. Echter een aantal elementen uit de modellering 

kunnen niet gevalideerd worden aangezien daar (nog) geen waarden van bekend zijn. Het 

betreft hier een aantal afwijkingen ten gevolge van dynamische effecten en in de rotatie-assen 

B en C. De afwijkingen ten gevolge van dynamische effecten zullen echter klein zijn in 

vergelijking met de overige afwijkingen. Afwijkingen in de rotatieassen B en C treden alleen 

op indien deze ook werkelijk gebruikt worden. Deze zullen dan ook bij de hiema volgende 

berekeningen buiten beschouwing worden gelaten. 

Een ontbrekende paraIlelIiteitsmeting tussen opspanvIak en x-as is alsnog uitgevoerd (bijlage 

3), waardoor aIle benodigde waarden voor afschatting van de bovengrens beschikbaar zijn. 

Een totaal overzicht van de afzonderlijke afwijkingen en een somma tie daarvan naar 

coefficienten c.q. armlengten zijn weergegeven in bijlage 4. 

De gereedschaplengte (1) inclusief de lengte van de gereedschaphouder loopt uiteen van 100 
tot 200 mm. Aangezien de bovengrens afgeschat wordt zal bij verdere berekeningen 200 mm 

aangehouden worden. waardoor aIle gereedschap-gebonden lengten te beschouwen zijn als 

vaste waarden. De overige armlengten kunnen uiteenlopen van nul tot het maxima Ie 

werkbereik van de machine in een bepaalde richting, of weI de bovengrens-afschatting hangt 

samen met de positie van assen van de machine. 

Er geldt nu : 

(Yg -ygo) = 1 = 200 mm 

(Zg - Zgo) = 1 = 200 mm 

(Yg - yz) = 210 - 200 + 1 = 210 mm 

(Yh - Yz) = 80 mm 
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o < (x - xJ < 700 mm 

o < (y - Yo) < 500 mm 

0< (z-zo) < 600mm 

De symbolen zijn overeenkomstig de definities in hoofdstuk 4. 

In tabel 5.1 wordt een overzicht gegeven van de lengteafhankelijke afwijkingen. waarbij de 

vaste waarden zijn verdisconteerd. Hiennee kan dan later het verloop van de bovengrens als 

functie van de positie van de machine berekend worden. 

vennenigvuldigingsfactor ricbting van de afwijking 

(annlengten c.q. 

cOOfficienten) X y Z 

- 2.89 *10-5 3.66 *10-5 1.75 * 10-5 

(x -x )2 
0 

2.04 *10-10 1.18 * 10-11 2.51 * 10-11 

{v_yJ2 1.44 * 10-9 1.87 *10-9 3.34 * 10-11 

(z -z )2 
0 

5.66 *10-11 1.51 * 10-9 2.5 *10-9 

(x _XO)2 {y _YO)2 3.69 * 10-15 1.26 * 10-15 1.65 * 10-15 

(x - XO)2 (z - ZO)2 1.99 * 10-15 4.9 *10-17 -

{y _YO)2 (z -ZJ2 1.6 * 10-15 5.76 * 10-16 -

(x -X )4 - 3.69 * 10-15 1.99 * 10-15 
0 

(y-yJ4 1.26 * 10-15 - 5.76 * 10-16 

h 4.88 * 10-5 7.96 * 10-5 5.61 * 10-7 

h'(z-Z)2 
0 7.36 * 10-12 9.84 * 10-11 1.57 * 10-11 

v 1.05 *10-4 5.6 * 10-7 7.96 * 10-5 

V·(Z -Z )2 551 * 10-12 - 1.08 * 10-10 
0 

b * * * 

C * * * 

* : gegevens niet bescbikbaar 

Tabel 5.1 : sommatie lengteafhankelijke afwijkingen 
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5.3 2D bovengrens-afschatting 

De 2D-afschatting van de bovengrens kan beschouwd worden als een afwijldng van een 

lengte-eenheid. liggende in een vlak opgespannen door 2 machine-coordinaten [27]. Hier zal 

deze situatie in het xy-vlak verder worden uitgewerkt. Deze berekening is op identieke wijze 

uitgevoerd voor het xz- en yz-vlak. waarvan de resultaten eveneens worden vermeld. 

De lengte-eenheid is als voIgt gedefinieerd : 

(5.10) 

Hierbij zijn (Xo,Yo) en (x,y) de uiteinden van de lengte-eenheid. De standaardafwijking van Lxy 

kan berekend worden door de afzonderlijke standaardafwijkingen behorende bij x en y 

kwadratisch bij elkaar op te tellen volgens [11]: 

(5.11) 

Hieruit voIgt : 

(5.12) 

De afzonderlijke standaardafwijkingen in de drie hoofdrichtingen worden afgeleid in bijlage 5 

en volgen uit tabel 5.1. Indien de bovengrens afgeschat wordt, moet onderscheid gemaakt 

worden naar gebruik van de horizontale en verticale spindeL In het vervolg wordt aIleen de 

verticale spindel verrekend. 

In het xy-vlak spelen de z-coordinaten geen rol. waardoor aIle van de z-coefficit~nten 

afhankeJijke afwijkingen uit tabel 5.1 vervallen. Nu kan een lengteafhankelijke standaard

afwijking opgesteld worden (formule 5.13). 
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S 2 
I", 

(5.13) 

De diagonaal van het xy-vlak loopt van Xo = 0 mm, Yo = 0 mm tot "max = 700 mm, Ymax = 500 
mm. Hieruit voIgt tevens de relatie tussen x en y, namelijk : 7y = Sx. Indien dit in fonnule 

5.13 ingevuld wordt, resulteerd een fonnule aan de hand waarvan het verloop van de 

lengteafwijking kan worden bepaald (figuur 5.4). 

0.07 

j 0.065 

t 0.06 

~ 0.055 

.f 0.05 

~ 0.045 

t 0.04 

~ 0.035 
III 

0.031.--_-

Bovengrens-afschatting!angs diagonaal XY -vlak 

0.0250 100 200 300 400 SOO 600 700 800 900 

P05itie Jangs diagonaal [mill) 

Figuur 5,4 : Bovengrens-afschatting fangs diagonaal XY-vlak. Maho 700S 

Eenzelfde berekening kan uitgevoerd worden voor het XZ- en YZ-vlak. De resultaten worden 

weergegeven in figuur 5.5 respectievelijk 5.6. 
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Bovengrens-afschatting langs diagooaal XZ-vlak 
0.07,---,..---.---,---,---...---.--..---.....---.---, 

0.065 

I 
'ill" 0.06 

.i 0.055 

~ 
.f 0.05 

11 
'$ 0.045 

l i 0.04 

~ 
0.035 

0.0301---1 .... 00--20'-0--30 ..... 0--4OQL...--S .... oo----'600'---70 ..... 0---SO .... 0--90 .... 0--1-'OOO 

P(J6ilie langs dillgonaaJ [mm] 

Figuur 5.5 : Bovengrens-afschattmg tangs diagonaal XZ-vlak, Maho 700S 

Bovengrens-afschatting langs dia800aal YZ-vlak 
0.07r---.--......,..---,---~--,...----.---r--. 

0.065 

I 0.06 

~ 0.05S 

.S 
~ 0.05 

.f 0.045 

11 
oM 0.04 
1 J 0.035 

~ 0.03 

0.025 

0.020'---··-----'----20~0--3-'OO~--400-'·---500'---··--60~·0---7"'-OO--8-'OO 

Positie langs diagonaa! bmnJ 

Figuur 5.6 : Bovengrens-afschattmg langs diagonaaJ YZ-vJak. Maho 700S 
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5.4 3D bovengrens-afschatting 

Mschatting van de 3-dimensionale bovengrens komt in grote lijnen overeen met de 

berekeningen die uitgevoerd zijn in paragraaf 5.3. &hter hier kan de afschatting bescbouwd 

worden als de afwijking van een lengte-eenheid liggende in een ruimte opgespannen door 3 

machine-coordinaten. 

De lengte-eenbeid wordt nu gedefinieerd a1s: 

(5.14) 

waarbij (x., ,Yo,Zo) en (x,y,z) de uiteinden van de lengte-eenheid zijn. De standaardafwijking 

van Lxyz kan wederom berekend worden door de afzonderlijke standaardafwijkingen behorende 

bij x, y en z, kwadratische bij elkaar op te tellen volgens fonnule 5.1l. 

Hieruit voIgt : 

Indien de bovengrens afgeschat wordt, moet onderscheid gemaakt worden naar gebruik van de 

horizontale en verticale spindel. Wederom wordt deze afschatting gebaseerd op gebruik van 
de verticale spindel. 

Uit de afzonderlijke standaardafwijkingen in de drie hoofdrichtingen, zoals deze zijn 

weergegeven in bijlage 5 gebaseerd op tabel 5.1 kan nu een lengteafhankelijke standaard

afwijking opgesteld worden. Ten behoeve van de overzichtelijkheid zal deze hier niet worden 
weergegeven. 

De diagonaal in de ruimte loopt van Xo = 0 mm, Yo = 0 mm, Zo = 0 mm tot "-max = 700 mm, 

Ymax = 500 mm, Zmax = 600 mm. Hieruit voIgt tevens de relatie tussen x, Y en z, namelijk 

7y = 5x en 7z = 6x. Deze gegevens kunnen samen met de hierboven vermelde 

lengteafhankelijke standaardafwijking gebruikt worden om het verloop van de bovengrens
afschatting te bepalen (figuur 5.7). 
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&vengrens-afschatting langs diagonaal XYZ-ruimte 
0.09 

I 
0.08 
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! 0.06 

I .. 
0.05 ~ 

J 0.04 
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0.02 
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Figuur 5.7 : Bovengrens-afschattmg langs diagonaal XYZ-ruimte. Maho 
700S 
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6 Verificatie van de bovengrens-methode 

Het verloop van de bovengrens-afschatting langs de diagonalen van de 2-dimensionale 

vlakken respectievelijk 3-dimensionale mimte opgespannen door 2 respectievelijk 3 

machineassen is nu bepaald. Deze moet geverifieerd worden met de werkelijkheid. Hierbij is 

het van belang de aannamen waaronder de validatie heeft plaats gevonden te handhaven en 

overige exteme factoren die de verificatie kunnen beInvloeden, zoveel mogelijk buiten te 

sluiten. De dynamische effecten bijvoorbeeld zijn in de validatie niet meegenomen en zuIlen 

daarom gedurende de verificatie geminimaliseerd moeten worden. 

In eerste instantie moet dus een toets gedefinieerd worden met de bijbehorende condities. 

Vervolgens wordt deze uitgevoerd, waama de hieruit resulterende waarden vergeleken kunnen 

worden met de afschattingen. 

6.1 Verlficatie methoden 

In bestaande afname-protocollen zijn methoden ter bepaling van de 2-dimensionale of 3-

dimensionale bewerkingsonnauwkeurigheden niet temg te vinden (zie hoofdstuk 2). 

Weliswaar wordt vaak een werkstuk gefreesd, dat representatief is voor de produkten die later 

met de machine bewerkt zullen worden, of een gestandaardiseerd werkstuk (NAS 979, VDI 

2851, Blatt3) [13], maar terugkoppeling naar een concrete bewerkingsonnauwkeurigheid blijft 

veelal achterwege. 

In de nieuwe norm die opgesteld wordt door ANSI! ASME [7] is echter weI een hoofdstuk 

toegevoegd omtrent volumetrische nauwkeurigheid. Hierin wordt gebruik gemaakt van 

diagonale verplaatsings-metingen, aangevuld met een 'Ball-Bar' test (zie paragraaf 4.4) ter 

controle van de besturings-nauwkeurigheid. 

Nu kunnen een directe en indirecte methode worden gedefinieerd [13]. 

I Directe test. 

Direct wil zeggen dat er een rechtstreekse meting plaatsvindt van een bepaalde 

machinebeweging. Hier is dat het volgen van een diagonaal van een viak of een ruimte, 

opgespannen door meerdere machine-assen. Bij het doorlopen van deze diagonaal worden 

meerdere machinefuncties gebruikt, die een aantal afwijkingen vertonen. 

Het is mogelijk langs de diagonaal een lineariteitsmeting uit te voeren met behulp van een 

laser [7]. Hiertoe wordt de laserstraal door middel van een extra spiegel afgebogen langs 

de diagonaal (figuur 6.1). De meting kan nu verder uitgevoerd worden, zoals voor 

lineariteitsmetingen gebruikelijk is en in richtlijnen (VDI 3441) is vastgelegd. 
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De toleranties voor de diagonale verplaatsingsnauwkeurigheid worden gedefinieerd als de 

totale range van het verschil tussen de verplaatsingen berekend uit de machine-coordinaten 

en de verplaatsingen gemeten met behulp van de laserinterferometer. 

II Indirecte test. 

Steering Mirror 
(Metallic) 

Retroreflector 

Figuur 6.1 : Diagonale lineariteitsmeting met behulp van een 
laserinterferometer 

Indirect duidt bier op het feit dat de meetresultaten geen bruikbare maatstaf vormen om de 

afwijkingen in de afzonderlijke machinefuncties nauwkeurig vast te stellen. Het frezen van 

een proefwerkstuk, dat hier deel van uitmaakt, kan beschouwd worden als een functionele 

controle ter bepaling van de totale bewerkingsnauwkeurigheid [3], waaruit een totaal beeld 

van de essentUHe machine-eigenschappen kan worden verkregen. 

De directe methode kan snel uitgevoerd worden en is, indien reeds een laserinterferometer 

beschikbaar is voor het meten van positioneringsnauwkeurigheden e.d., tevens 

kostenbesparend. 

Een aantal effecten zoals de afwijkingen in de spindel kunnen in deze meetmethode niet 

meegenomen worden. Indien de spiegel aan de spindel bevestigd wordt moet deze 
vergrendeld worden, waardoor het niet meer mogelijk is de machine te taten draaien tijdens 

het meten. Dit kan verholpen worden door de spiegel elders aan de machinekop te bevestigen. 

Echter luchtturbulenties ten gevolge van het draaien van de spindel, verstoren de uitlezing van 

de laser en de nauwkeurigheid van de metingen. De meetomstandigheden benaderen slechter 

de werkelijke freescondities met de daarbij behorende afwijkingen, zoals thermische en 
dynamische effecten. 

Aan de indirecte methode kleven echter ook een aantal nadelen [28]. Het kost materiaal en 
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bewerkingstijd en is dus relatief duur. De mogelijkheid tot het nameten van het werkstuk kan 

de nodige problemen opleveren. Daarentegen zijn er de volgende voordelen. Effecten als 

spindel en gereedschapsfouten spelen hier weI een ro1. Spindelfouten zijn tevens gemodelleerd 

en kunnen op deze manier geverifieerd worden. Ten aanzien van gereedschapsafwijkingen is 

het van belang de bewerking uit te voeren met een goede frees. De ruwheidsafwijkingen die 

het nameten kunnen beinvloeden worden zodoende geminimaliseerd. Verificatie door middel 

van een proefwerkstuk benaderd de werkelijkheid beter dan de eerste methode. 

Op grond van al deze argumenten wordt de voorkeur gegeven aan het frezen van een 

proefwerkstuk. 

6.2 Proefwerkstukken 

Met behulp van twee proefwerkstukken wordt de bovengrens-afschatting langs de diagonalen 

gecontroleerd. V oor de proefwerkstukken wordt zowel in de 2- als 3-dimensionale situatie een 

stappen-eindmaat als voorbeeld genomen. 

6.2.1 2-dimensionaal proefwerkstuk 

V oor opspanning van het proefwerkstuk kan ieder willekeurig vlak, opgespannen door 2 

machine-assen, worden gekozen. Hier wordt echter aileen het XZ-vlak gebruikt aangezien dit 

vlak parallelligt aan het opspanvlak, waardoor het opspannen van het werkstuk het 

eenvoudigste is. 

Het frezen geschiedt langs een diagonaal van x = 0 mm, z = 0 mm tot x = 700 mm, z = 600 

mm. De totale lengte van het werkstuk is 850 mm. Iedere 50 mm wordt een spiebaan 

gefreesd, loodrecht op de diagonaal. Aan beide zijde van deze spiebaan worden de vlakken 

nagefreesd. Door later op de meetmachine het middelpunt tussen beide vlakken te bepalen, 

zijn de effecten geelimineerd van de gereedschapslijtage en expansie van de freesdiameter ten 

gevolge van thermische invloeden. 

Het proefwerkstuk wordt vlak op het opspanvlak gelegd en op twee punten aangespannen. 

Daamaast wordt het materiaal zijwaarts ingeklemd zodat de krachten in het verlengde van de 

spiebanen opgevangen worden. Tenslotte worden 3 temperatuursensoren bevestigd. waarmee 

de meetwaarden gecorrigeerd kunnen worden voor uitzetting van het materiaal. Een overzicht 

van de situatie is geschetst in figuur 6.2 en een uitgebreidere beschrijving wordt gegeven in 

bijlage 6. 
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Figuur 6.2 : Proefwerkstuk 2-dimensionale verificatie 

6.2.2 3-dimensionaal proefwerkstuk 

sensor 17 

Langs een ruimtelijke diagonaal lopende van x = 0 mm, Y = 0 mm en z = 0 mm tot x = 700 

mm, Y = 500 mm en z = 600 mm wordt eveneens een proefwerkstuk gefreesd. De totale 

lengte van het proefwerkstuk is 944 mm. 

In het werkstuk worden trapjes gefreesd met een horizontaal respectievelijk verticaal vlak. Na 
het frezen worden de afwijkingen in de verticale respectieveIijke horizontale richting gemeten. 

Door deze afwijkingen te beschouwen als onafhankelijke additieve componenten kunnen ze 

volgens formule 6.1 gesuperponeerd worden. 

(6.1) 

Om iedere 40 mm langs de diagonaaI wordt een stap gefreesd. In relatie met de hoek die het 

werkstuk maakt met het horizontale v]ak kunnen de afstanden van de horizontale en verticale 

vlakjes worden berekend. 

De trapjes moeten eerst voorgefreesd worden, zodat gereedschapslijtage en daardoor een 
grotere relatieve afwijking van de vlakjes ten opzichte van elkaar wordt voorkomen. In deze 

situatie is het materiaal op 3 plaatsen, door middel van spiebanen die in de zijkant zijn 

gefreesd, bevestigd aan een frame dat op het opspanvlak is gespannen. Wederom worden 3 
temperatuursensoren bevestigd voor correctie van de materiaalexpansie. 
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nulpunt 

baan 23 

zijaanzicht 

Figuur 6.3 : Proefwerkstuk 3-dimensionale verificatie 

6.3 Freescondities 

De effecten die in het gefreesde proefwerkstuk een rol moeten spelen zijn: 

- Geometrische afwijkingen; 

De afwijkingen van de B-as en C-as worden buiten beschouwing gelaten. Invloeden 

van de verticale spindel worden weI meegenomen. 

- Thennomechanische afwijkingen; 

- Eindige stijfheidseffecten; 

- Dynamische effecten; 

AIleen de herhalingsnauwkeurigheid. 

De geometrische afwijkingen, inclusief de afwijkingen van de gebruikte spindel, en het 

dynamische effect zitten vanzelfsprekend in het geheel verwerkt. De omkeerspeling kan er 

tevens ingebracht worden door de stappen te frezen volgens het principe van een pelgrimspas. 

De frees nadert de vlakken die nagefreesd moeten worden van links en rechts c.q. van boven 

en beneden. V oor beide werkstukken is de baan van het gereedschap ten opzichte van het 

werkstuk weergegeven in figuur 6.4. De gestippelde lijnen bij het 3D-proefwerkstuk geven 

een verticale beweging van het gereedschap aan. De horizontale vlakjes worden zodoende van 

boven genaderd. terwijI bij de stappen daar tussenin het gereedschap van onderen naderd. 
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Figuur 6.4 : Gereedschap beweging ten opzichte van het werkstuk 

Thennomechanische effecten kunnen toegevoegd worden door het frezen te laten plaatsvinden 

volgens een DIN-spectrum. Het DIN-spectrum is een spindeltoerental spectrum zoals is 

gedefinieerd in DIN-norm 8602. Het spectrum bevat spindeltoerentallen varierende van 0 tot 

het maxima Ie toerental (t1max), met stappen gelijk aan 25%. 50% of 75% van t1max' Voor de 
onderzochte machine geldt: t1max = 6300 omwentelingen per minuut. Iedere belastingsituatie 

duurt 15 minuten (figuur 6.5). Het inloop-effect gedurende de eerste 60 minuten is bij de 

modellering niet meegenomen. Vandaar ook dat hier wordt uitgegaan van een reeds 

opgewarmde machine en het DIN-spectrum wordt gevolgd vanaf 60 minuten. Indien de 

machine nog niet is opgewarmd kan het volledige DIN-spectrum worden gevolgd, waarbij de 

eerste stap wordt gefreesd na 60 minuten. 

::In 
max 

100 

75 

50 

25 

60 120 160 

Figuur 6.5 : DIN-spectrum volgens DIN 8602 

240 300 360 420 

Tljd (min) 

Aangezien in dit spectrum ook grote spindeltoerentallen voorkomen, zal aluminium gebruikt 

worden als materiaal voor de werkstukken omdat dit geschikt is voor uiteenlopende 

toerentallen. Een nadeel van het gebruik van aluminium is de grote uitzettingscoefficient. 
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Uitzetting van de werkstukken wordt zoveel mogelijk voorkomen door tijdens het frezen. dus 

wanneer het materiaal in contact is met de frees, gebruik te maken van koolmiddel. Tijdens de 

periodes dat de spindel vrij draa it boven het werkstuk, dit is het merendeel van de 15 minuten 

cyc1us, wordt het koolmiddel stopgezet. Hierdoor krijgt de machine de kans op te warmen 

volgens de condities waaronder de thermische effecten zijn gemeten. op grand waarvan de 

afwijkingen in de bovengrens-afschatting zijn gevalideerd. 

Er wordt een correctie doorgevoord voor de resterende uitzetting van de werkstukken ten 

gevolge van temperatuursafwijkingen tussen de situaties van het frezen en het nameten. De 

uitlezing van de temperatuursensoren wordt hiervoor gebruikt en er wordt aangenomen dat het 

nulpunt van het werkstuk niet van plaats verandert. De uitzetting wordt dus gecorrigeerd als 
zijnde lineair ten opzichte van het nulpunt. ABe condities zijn nog eens op een rij gezet in 

bijlage 6. 

6.4 Eindwaarden 

De prooven zijn uitgevoerd onder de condities zoals beschreven in paragraaf 6.3. Vervolgens 

zijn de proefwerkstukken nagemeten op een coordinaten meetmachine in het laboratrium van 

de Geometrische Meettechniek. De temperatuur daarbij is 20 ± 0.5 graden. De meetgegevens 

die hieruit voortkomen worden nu verwerkt. waarbij temperatuurscorrecties worden berekend. 

Hieruit volgen dan resulterende machineafwijkingen langs de desbetreffende diagonaal, die 

vergeleken mooten worden met de bovengrens-afschatting die is berekend in hoofdstuk 5. 

6.4.1 Resultaten 2-dimensionaaI proefwerkstuk 

De verschillende stappen van het 2D-proefwerkstuk zijn op drie plaatsen nagemeten. De 

eerste meetcyclus is verricht langs een Hjn in het midden van de balk. De twee 

daaropvolgende meetcycli zijn uitgevoord langs een Hjn op + 10 mm respectievelijk -10 mm 

van de middenlijn. De meetwaarden zijn weergegeven in bijlage 7. Hieruit kan de 

ongecorrigeerde afwijking worden bepaald, tussen de geprogrammeerde en de werkelijke 

positie tangs de diagonaal. Het nulpunt is gedefinieerd in het midden van het werkstuk, dat 

overeenkomt met freesbaan 9 of weI een afstand van 400 mm ten opzichte van de eerste 

spiebaan (0 mm). De afwijkingen zijn weergegeven in figuur 6.6. 

De spreiding van de meetwaarden van positie 400 tot 800 geeft aan dat de gefreesde banen 

steeds minder parallel liggen aan de referentiebaan bij positie 400 langs de diagonaal. De 

reden hiervan kan zijn dat het werkstuk om praktische redenen assymetrisch is opgespannen. 

Thermische uitzetting kan hierdoor buiging van het werkstuk tot gevolg hebben en dus 

verdraaiing van de banen. Een symmetrische opspanning kan dit effect voorkomen. 
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Figuur 6.6 : Positie-afwijkingen tangs de diagonaat 

Tijdens het frezen is de temperatuur van het werkstuk geregistreerd op 3 plaatsen. zoals is 

aangegeven in figuur 6.2. V oor iedere freescyclus is het gemiddelde berekend van de 

temperaturen die iedere minuut door middel van de 3 sensoren uitgelezen worden (figuur 6.7). 

Dit heeft aIleen betrekking op de temperaturen ten tijde dat het materiaal in contact is met het 

gereedschap. 

25.4 
temperaluurverloop 2D-p-oef werkstuk 

25.2 

25 

U 24.8 

t 24.6 
.!:!J 

~ 24.4 I 
§ 24.2 

24 
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23.6 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

freesbaan "ummer 

Figuur 6.7 : Temperatuurverloop 2D-proefwerkstuk 

-65-



De afwijkingen uit figuur 6.6 kunnen nu gecorrigeerd worden voor de temperaturen uit figuur 

6.7. De temperaturen die geregistreerd worden door de middelste sensor (nummer 16) zijn 

representatief voor het gehele werkstuk. Vandaar ook dat met deze temperaturen de lineaire 

correctie op de gemeten waarden wordt uitgevoerd. 

De resultaten van de temperatuur gecorrigeerde afwijkingen in vergelijking met de 

bovengrens-afschatting zijn weergegeven in figuur 6.8. In relatie met figuur 6.6 kan 

geconcludeerd worden dat uitzetting van het werkstuk zeer significant is. In deze situatie, dat 

wi! zeggen langs de diagonaal van het XZ-vlak, voldoet de bovengrens-methode. Het verdient 

de aanbeveling deze verificatie ook langs andere diagonalen uit te voeren. Tevens kan 

geconc1udeerd worden dat het 2D-proefwerkstuk goed voldoet voor dit soort verificaties. 

0J)4 
bovengrens-afscltatting 

0.02 

-0.02 

......... -."'- - ---........... - *- .. --.... ........... ------
-0.04 --..... ----...... 

bovengrens-a(schaning .-----.--.. __ _ 
......... 

"-
-o·060L....--~1()()--200-'---300-'---· --..J400'----500-·~-6-'-OO---7()()'------'800----90~0---'10()() 

Positie fangs diagonaal bruni 

Figuur 6.8 : Vergelijking 2D-proefwerkstuk en bovengrens-afschatting 

6.4.2 Resultaten 3-dimensionaal proefwerkstuk 

Bij het nameten van het 3D-proefwerkstuk zijn de afstanden tussen de horizontale en de 

verticale. nagefreesde vlakken bepaald. De metingen van de het 3D-proefwerkstuk zijn 5 maal 

herhaald. De meetwaarden worden weergegeven in bijlage 7. De geprogrammeerde posities 

liggen langs de diagonaal 40 mm uit elkaar. Vit de hoek tussen de diagonaal en het 

horizontale vlak volgen de geprogrammeerde verplaatsingen in horizontale en verticale 

richting: 

Hoek 

Horizontale afstanden 

Verticale afstanden 

28.437" 

40 * cos (28.437°) = 35.1736 mm 

40 * sin (28.437°) = 19.0477 mm 
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Deze worden gebruikt voor omrekening van de meetwaarden naar de afwijkingen tussen de 

geprogrammeerde en de werkelijke positie. Het resultaat hiervan is weergegeven in figuur 6.9. 

afwijking 3D-pcoetwerksluk 

verticale richting 

o 
e .s -0.02 

I ,=- -0.04 
l .. 

horizmtale richting 

-0.1 

-0.120 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

pasitie tangs diagmaa\ [mml 

Figuur 6.9 : Positie-afwijkingen langs de diagonaa! 

Het nulpunt is wederom gedefinieerd in het midden van het werkstuk ter plaatse van 

freesbaan 12. Wederom is een spreiding waameembaar. Echter hier betreft het de horizontale 

vlakken en duidt het dus op een tors ie-effect. Dit kan een gevolg zijn van het verschillend 

opspannen van het werkstuk op de tafel van de coord ina ten meetmachine in vergelijking met 

het opspanvlak van de freesmachine. 

Vervolgens moeten de meetwaarden worden gecorrigeerd voor temperatuursverschillen. Het 

temperatuurverloop van het werkstuk is weergegeven in figuur 6.10. Iedere sensor registreert 

de temperatuur van een gedeelte van het werkstuk. De verschillen tussen de sensoren is 

redelijk groot, zodat het werkstuk voor correctie wordt opgedeeld in 3 stukken die ieder 

worden gecorrigeerd met de temperaturen van de bijbehorende sensor. De grenzen van deze 

stukken worden daar gekozen waar de temperatuursverschillen het kleinst zijn. Ofwel bij 

freesbaan nummer 9 en 16. 
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Figuur 6.10: Temperatuurverloop 3D-proefwerkstuk 

De gecorrigeerde afwijkingen, zoals in figuur 6.11 weergegeven, worden nu met behulp van 

fonnule 6.1 omgerekend naar de totale afwijking van het proefwerkstuk. De vergelijking met 

de afgeschatte bovengrens wordt gepresenteerd in figuur 6.12. 

gecooigeerde afwijkingen 3D-pro;.>{werkstuk 
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Figuur 6.11 : Gecorrigeerde afwijkingen 3D-proefwerkstuk 
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Figuur 6.12 : Vergelijking 3D-proefwerkstuk en bovellgrens-afschatting 

Het nulpunt dat in de bovenstaande temperatuurscorrecties is gebruikt, is vrijwel zeker niet 

juist. Dit voigt uit het wei zeer toevallige effect dat de horizontale stappen links van het 

nulpunt te kort zijn, terwijI ze rechts van dat punt te lang zijn. Hetzelfde effect is 

waameembaar bij de verticale stappen. Dit is vermoedelijk te wijten aan het krom trekken van 

de opspanning of het vervormen van het werkstuk ten gevolge van thermische invloeden. 

Hierdoor ontbreekt een vast nulpunt, of indien dit weI bestaat, komt het in ieder geval niet 

overeen met het gedefinieerde nul punt. 

Een vast nulpunt is van primair belang voor het corrigeren van de afwijkingen voor 

thermische effecten. Dit voIgt mede uit de berekeningen die zijn uitgevoerd voor de situatie 

waarbij het nulpunt is verschoven naar freesbaan 23, of weI het uiteinde van het werkstuk. 

De gemiddelde afwijkingen zijn weergegeven in figuur 6.13 en de vergelijking van het 

proefwerkstuk met de bovengrens-afschatting wordt weergegeven in figuur 6.14. 

Conc1usies ten aanzien van bovengrens-methode kunnen hier dan dan ook niet worden 

getrokken. WeI kan worden geconc1udeerd dat het 3D-proefwerkstuk in de huidige vorm niet 

voldoet en dat de bovengrens-afschatting langs de ruimtelijke diagonaal op een andere manier 

of met een andere opspanning zal moeten worden geverifieerd. Door een werkstuk-uiteinde 

direct op het opspanvlak te bevestigen en dat als vast nulpunt te beschouwen, kan een 

mogelijke oplossing voor dit probleem worden gevonden. 
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Figuur 6.13 : Gecorrigeerde afwijkingen 3D-proefwerkstuk (nulpwlt bij 
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Figuur 6.14 : Vergelijking 3D-proefwerkstuk en bovengrens-afschatting 
(nulpunt bij freesbaan 23) 
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6.5 Afnarne-protocol gebaseerd op de bovengrens-rnethode 

De bovengrens-methode die nu gemodelleerd (hoofdstuk 4) en geverifieerd is kan gebruikt 

worden voor het samenstellen van een algemeen afname-protocol. Daarin worden die 

metingen meegenomen die de bewerkingsonnauwkeurigheid van de machine primair 

bemvloeden. 

Het totale pakket is als voIgt samengesteld: 

Geometrische afwijkingen linea ire assen; 

Positionering; 

Rotatieafwijkingen; 

Haaksheids- en parallelliteitsafwijkingen (zie figuur 4.3); 

Haaksheden: x- en z-as 

y- en z-as 

opspanvlak en verticale spindel 

opspanvlak en y-as 

Parallelliteiten: horizontale spindel en z-as 

x-as en opspanvlak 

Rechtheden volgen uit metingen van haaksheden en parallelliteiten. 

Geometrische afwijkingen rotatieassen (inclusief spindels, zie paragraaf 4.1.4); 
Positionering; 

Axiale rust; 

Radiale rust (Ltl. de DIN-normen in 2 richtingen meten); 

Kantelafwijkingen. 

Thermomechanische afwijkingen; 

Drift meting volgens het DIN-spectrum, zoals beschreven in paragrafen 4.2 en 6.3. 

Eindige stijfheidseffecten; 

Invloed van het werkstukgewicht op extra rotatieafwijkingen in de lineaire assen 
(zie paragraaf 4.3). 
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Dynamische effecten; 

Meten van doorschot en regelgedrag langs de assen. 
Uitvoeren van een 'Circular' test voor bepaling van de besturingsafwijkingen 
(paragraaf 4.4): 

Hysteresis; 

Interpolatienauwkeurigheid; 

Herhalingsnauwkeurigheid; 

Versnellingsafhankelijke afwijkingen. 

De benodigde metingen van haaksheden en parallelliteiten, zoals hier beschreven, hebt>en 

betrekking op de machineconfiguratie overeenkomstig de Maho 700S. Per machine

configuratie kunnen ze echter verschillen. 

Dit afname-protocol kan verder uitgebreid worden met metingen die de bovengrens

afschatting niet direct zullen beinvloeden, maar weI te maken hebben met het funetioneren 

van machine. V oorbeelden hiervan zijn het uitrichten van de machine, gereedschap- of 

draagblokwissel tijden en lawaainiveau. Deze worden verder besproken in hoofdstuk 2 en 

bijlage 1. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

De conc1usies en aanbevelingen hebben betrekking op twee onderdelen. Ten eerste het 

praktijkonderzoek dat is besproken in hoofdstuk 2. Daarnaast de uitwerking van de 

bovengrens-methode en de proefwerkstukken als verificatie daarvan. 

7.1 Conclusies 

Praktijkonderzoek 

- Door gebruikers die meerassige freesmachines in eigen beheer controleren wordt een 

schifting aangebracht in het totale pakket van metingen en controles die aan een machine 

uitgevoerd kunnen worden. Deze schifting varieert nogal sterk en is afhankelijk van 

uiteenlopende factoren. Een aantal van deze factoren doen afbreuk aan de kwaliteit van 

machine-controles. 

- Gebruikte meetprocedures wijken slechts in detail af van de in DIN-normen en VDI

richtlijnen vastgelegde procedures. Men maakt vaker gebruik van modernere meetmiddelen 

en geautomatiseerde uitlezing c.q. verwerking. 

- De vermeende, in eigen beheer ontwikkelde meetprocedures zijn niet aangetroffen. 

- De definities van de toleranties van de positioneernauwkeurigheid wijken 80ms af van wat 

in de bijbehorende richtlijn (VDI 3441) is vastgelegd. 

- Een algemene eindbeoordeling van de machine op grond van de kalibratie-procedures blijft 

veelal achterwege. Evenals een uitspraak omtrent de totale bewerkingsonnauwkeurigheid. 

Bovengrens-methode 

- Er is een bovengrens-methode ontwikkeld voor meerassige freesmachines, als aanvulling 

op de reeds bestaande kalibratie-procedures. Hiervoor is een model opgesteld aan de hand 

waarvan een bovengrens-afschatting van de bewerkingsonnauwkeurigheid van een machine 

kan worden gemaakt. In dit model zijn meegenomen: 

- Geometrische afwijkingen (inc1usief rotatieassen); 

- Termomechanische afwijkingen; 
- Eindige stijfheidseffecten; 

- Dynamische effecten. 
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- Er is een methode ontwikkeld voor de validatie van lineair verlopende afwijkingen. Deze 

wijkt af van wat tot nu toe gebruikelijk was bij toepassing van de bovengrens-methode 

voor coordinaten meetmachines. 

- Het 2D-proefwerkstuk is geschikt als indicatie van de bewerkingsonnauwkeurigheid van 

meerassige freesmachines. 

- De bovengrens-methode voldoet als afschatting van de bewerkingsonnauwkeurigheid voor 

een 2-dimensionale situatie. 

- Het 3D-proefwerkstuk voldoet met de gebruikte opstelling niet als verificatiemiddel van de 

bewerkingsonnauwkeurigheid van meerassige freesmachines. 

7.2 AanbeveIingen 

Prakdjkonderzoek 

- De selectie van de metingen en controles die aan de machines kunnen worden uitgevoerd • 

moet worden gebaseerd op factoren die primair de bewerkingsonnauwkeurigheid 

betnvloeden. 

Bovengrens-methode 

- De bovengrens-methode, zoals hier toegepast, moet sneller en gebruikersvriendelijker 

gemaakt worden ten behoeve van gebruik in de praktijk. Een mogelijkheid daartoe is het 

automatiseren van de metingen en berekeningen. 

- V oor universele toepasbaarheid moeten de modellen opgesteld worden voor de overige. 

geclassificeerde machineconfiguraties. 

- Het dient de aanbeveling om de geldigheid van de bovengrens-methode nog verder te 

verifieren langs de overige diagonalen. 

- Het 3D-proefwerkstuk moet aangepast worden zodat tenminste een gedeelte van het 

materiaal in direct contact staat met het opspanvlak. Dit contactpunt kan dan als vast 
nulpunt beschouwd worden. 
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Bijlage 1 : Evaluatie bedrijfsbezoeken 

Algemeen 

bedrijf 

1 2 3 4 

Machine specificaties ±O.OS nun afname afname 0.02-0.03 nun 
(algemene machine + afname protocol protocol 0.005 mm 
toleranties) protocol (kotterbank) 

(1) 

Produktonnauwkeurlgheid ±O.OS nun 0.02 -0.03 nun 0.01 mm 0.02-0.03 mm 
per 300 nun passingen 0.005 

mm 

Produktaantallen kleine serie kleine serie kleine serie kleine serle 
10-120 stuks 1-20 stuks 

Materialen Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium 
Staal Staal tot bronssoort 
Titanium Gietijzer stempel staal kopersoort 
Koper 

(1) Categorie-indeling: de afzonderlijke machineafwijkingen die uit de machinecontrole volgen, worden naar 4 

categorieen onderscbeiden: 

Categorie 0 : afname nonn 

Categorie 1 : afname nonn + 50 % van de afname-toleranties 

Categorie 2 : afname norm + 100 % van de afname-toieranties 

Categorie 3 : afname nonn + 300 % van de afname-toleranties 

Afname-controle 

Metingen 

1 

1) Uitrichten van de machine (horizontale assen) * 
2) Positioneringsnauwkeurigheid * 
3) Rechtheden 

4) Rotaties * 
5) Positioneemauwkeurigheid van de rotatieassen * 

(draaitafel, spindelkop) 

6) Vlaklopen van het opspanvlak van de rotatietafel * 
(roterende beweging) 

7) Haaksheden * 

-79-

bedrijf 

2 3 4 5 

* (C) 

* * * * 

* * 
* * 

* (C) * 
(M,D) 

* (C) * (D) * * (0) 



8) Haaksheid van het opspanvlak met de y-as in x- en * * (C) * 
z-richting (M,D) 

9) Haaksheid van de horizontale spindel met de x-as * * * (M) 

10) Haaksheid van de verticale spindel met de x-as * * * (M) 

11) Haaksheid van de verticale spindel met het * * (M) * (0) 
opspanvlak 

12) Parallelliteit horizontale assen en opspanvlak * * (C) * * * (0) 
(M,D) 

13) Parallelliteit van de horizontale spindel met de z-as * * (C) * (0) * * (D) 
in de x- en y-richting (M,D) 

14) Parallelliteit van de verticale spindel met de y-as in * (0) 
de x-en z-richting 

15) Parallelliteit van de draaitafelgroeven met de * * * (D) * * (0) 
horizontale assen (M,D) 

16) Parallelliteit van de draaitafelgroef met de * 
horizontale spindel 

17) Parallelliteit van het opspanvlak met de horizontale * (D) *(M,D 
spindel ) 

18) Rondloopnauwkeurigheid van de spindel (s) * * (C) * (D) * * (D) 
(M,D) 

19) Axiaalrust van de spindel (s) * * (D) * * (0) 
(M,D) 

20) Rondloopnauwkeurigheid van de buitenring van de * * (M) 
spindeI(s) 

21) Vlaklopen van het axiale referentievlak van de 
spindel 

22) Vlakheid van het opspanvlak * * (C) * (D) * (D) * (D) 

23) Positienauwkeurigheid van de draaghlokken * * 
24) Rondloopnauwkeurigheid van het centrum van de * * (C) * 

positioneertafeJ (M,D) 

25) Centrering van de centrale draaitafelgroef * (D) 

26) Dynamische test (start/stop, assnelheid, noodstop, * * 
'Circular' -test, 'Ball-bar' -test, 'Contisure' -test) 

27) Controle van het statische gedrag (repro- * 
duceerbaarheid) 

28) Thermomechanische test (duurtest draaispindel) * (2) * (3) * (4) 

29) Eindige stijfheidseffect 

30) Nulpunt-controle van de x·, y- en z-as * 

31) Spindeltoerental * * 

32) Gereedschapwissel tijd * 
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33) Draagblokwissel tijd * 
34) Statische test van de stoptijd bij een noodstop * 
35) Lawaainiveau * 
36) Aantrekkracht van het gereedschap 

37) Draagvlak van de conus 

38) Trillingsniveau van het hoofdlager 

39) Frezen van het NAS 979 of een representatief * * * * 
werkstuk (5) (6) (5) (5) (6) 

De tekens C, D en M hebben betrekking op de afname-protocbllen van verschiUende fabrikanten van 
I 

bewerkingsmachines: : 

(C) = Afname-protocol van de firma Comau 

(D) = Afname-protocol van de firma Deckel 

(M) = Afname-protocol van de firma MallO 

De assen die in het bovenstaande overzicht gebruikt worden, Z • n gedefinieerd volgens de machineconfiguratie 

van de Maho 700S, die voor onderzoek aan de Technische Un ersiteit Eindhoven beschikbaar is (zie paragraaf 
3.3). 

(2) De Tesa electronische meettasters worden in x,y en z-ric ting tegen de meetdoom opgesteld. De meetdoom 

loopt vrij van de meettasters en draait op 80% van het m ximaJe toerental. Na een vastgelegde periode 

stopt de machine en gaat terug naar de uitgangspositie, ama de meettasters, temperaturen van de 

draaispindel. arbeidsomgeving van de machine, het hydra Iische systeem en de omgeving uitgelezen 

worden. Uiteindelijk wordt ns ongeveer 360 minuten de achine afgekoeld tot omgevingstemperatuur en 

voIgt nogmaals uitlezing van de meettasters en temperat n. 

Perioden : aantal minuten tot aan het begin van de duurt 

5 30 120 270 

10 35 150 300 

330 

360 

15 

20 
25 

45 

60 

90 

180 

210 

240 machine op omgevingst 

(3) De koude machine moet in maximaal 60 minuten opgewa d worden. Tijdens dit opwarmen worden 2 

cycli doorlopen : 

1 De spindel draait, gedurende 12 tot IS minuten, ontinu met 250 omwentelingen/minuut. Hiema 

wordt de machine naar de meetpositie gemanoe 'feerd, waar de x-.y- en z-positie uitgelezen 

kunnen worden. 

2 De spindel draait, gedurende 12 tot 15 minuten, ontinu met 5000 omwentelingen/minuut. Hierna 

wordt de machine naar de meetpositie gemanoe reerd. waar de X-.y- en z-positie uitgelezen 

kunnen worden. 

Na deze opwarmperiode worden dezelfde cycli herhaald g durende 8 uur. 
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Beide cycli bevatten ook bewegingen voor de sleden, die willekeurig samengesteld kunnen worden. Iedere 

as moet ongeveer 10 bewegingen uitvoeren, die aan de volgende eisen moeten voldoen : 

- enkele moeten uitgevoerd worden met ongeveer 90% van de maximale snelheid; 

- een cirkel met een minimale radius van 50 mm en liggend in een vlak onder een hoek van 30°, 

moet in het x-y vlak beschreven worden met een snelheid van 400-1200 mm/min; 

- de meetpositie moet genaderd worden met 20 nun/min over de laatste millimeter; 

- ongeveer 20% van de bewegingen moeten met een snelheid van 1200 m/min plaatsvinden. 

Dit is overigens een test die niet standaard uitgevoerd wordt bij elke afname-controle. 

(4) Deze test is slechts 1 maal uitgevoerd. 

(5) Als proefwerkstuk wordt het NAS 979-werkstuk gefreesd. 

(6) Als proefwerkstuk wordt een representatief werkstuk, van wat later met de machine geproduceerd zal 

worden, gefreesd. 

Periodieke-controle 

Metingen bedrijf 

1 2 3 

1) Uitrichten van de machine (horizontale assen) 

2) Positioneringsnauwkeurigheid * * * 
3) Rechtheden 

4) Rotaties * * * 
5) Positioneemauwkeurigheid van de rotatieassen (draai- * * 

tafel, spindelkop) 

6) Vlaklopen van het opspanvlak van de rotatietafel 
(roterende beweging) 

7) Haaksheden * 
8) Haaksheid van het opspanvlak met de y-as in x- en z- * 

richting 

9) Haaksheid van de horizontale spindel met de x-as 

10) Haaksheid van de verticale spindel met de x-as 

11) Haaksheid van de verticale spindel met hel * 
opsp8nvlak 

12) Parallelliteit horizootale assen en opspanvlak * 

13) ParallelIiteit van de horizontale spindel met de z-as in 
de x- en y-richting 

14) Parallelliteit van de verticale spindel met de y-as in 
de x-en z-richting 
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15) Parallelliteit van de draaitafelgroeven met de 
horizontale assen 

16) Parallelliteit van de draaitafelgroef met de horizontale 
spindel 

17) Para11elliteit van het opspanvlak met de horizontale 
spindel 

18) Rondloopnauwkeurig-heid van de spindeI(s) * 
19) Axiaalrust van de spinde1(s) * 
20) Rondloopnauwkeurigheid van de buitenring van de 

spindel(s) 

21) Vlaklopen van het axiale referentievlak van de 
spindel 

22) Vlakheid van het opspanvlak 

23) Positienauwkeurigheid van de draagblokken 

24) Rondloopnauwkeurigheid van het centrum van de 
positioneertafei 

25) Centrering van de centrale draaitafelgroef 

26) Dynamische test (start/stop. assnelheid. nooclstop. (7) * 
Contisure) 

27) Controle van het statische gedrag 
(reproduceerbaarheid) 

28) Thermomechanische test (duurtest draaispiodel) (7) 

29) Eindige stijfheidseffecten 

30) Nulpunt-controJe van de X-, y- en z-as 

31) Spindeltoerental 

32) Gereedscbapwissel tijd 

33) Draagblokwissel Hjd 

34) Statische test van de stoptijd bij een noodstop 

35) Lawaainiveau 

36) Aantrekkracht van bet gercedschap * 
37) Draagvlak van de conus * 
38) Trillingsniveau van het hoofdlager * 
39) Frezen van het NAS 979 of cen representatief 

werkstuk 

(7) Aanname dat thermomechanische- en dynamische effect en nie! veranderd zijn. 
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Meetprocedures 

bedrijf 

1 2 3 4 

Waar 
Volgens afuame-protocollen * * * * 
Het midden van het bewerkings- * * * 
traject 

Hoe 

Waterpas * * 
Electrooisch waterpas * 
Meetklok * 0.001 mm * * * 0.002 mm 

Electronisch wegmeetsysteem * * 
Rei/meetbrug * 
Rechthoek/haaksblok * * * 
Meetdoom * * * 
Laserinterferometer * * * * 
Heidenhain VM-IOI * (520 mm) 

(inkrementeel wegmeetsysteem) * (1020 mm) 

Sony rotary scale * 
Heidenhain ROD-800 * 
(rotatiemeter) 

Versnellingsopnemer * 
Conti sure test * 
Optische toerentalmeter * 
X-Y schrijver * 
Multimeter * 
Spanningsmeter * 
Stopwatch * 
Geluidssterkte meter * 
Omslagarm * 
Eindmaat * 

Cyclus Lineariteitsmetingen Quasi pel- Uneair Lineair Lineair 
grimspas (8) (9) (10) 
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(8) In de cyclus van de lineariteitsmetingen worden 21 stappen per meetJengte gemeten, volgens een 
priemgetallen reeks, deze cyclus wordt 5x herhaald. 

(9) In de cyclus van de lineariteitsmetingen worden 11 posities per meetlengte gemeten, deze cyclus wordt 
Sx herbaald. 

(10) In de cyclus van de lineariteitsmetingen worden 10 posities per meetlengte gemeten, deze cyclus wordt 
5x herhaald. 

Afronding 

bedrijf 

1 2 3 4 

Verwerking meetgegevens 

Geautomatiseerde * * * * 
metingen (lineariteit) 
Geautomatiseerde * * * * 
verwerking 

Eindrapportage * * * * 
(meetrapport!afname-protocoI) 

Lineariteits-
metingen 

Categorie-indeling 
(1) 

Eindcijfer (11) 

En daarna Eventueel Meteen bij- Direct herstel 
bijstellen of steIJen (indien mogelijk) 
verbeteren 

Goed- of Keuze : Keuze : 
afkeuren 1) Machine 1) Acceptatie en 

revisie reparatie 
2) Machine 2) Aanvraag 
vervangen kostenspecificatie, 

revisie 
3) Bijstelling 

categorie-indeling 
(1) 

(11) Er wordt eeo eindcijfer aan de machine gegeven: 
10 Indien aBe in het protocol vemlelde meetwaarden (M; i=1...n) binnen de 

toleranties liggen. 
10-(x/n) Hierbij is x het aanta) meetwaarden in het protocol die buiten de toleranties 

vallen. 
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" 

Bijlage 2 : Berekening verhouding Ai voor normale en 
uniforme verdeling 

Factor Ai is de verhouding tussen het 2S-interval en de spreidingsbreedte. 

Normale verdeling 

Op grond van een 95% betrouwbaarheids-interval. of indien 20 tot 40 metingen 

worden verricht [26]. geldt: Wi = 4 ai 

Waarbij Wi de spreidingsbreedte is en de aj de standaardafwijking. 

Uniforme verdeling 

V oor de functie geldt: 

2a. 2a. 
A= 1= 1=05 

i Wi 4a
i 

• 

1 fix) = 

(Blot) 

(B1.2) 

w. 
De oppervlalcte onder de grafiek is gelijk aan 1. V oor het gemiddelde geldt : x = _' . 

2 

De standaard-afwijking kan nu berekend worden met behulp van de onderstaande 

formules. 

a = 1 (X _X)2 f<X) dx (B1.3) 

(B1.4) 

2a. 
A -= I 

i W. 
I 

• 2 ~ = _2_ = 0.58 
Wi ..fl2 

(B1.5) 
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Bijlage 3 : Parallelliteit opspanvlak en x-as 

De parallelliteit tussen het opspanvlak en de x-as is gemeten met behulp van een electronische 

taster en een granieten parallelrei. De meting is driemaal herhaald, waarbij voor iedere meting 

de omslagmethode is toegepast. Hierdoor zijn afwijkingen van de parallelrei getHimineerd. De 

metingen zijn verricht in het midden van het werkbereik. 

De gemiddelde afwijking is -3.7 bgsec (figuur B3.1). 

2.-----~------~----------~----------~------r_------_. 

] 
... 
~ 
S 
a.. 

~ 
-4 

'I -6 
Q 
a.. 

"0 
-8 I: 

~ 
til) 

.~ -10 
';:I 
'S hoek :; -3. 7 bgsec 

-12 

-14 
0 100 200 300 400 500 600 

positie van de x-as [mm] 

Figuur B3,1 : Parallelliteit opspanvlak en x-as 
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Bijlage 4 : Afzonderlijke afwijkingen Maho 700S 

In de onderstaande tabel B4.1 zijn de waarden weergegeven van de verschillende afwijkingen 

met de eventueel daarbij horende coefficienten c.q. annlengten overeenkomstig tabe14.9 in 
paragraaf 4.5. V oor de velden waarin een * is weergegeven is geen waarde beschikbaar. 

Richting van de afwijking 

X y Z 

Translaties 1.6 *10-5 + 1.26 * 10-5 2.25 *10-6 

2.04 * 10-10 (x_XO)2 

1 * 10-6 3.24 * 10-6 + 4.41 * 10-6 

1.87 * 10-9 {y _YO)2 

7.23 * 10-7 8.41 * 10-6 2.5 *10-7 + 

2.5 *10-9 (z -ZJ2 

Rotaties (z _ZO)2 [3.69 * 10-12 + (z -zo)2 [1.47 *10-11 + {v _yJ2 [1.47 * 10-11 + 

5.69 * 10-17 (x _XO)2] 1.88 *10-1S (x -XJ2] 1.88 * 10-18 (x - xJ2] 

{v _YO)2 [5.76 * 10-12 + (x - XO)2 [5.76 * 10-12 + (x - XO)2 [3.69 * 10-12 + 

2.11 * 10-15 (x -xo)2] 2.11 * 10-15 (x -xo)2] 5.69 * 10-17 (x -xo)2] 

(z_Zo)2 [2.07*10-12 + (z - ZO)2 [2.07 * 10-12 + {v _YO)2 [2.07 * 10-12 + 

1.6 * 10-15 {v -yof] 5.76 * 10-16 {v -Yo) 2] 5.76 * 10-16 {v _Yo)2] 

{v_Yo)2 [2.3*10- 13 + (x -xo)2 [2.3 * 10-13 + (x - XO)2 [2.07 * 10-12 + 

1.26 * 10-15 {v _YO)2] 1.26 * 10-15 {v -yo)2] 1.6 * 10-15 {v _YO)2] 

h '(zg _ZgO)2 [2.07 * 10-12 + h'(z -z f [23*10-13 + g gO • 

1.64 * 10-16 (z - ZO)2] 2.46 * 10-15 (z - Zo)2] 

h '{vh _y)2 [4.67 * 10-12 + h '{vh -yY [2.3 *10-13 + 

1.25 * 10-16 (z _ZO)2] 2.46 * 10-15 (z - ZO)2] 

V'{vg -Y/ [4.67 *10-12 + V'{y _y)2 [23*10-13 + g z • 

1.25 * 10-16 (z -zo)2] 2.46 * 10-15 (z - ZO)2] 
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Haaksheden {v-YJ2 1.11*10-9 (z _Zo)2 1.11 * 10-9 

en 
parallelliteiten 

{v _YO)2 3.22 * 10-10 

(z _ZO)2 2.78 * 10-11 (z - ZO)2 3.69 * 10-10 

V'{vg _YgO)2 2.5 *10-9 V'{y -Y )2 188 *10-9 
9 gO • 

h '(zg _ZgO)2 1.11 * 10-9 h'(z -Z )2 1.88 * 10-9 
9 gO 

Rotatie-assen h ·1.56 * 10-6 h ·1.56 * 10-6 h -5.6 * 10-7 

spiodels 

V '1.56 * 10-6 V -5.6 *10-7 V '1.56 * 10-6 

h'(z -Z )2 6.94 * 10-11 
9 gO h'(z -Z )26.94*10-11 

9 gO 

v'{vg _YgO)2 6.94*10-11 v'{vg -Ygo)2 6.94 *10-11 

Rotatie-assen * * * 
B- en C-as 

* * * 
* * * 

* * 
* * * 

b·(z-zo)25.18*1O-1I b' (x - XJ2 5.18 * 10-11 

c·{vg-y)21.76*10-1l c·(x _X)2 1.76*10-11 
9 c 

Thermo- 1.12 * 10-5 1.23 * 10-5 1.06 * 10-5 

mechanische 
effecten 
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Eindige (z - ZO)2 [1.66 * 10-11 + (y _YO)2 [1.66 * 10-11 + 
stijfheid 

4.71 * 10-17 (x _XO)2] 4.71 *10-17 (x-XJ2] 

(z -ZJ2 [2.3 * 1O-1l + (x - xo)2 [2.3 * 10-11 + 

1.93 * 10-15 (x _XO)2] 1.93 * 10-15 (x -XJ2] 

(Y-YO)2 [5.76*10-12 + (x - XO)2 [5.76 * 10-12 + 

1.58 * 10-15 (x - XO)2] 1.58 * 10-15 (t - XO)2] 

Dynamische ... * * 
effecten 

... * * 
* ... ... 

* ... * 
Tabel B4.1 : Gevalideerde S2-intervallen van de verschillende afwijkingen 

Ais eenheden bij de validatie van de vefSchillende afwijkingen zijn millimeters (mm) en 

radialen aangehouden. Deze afwijkingen zijn gesommeerd naar coefficienten c.q. armlengten 

weergegeven in tabel B4.2. 
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vennenigvuldigingsfactor richting van de afwijking 

(annlengten c.q. 

coefficienten) X y Z 

- 2.89 * 10-5 3.66 *10-5 1.75 * 10-5 

(x -xo)2 2.04 *10-10 1.18 *10-11 2.51 *10-11 

(y_yJ2 1.44 * 10-9 1.87 *10-9 3.34 *10-11 

(z -ZJ2 5.66 *10-11 1.51 *10-9 2.5 * 10-9 

(x -XJ2 (y _YO)2 3.69 *10-15 1.26 *10-15 1.65 *10-15 

(x - XO)2 (z - ZJ2 1.99 *10-15 4.9 *10-17 -

(y _YO)2 (z -ZJ2 1.6 *10-15 5.76 * 10-16 -

(x -XJ4 - 3.69 *10-15 1.99 *10-15 

(y-yJ4 1.26 *10-15 - 5.76 * 10-16 

h 1.56 * 10-6 1.56 *10-6 5.6 *10-7 

h -(z -z )2 1.18'" 10-9 1.95 *10-9 -
g gO 

h ·(z -'7 )2(z -z )2 1.64 * 10-16 2.46 ... 10-15 -
g -gO 0 

h '(Yh _y)2 4.67 ... 10-12 - 2.3 * 10-13 

h-(y _y)2(z-Z)2 1.25'" 10-16 - 2.46 *10-15 
h z 0 

v 1.56 * 10-6 5.6 *10-7 1.56 * 10-6 

v'(Yg-Y/ 4.67 * 10-12 - 2.3 * 10-13 

V • (y -Y )2 (z - Z )2 1.25 *10-16 - 2.46 *10-15 
g z 0 

v-(y -Y )2 2.57 * 10-9 - 1.95 * 10-9 
g gO 

b * * * 

c * ... ... 

... : gegevens niet beschikbaar 

Tabel B4.2 : Sommatie gevalideerde elementen 
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Bijlage 5 : Richtingsatbankelijke standaardafwijkingen 

De afwijkingen in de 3 hoofdrichtingen kunnen worden weergegeven door middel van 

standaardafwijkingen. Deze volgen uit taOOl 5.1, waarin de lengteafhankelijke afwijkingen zijn 

gesommeerd. Hierbij worden afwijkingen met OOtrekking tot de horizontale (h) en verticale 

(v) spindel onderscheiden. 

Voor een diagonaal die opgespannen is in een vlak of een ruimte, geldt bij x=xo tevens y=Yo 

en z =zo' Hieruit volgen de standaardafwijkingen in de OOginposities xo' Yo' zo0 

(B5.1) 

S 2 =2.89 * 10-5 +h *4.88 * 10-5 +v * 1.05 * 10-4 
Xo 

(B5.2) 

(B5.3) 

(B5.4) 
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(B5.5) 

(B5.6) 
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Bijlage 6 Overzicht freescondities 

Freescondities proefwerkstuk 2-dimensionale verificatie. 

Materiaal werkstuk : 

Materiaal frees : 

V oorfrezen : 

Nafrezen: 

aluminium 
vierkant 50 mm 

kwal. 51st 

Vingerfrees hardmetaal (HM) 

diameter: 20 mm 
3 tanden 

Snedediepte 10 mm (verticale richting) 

Minimum toerental 25% * 6300 = 1575 toeren/minuut 
Maximum toerental 100% * 6300 = 6300 toeren /minuut 
Aanzet snelheid 100 mm/min 

Snedediepte 5 mm 

Snedediepte 0.2 mm 
Minimum toerental 

(verticale richting) 

(horizontale richting) 

25% * 6300 = 1575 toeren/minuut 
Maximum toerental 100% * 6300 = 6300 toeren /minuut 
Aanzet snelheid 100 mm/min 

Meelopend frezen (Inwrijven van spanen in het vrijloopvlak is 

niet mogelijk. waardoor een gladder oppervlak 
wordt gefreesd. Tevens is dit beter voor de 
hardmetalen frees aangezien deze slecht 

bestand is tegen de wrijving, zoals deze bij 

tegenlopend frezen optreedt [29].) 

De positie van iedere stap langs de diagonaal en het daarbij behorende toerental zijn 

weergegeven in tabel B6.1. Het toerental wordt bepaald door het DIN-spectrum, dat wordt 
gevolgd vanaf 60 minuten. Gedetailleerde maten van het 2-dimensionale proefwerkstuk 
worden gegeven in figuur B6.1. 
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cyclus freesbaan Positie tangs Toerental Toerental 

nummer diagonaal 
[mm} [% ll".ax] [ toeren/mmuutJ 

1 1 ·400 25 1575 

2 2 ·350 50 3150 

3 - vrij hoven 0 0 
werkstuk 

4 3 -300 50 3150 

5 4 -250 75 4725 

6 5 -200 25 1575 

7 6 -150 25 1575 

8 7 -100 50 3150 

9 8 -50 75 4725 

10 9 0 100 6300 

11 10 50 25 ]575 

12 11 100 50 3150 

13 - vrij hoven 0 0 
werkstuk 

14 12 150 50 3150 

15 13 200 75 4725 

16 14 250 25 1575 

17 15 300 25 1575 

18 16 350 50 3150 

19 17 400 75 4725 

Tabel B6.1 : Freescondities proefwerkstuk 2-dimensionale verificatie 
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Freescondities proefwerkstuk 3-dimensionale verificatie. 

Materiaal werkstuk : 

Materiaal frees : 

V oorfrezen : 

Nafrezen: 

aluminium 

vierkant 50 mm 
kwal. 51st 

V oorfrezen: Vingerfrees 

Nafrezen : Vingerfrees 

hardmetaal (HM) 

diameter: 20 mm 
3 tanden 
hardmetaal (HM) 

diameter: 20 mm 
3 tanden 

Snedediepte 10 mm (verticale richting) 

Snedediepte 18 mm (horizontale richting) 

Minimum toerental 25% * 6300 = 1575 toeren/minuut 
Maximum toerental 

Aanzet snelheid 
100% * 6300 = 6300 toeren /minuut 
100 mm/min 

Horizontale vlak Snedediepte 0.2 mm (verticale richting) 
Snedediepte 10 mm (horizontale richting) 

Verticale vlak Snedediepte 5 mm (verticale richting) 
Snedediepte 0.2 mm (horizontale richting) 

Minimum toerental 25% * 6300 = 1575 toeren/minuut 
Maximum toerental 

Aanzet snelheid 

Meelopend frezen 

100% * 6300 = 6300 toeren /minuut 

100 mm/min 

(Om dezelfde redenen als bij het werksuk voor 
de 2-dimensionale verificatie.) 

De positie van iedere stap langs de diagonaal en het daarbij behorende toerental zijn 
weergegeven in tabel B6.2. Het toerental wordt bepaald door het DIN-spectrum. dat wordt 
gevolgd vanaf 60 minuten. Meer gedetailleerde infonnatie om trend het 3-dimensionale 
proefwerkstuk is gegeven in figuur B6.2. 
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cycJus freesbaan Positie langs Toerental Toerental 

nummer diagonaal 1% ll",ul ltoeren/minuutl 
Imml 

1 1 -440 25 1575 

2 2 -400 50 3150 

3 - vrij hoven 0 0 
werkstuk 

4 3 -360 50 3150 

5 4 -320 75 4725 

6 5 -280 25 1575 

7 6 -240 25 1575 

8 7 -200 50 3150 

9 8 -160 75 4725 

10 9 -120 100 6300 

11 10 -80 25 1575 

12 11 -40 50 3150 

13 - vrij boven 0 0 
werkstuk 

14 12 0 50 3150 

15 13 40 75 4725 

16 14 80 25 1575 

17 15 120 25 1575 

18 16 160 50 3150 

19 17 200 75 4725 

20 18 240 100 6300 

21 19 280 25 1575 

22 20 320 50 3150 

23 - vrij boven 0 0 
werkstuk 

24 21 360 50 3150 

25 22 400 75 4725 

26 23 440 25 1575 

Tabcl 86.2 : Freescondities proefwerkstuk 3-dimensionale verificatie 
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Bijlage 7 Meetwaarden proefwerkstukken 

De verschillende stappen van de proefwerkstukken zijn nagemeten op een coordlnaten 

meetmachine. 

Bij het 2-dimensionale proefwerkstuk is de eerste meetcyclus verricht langs een lijn in het 

midden van de balk. De twee daaropvolgende meetcycli zijn uitgevoerd langs een lijn op +10 

mm respectievelijk -10 mm van de middenlijn. De meetwaarden zijn weergegeven in tabel 

B7.1. 

machineverplaatsing meetmachine-coOrdinaten (3 meetcycli) 

langs de diagollaal 
1 2 3 

0 -399.9460 -399.9426 -399.9454 

50 -349.9614 -349.9581 -349.9614 

100 -299.9708 -299.9675 -299.9702 

150 -249.9759 -249.9753 -249.9749 

200 -199.9845 -199.9847 -199.9832 

250 -149.9924 -149.9910 -149.9922 

300 -99.9960 -99.9948 -99.9986 

350 -49.9992 -49.9979 -49.9981 

400 0 0 0 

450 49.9879 49.9890 49.9868 

500 99.9814 99.9836 99.9809 

550 149.9777 149.9793 149.9735 

600 199.9732 199.9769 199.9720 

650 249.9700 249.9734 249.9665 

700 299.9720 299.9774 299.9670 

750 349.9792 349.9854 349.9742 

800 399.9863 399.9926 399.9811 

Tabel B7.1 : Meetwaarden 2D-proefwerkstuk 
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Bij het 3D-proefwerkstuk zijn in totaal 5 meetcycli verricht. De eerste meetcyclus loopt langs 

een lijn in het midden van de balk. De 4 daaropvolgende meetcycli zijn achtereenvolgens 

uitgevoerd langs een lijn op -10 mm, + 10 mm, +5 mm, -5 mm van de middenlijn. Bij iedere 

trap zijn in horizontale en verticale richting de nagefreesde vlakjes gemeten. De meetwaarden 

zijn weergegeven in tabel B7.2 en B7.3. 

machinevetplaatsing meetmachine-coOrdinaten (5 meetcycli) 

langs de diagonaal 
1 2 3 4 5 

0 -386.8151 -386.8093 -386.8125 -386.8125 -386.8072 

40 -351.6675 -351.6627 -351.6685 -351.6665 -351.6633 

80 -316.5117 -316.5090 -316.5125 -316.5115 -316.5084 

120 -281.3429 -281.3389 -281.3424 -281.3419 -281.3372 

160 -246.1805 -246.1774 -246.1818 -246.1797 -246.1772 

200 -211.0131 -211.0121 -211.0153 -211.0134 -211.0110 

240 -175.8451 -175.8446 -175.8460 -175.8452 -175.8424 

280 -140.6749 -140.6705 -140.6750 -140.6746 -140.6715 

320 -105.4979 -105.4965 -105.4983 -105.4980 -105.4977 

360 -70.3390 -70.3380 -70.3396 -70.3385 -70.3369 

400 -35.1711 -35.1728 -35.1716 -35.1714 -35.1712 

440 0 0 0 0 0 

480 35.1789 35.1755 35.1783 35.1785 35.1776 

520 70.3481 70.3446 70.3490 70.3480 70.3473 

560 105.5216 105.5171 105.5233 105.5220 105.5185 

600 140.6929 140.6866 140.6954 140.6933 140.6891 

640 175.8711 175.8678 175.8719 175.8727 175.8696 

680 211.0476 211.0435 211.0490 211.0477 211.0440 

720 246.2204 246.2169 246.2234 246.2208 246.2181 

760 281.3966 281.3941 281.3998 281.3975 281.3950 

800 316.5771 316.5737 316.5789 316.5764 316.5747 

840 351.7573 351.7548 351.7598 351.7580 351.7558 

880 386.9360 386.9339 386.9369 386.9361 386.9335 

Tabel 87.2 : Meetwaarden 3D-proefwerkstuk hori7.ontale richting (verticale v\akken) 
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machineverplaatsing meetmachine-coOrdinaten (5 meetcycli) 

langs de diagonaal 
1 2 3 4 5 

0 209.5720 209.5694 209.5764 209.5746 209.5721 

40 190.5051 190.5062 190.5072 190.5071 190.5067 

80 171.4448 171.4444 171.4449 171.4454 171.4449 

120 152.3890 152.3891 152.3889 152.3899 152.3895 

160 133.3345 133.3356 133.3336 133.3356 133.3356 

200 114.2833 114.2840 114.2834 114.2839 114.2839 

240 95.2400 95.2401 95.2391 95.2395 95.2401 

280 76.1917 76.1918 76.1918 76.1917 76.1918 

320 57.1459 57.1464 57.1454 57.1459 57.1459 

360 38.0900 38.0907 38.0893 38.0902 38.0897 

400 19.0534 19.0534 19.0534 19.0539 19.0533 

440 0 0 0 0 0 

480 -19.0358 -19.0368 -19.0348 -19.0353 -19.0363 

520 -38.0907 -38.0936 -38.0881 -38.0891 -38.0916 

560 -57.1344 -57.1394 -57.1299 -57.1314 -57.1363 

600 -76.1746 -76.1791 -76.1697 -76.1712 -76.1762 

640 -95.2091 -95.2145 -95.2035 -95.2060 -95.2115 

680 -114.2519 -114.2567 -114.2457 -114.2477 -114.2532 

720 -133.2977 -133.3026 -133.2901 -133.2926 -133.2991 

760 -152.3360 -152.3409 -152.3289 -152.3309 -152.3369 

800 -171.3828 -171.3882 -171.3757 -171.3777 -171.3842 

840 -190.4221 -190.4264 -190.4149 -190.4169 -190.4220 

880 -209.4708 -209.4748 -209.4638 -209.4643 -209.4708 

Tabel B7.3 : Meetwaarden 3D-proefwerkstuk verticale richting (horizontale vlakken) 
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