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samenvatting

SAMENVATTING

Voor U ligt het verslag van de afstudeeropdracht "Periodieke

keuring gereedschapswerktuigen", uitgevoerd door J.G.J. Fris

sen.

Dit rapport geeft een opzet voor de periodieke keuring van

numeriek bestuurde gereedschapswerktuigen. Allereerst worden

de verschillende uitvoeringsvormen van numeriek bestuurde

gereedschapswerktuigen in categorieen ingedeeld. Hierna zijn

de losse elementen van de gereedschapwerktuigen bekeken op

mogelijke afwijkingen, die een goed functioneren van de

machine in de weg staan. Vervolgens worden de diverse tests

om (de eigenschappen van) de machine te controleren op een

rij gezet. Er wordt een keuze gemaakt voor de tests die in

de periodieke keuring opgenomen dienen te worden. Hierbij

wordt de kans op een bepaalde afwij king afgewogen tegen de

benodigde tij d om die afwij king te meten. Tot slot worden

enkele aanbevelingen gedaan, die voor een goede uitvoering

van een periodieke keuring van belang zijn.

Het rapport is bedoeld als een leidraad bij de periodieke

keuring van numeriek bestuurde gereedschapswerktuigen. Het

geeft aan waarom bepaalde elementen periodiek gekeurd dienen

te worden. De opsommingen van de mogelijke afwijkingen en de

tests maken het rapport ook geschikt voor gebruik bij de

opleiding van bijvoorbeeld revisiemonteurs.

Met de in dit rapport gegeven combinatie van tests kunnen

niet aIle afwijkingen worden gevonden. De keuring is echter

zodanig samengesteld dat de tijd-resultaat-verhouding op

timaal is.
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summary

SUMMARY

This report deals with the periodical inspection of numeri

cal controlled machine tools in general. The report is writ

ten by J.G.J. Frissen as an examination to finish his college

career at the University of Technology Eindhoven. The re

quired research was done at the production engineering de

partment of Philips Machinefabrieken Eindhoven.

The inquiry starts with a recital of the different types of

numerical controlled lathes and milling machines. After this

we look at the possible deviations of the seperate components

of the machines, which may cause improper functioning of the

machine tools. Next we give an enumeration of existing tests

to control the machine qualities. The periodical inspection

consists of a selection of these tests. The selection proce

dure weighs the chance of occurrence of a particular devia

tion against the necessary time for a required test. The

report ends with some recommendations for the execution of

(periodical) inspections.

This report can be used as a guide for the periodical inspec

tion of numerical controlled machine tools. It answers the

question why particular elements periodically have to be

inspected. The report also can be used as a course book for

overhaul mechanics because of the recital of the different

machine deviations and tests.

The given combination of tests cannot show every machine

deviation, but it is the most efficient one with regard to

the required time and the expected result.
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lijst van gebruikte aymbolen

LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN

Symbool

a

A

B

C

D

f

L

n

p

Eenheid

mm

mm

Hz

mm

omw/min

omw/min

pm

pm

pm

pm

pm

pm

o

o

o

o

o

o

Omschrijving

snedediepte

rotatie-as om de X-as

rotatie-as am de Y-as

rotatie-as om de Z-as

diameter

frequentie

lengte

toerental

maximaal toerental

positieonzekerheid

positieafwijking

positiespreiding

positiespreiding van de meetwaarden

uit positieve en negatieve richting

op plaats x j

maximale waarde van de positiesprei

ding over de verschillende plaatsen

x j

positiespreiding op plaats x j van de

meetwaarden uit positieve richting

rotatie-afwijking am de X-as bij

verdraaiing om de B-as

rotatie-afwijking om de X-as bij

verplaatsing over de X-as

rotatie-afwijking om de Y-as bij

verdraaiing om de B-as

rotatie-afwijking am de Y-as bij

verplaatsing over de X-as

rotatie-afwijking om de Z-as bij

verdraaiing am de B-as

rotatie-afwijking om de Z-as bij

verplaatsing over de X-as
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pm

pm

pm

pm

pm

].lm

pm

pm

pm

pm

].lm

pm

pm

pm

mm

mm

mm

mm

lijst van gebruikte symbol en

standaardafwijking Op plaats X j van

de meetwaarden uit positieve en

negatieve richting

standaardafwijking op plaats x j van

de meetwaarden uit positieve rich

ting

positietolerantie

translatie-afwijking om de X-as bij

verdraaiing om de B-as

translatie-afwijking om de X-as bij

verplaatsing over de X-as

translatie-afwijking om de Y-as bij

verdraaiing om de B-as

translatie-afwijking om de Y-as bij

verplaatsing over de X-as

translatie-afwijking om de Z-as bij

verdraaiing om de B-as

translatie-afwijking om de Z-as bij

verplaatsing over de X-as
omkeerfout

omkeerfout op plaats x j

maximale waarde van de omkeerfout op

de verschillende plaatsen x j

omkeerfout in X-richting

omkeerfout in Z-richting

positie-aanduiding

gemiddelde van de meetwaarden uit

posi tieve richting op de verschil

lende p~aatsen x j

gemiddelde van de meetwaarden uit

negatieve richting op de verschil

lende plaatsen x j

gemiddelde van de meetwaarden uit

positieve en negatieve richting

op plaats x j
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lijst van gebruikte symbol en

=
X jmax mm maximale waarde van het gemid-

delde van de meetwaarden uit

positieve en negatieve richting

op plaats x j
=x jmin mm minimale waarde van het gemid-

delde van de meetwaarden uit

positieve en negatieve richting

op plaats x j
0 haaksheidsafwijking tussen x- en y-

as

B 0 haaksheidsafwijking tussen x- en z-
as

0 haaksheidsafwijking tussen y- en z-
as
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AFSTUDEEROPDRACHT J.G.J. FRISSEN, TUE

PERIODIEKE KEURING GEREEDSCHAPWERKTUIGEN

Binnen de Machinefabrieken van de Nederlandse Philips
Bedrijven B.V. staan grote aantallen bewerkingsmachines
opgesteld. Een deel van dit machinepark bestaat uit geavan
ceerde CNC-machines (bewerkingscentrums, draaibanken).
Deze machines maken het mogelijk om beheerst nauwkeurige
produkten te maken. Dit geldt echter aIleen wanneer een
machine aan bepaalde specificaties blijft voldoen. Slijtage
kan er de oorzaak van zijn dat de beheersbaarheid van het
proces terugloopt. Er bestaat behoefte om de kwaliteit van de
machines periodiek te controleren.
Deze kwaliteit omvat de volgende aspekten:

geometrische nauwkeurigheden (Schlesinger normen (DIN
8605)
positioneernauwkeurigheden (VDI/DGQ 3441)
werking servo-systemen (Kreislauftest)
dynamisch gedrag tijdens verspaning
rondloopnauwkeurigheid hoofdspil bij bedrijfstoerental
thermisch gedrag.

Opdracht:

a) Zoek uit welke van bovenstaande aspekten in de tijd veran
deren en dus gecontroleerd moeten worden.

b) Ontwikkel een testprocedure waarmee de relevante aspekten
gecontroleerd kunnen worden. Richt u in eerste instantie
aIleen op duurdere CNe-machines. Houdt hierbij rekening
met de volgende randvoorwaarden:
* Korte meettijd (bij voorkeur korter dan 1 dag) waarin

geconstateerd kan worden of de kwaliteit gewijzigd is.
Het in detail analyseren van de oorzaak van de veran
dering mag langer duren.

* Metingen moeten gerelateerd kunnen worden aan voor
gaande metingen (oak aan de afnamekeuring), hetgeen
betekent dat de metingen vastgelegd moeten worden (b.v.
met een personal computer).

c) Welke meetapparatuur en testprodukten zijn hiervoor nodig?

Coach bedrijf:
Ir.J.Deurwaarder

~ 'v1 t t~ My Lv r-th

Prof. Dr.Ir. A.C.H.v.d.Wolf

hG-_-
~~.
. Ir.J.A.W.Hijink
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inleiding

1. INLEIDING

Voordat een gereedschapswerktuig wordt gekocht, wordt gecon

troleerd of deze aan de eisen van de koper (afnamespecifika

ties) voldoet. Tijdens deze afname worden de diverse functies

en eigenschappen van de machine getest. Als de machine in

gebruik is genomen, kan het zijn dat de machine door slijtage

niet meer aan de eerder geste1de specifikaties voldoet. Hier

door loopt de beheersbaarheid van het produktieproces terug.

Veel bedrijven onderschrijven de mening dat door een perio

dieke kwaliteitscontrole van de gereedschapswerktuigen het

produktieproces beter in de hand kan worden gehouden. Zolang

er echter geen periodieke keuring plaats vindt, kan het nut

van een dergelijke keuring moeilijk aangetoond worden. Het

verslag van het onderzoek "periodieke keuring gereedschaps

werktuigen" geeft een opzet voor een dergelijke keuring. Het

onderzoek heeft zich toegespitst op numeriek bestuurde draai

, freesbanken en bewerkingscentra.

Er is weinig literatuur over periodieke keuringen te vinden.

Over afnamekeuringen is meer geschreven. De basis voor deze

keuringen is gelegd door Schlesinger [10]. Het artikel van

Koopmans [7] geeft een goed beeld van de huidige afnamekeu

ringen. De bouwvormen van de bewerkingsmachines en de moge

lijke foutenbronnen zijn goed beschreven in de boeken van

respectievelijk van der Wolf [14] en Weck [13]. Over de

afzonderlijke testen is een aantal publicaties verschenen

[5] en [8]. Enkele tests zijn vastgelegd in normen [16], [18]

en [19].

Daar periodieke keuring nog een braakliggend terrein is, is

het moei1ijk een "allesomvattende" keuring op te ste1len.

In di t onderzoek zijn aIle, in de tijd veranderende eigen

schappen, kwaliteiten van een gereedschapswerktuig nader

bekeken. Er wordt getracht tot een evenwichtige samenstelling

van tests te komen zodanig dat elke verandering, waarvan de

kans reeel is dat deze in de loop der tijd optreedt, gecon

stateerd kan worden. Ui teraard bestaat de kans dat eigen-
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in1eiding

schappen in de tijd veranderen zonder dat dit voorzien kan

worden. De tijd zal uitwijzen of de voorgestelde combinatie

van tests voldoende "compleet" is.

Dit rapport is geschreven naar aanleiding van de vraag,

vanuit de Philips Machinefabrieken, naar een opzet van een

periodieke keuring. Het rapport heeft als doel een uniforme

periodieke keuring voor de diverse machines op te zetten. Het

verslag kan als leidraad dienen bij de uitvoering van een

periodieke keuring van een numeriek bestuurd gereedschaps

werktuig. Door de opsommingen van bouwvormen, foutenbronnen

en testmethoden is het rapport ook geschikt voor gebruik als

lesmateriaal bij cursussen.

Het onderzoek "hoe tot een keuring te komen" is op te delen

in een aantal fasen. In het rapport is aan elke fase een

hoofdstuk gewijd. Om inzicht te verkrijgen wordt eerst beke

ken in hoeverre de bouwvormen van de diverse draai- en frees

banken verschillen (hoofdstuk 2). Daarna worden de bouwele

menten van de bewerkingsmachines bekeken op mogelijke fouten

bronnen (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 worden de testen om

deze foutenbronnen op te- sporen opgesemd. Hoo-fdstuk 5 gee£t

aan welke tests tot nog toe deel uit maken van de verschil

lende keuringen. Het eindresultaat van het onderzoek wordt

behandeld in de hoofdstuk 6, waar de samenstelling van de

periodieke keuring worden besproken. Hoofdstuk 7 vermeldt de

conclusie en geeft aanbevelingen voor verder onderzoek. In de

bij lagen I tot en met VI zijn diverse tests verder uitge

werkt. De afnamespecifikaties voor een horizontaal bewer

kingscentrum zijn in bijlage VII opgenomen.
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bouwvormen van gereedschapwerktuigen

2. BOUWVORMEN VAN GEREEDSCHAPSWERKTUIGEN

am te kunnen beoordelen of de verschil1ende bouwvormen een

verschil1ende benadering vereisen, worden eerst de diverse

bouwvormen op een rijtje gezet. In de vo1gende indeling is

aIleen gekeken naar universele, numeriek bestuurde gereed

schapswerktuigen. In paragraaf 2.1. worden de uitvoeringsnor

men van een draaibank beschreven en in paragraaf 2.2. de

freesbanken, inclusief de bewerkingscentra. Beide opsommingen

beginnen bij een niet verp1aatsbare hoofdspi1 en eindigen bij

een vo11edig bewegende hoofdspi1. Beide

paragrafen worden besloten met een of

twee model1en van, voor die groep repre

sentatieve, machines. Bij de opsomming

wordt het assenkruis, zoals

afgebeeld in figuur 2.1., gehanteerd.

figuur 2.1. Gehanteerde
assenkruis

2.1. Draaibanken

De vier basise1ementen van een draaibank zijn:

- de hoofdspil, die tevens werkstukhouder is

- de gereedschaphouder

- de 1angss1ede

- de dwarss1ede.

Kenmerkend voor een draaibank Z~Jn de draaibeweging, die per

definitie door het werkstuk wordt uitgevoerd en de trans1e

rende bewegingen van het gereedschap ten opzichte van het

werkstuk.

Er zijn vier mogelijkheden voor de wijze waarop de aandrij

ving van de hoofdspil C-as wordt bestuurd, te weten:

- geen besturing, toerenta1-inste1ling met de hand

- aIleen bestuurde toerental-inste11ing

- bestuurde toerental-inste1ling en fixering spi1 in aantal

vaste standen (indexerend bestuurd)

- bestuurde toerental-instelling en fixering spil in elke

wi1lekeurige stand (vol1edig bestuurd).
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bouwvormen van gereedschapwerktuigen

2.1.1. Gestapelde sledes

De bouwvorm waarbij de hoofdspil niet kan worden verplaatst,

wordt draaibank met gestapelde sledes genoemd. De sledes zijn

gestapeld, waarbij meestal de dwarsslede op de langsslede

ligt. We onderscheiden draaibanken met een vertikaal en met

een horizontaal gelagerde hoofdspil. De draaibank met een

vertikaal gelagerde hoofdspil, ook weI carrouseldraaibank

genoemd, is geschikt voor grote, zware produkten. Draaibanken

met een horizontaa1 gelagerde hoofdspil bezitten een vijfde

basiselement: de losse kop, welke in lijn dient te staan met

de hoofdspil. Deze laatste groep is weer onder te verdelen in

horizontaalbed- en schuinbed-machines.

Een schuinbed-machine heeft op een horizontaalbed-machine de

volgende voordelen:

- betere spanenval

betere ergonomie

- stijvere constructie.

Een schuinbedmachine wordt als model van de draaibanken in

het verdere onderzoek genomen.

translatie-assen

--<Jr>--

--e:J

<

rotatie-assen

gereedschap

produkt-opspanning

vaste verbinding

figuur 2.2. Gebruikte symbo1en bij de

Bchematische weer gave van
de gereedschapswerktuigen

2.1.2. Ongestapelde sledes

Draaibanken met ongestapelde sledes worden gebruikt voor de

fabricage van kleine, produkten met een hoge nauwkeurigheid.

Het spilhuis is gemonteerd op de Z-slede. Het gereedschap is

bevestigd aan de X-slede. Daar di t type draaibank weinig
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bouwvormen van gereedschapwerktuigen

voorkomt en een specifiek toepassingsgebied heeft, wordt in

het verdere onderzoek hier niet meer op ingegaan.De symbolen

die gehanteerd worden bij de schematische weergave van de

gereedschapswerktuigen z~Jn in figuur 2.2 afgebee1d. Figuur

2.3. geeft een overzicht van al1e typen draaibanken.

aantal
gereedschap

bewegingen
bouwvorm schematische

weergave

nul

een

""

'",

", __ i,;

717'

figuur 2.3. Overzicht bouwvormen van draaibanken

2.2. Freesbanken en bewerkingscentra

Onder een bewerkingscentrum verstaan we een numeriek bestuur

de frees- en boormachine die van een programmabestuurde

gereedschapwisselaar is voorzien. Er is geen verschi1 tussen

de bouwvormen van freesbanken en bewerkingscentra. De vij f

basiselementen die we bij een freesbank terugvinden zijn:

- de hoofdspi1, die tevens gereedschaphouder is

- het opspanvlak

- de X-slede

- de Y-slede

- de Z-slede.
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bouwvormen van gereedschapwerktuigen

·z

----.-n 1

Er bestaan horizontale en vertikale freesbanken afhankelijk

van de ligging van de hoofdspil. 50ms bestaat er de mogelijk

heid om een horizontale freesbank, met behulp van een spe

ciale freeskop om te bouwen tot een vertikale freesbank. Dit

schept verwarring in het te hanteren assenstelsel, zie figuur

2.4.. Beziteen horizontale freesbank de mogelij kheid tot

ombouwen, dan hanteren we het assenstelsel met een horizonta

le Z-as.

o 0
©

figuur 2.4. Ligging van het assenkruis

ten opzichte van de free.bank

Ook de opsomming van de freesmachines start met een type met

een niet-verplaatsbare hoofdspil (gereedschap). Naarmate het

werkstuk groter of zwaarder is, zullen meer bewegingen door

het gereedschap worden uitgevoerd. De rotaties blijven bij de

gemaakte indeling buiten beschouwing. Rotaties van het ge

reedschap, behalve om de eigen as, komen maar bij een gering

aantal machines voor. De meest voorkomende rotatiebeweging

bij freesbanken is de draaiing van het opspanvlak (werkstuk)

om de vertikale as, de C-beweging bij vertikale freesbanken

en de B-beweging bij horizontale freesbanken.

De manier waarop de translatie-bewegingen worden ui tgevoerd

is de basis voor, de hier gehanteerde, de indeling van de

freesbanken. De freesbanken kunnen worden ingedeeld in machi

nes met nul, een, twee of drie gereedschapbewegingen. Bij de

besprekingen van de verschillende bouwvormen wordt, tenzij

anders vermeld, uitgegaan van een horizontale freesbank.
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bouwvormen van gereedschapwerktuigen

2.2.1. Machine met nul gereedschapsbewegingen

Het gereedschap zal bij dit type freesbanken, ook weI knie

type genoemd, aIleen om de eigen as roteren en niet in de

ruimte bewegen. Het opspanvlak met daarop het werkstuk voert

aIle overige bewegingen uit. De knie wordt ondersteund door

een uitschuifbaar schroefspindel, die de Z-beweging uitvoert.

Op de knie zijn X- en Y-slede gestapeld.

2.2.2. Machine met een gereedschapbeweging

Deze bouwvorm, ook weI console-type, is erg gangbaar. De

gereedschapsbeweging wordt uitgevoerd door de Z-slede, welke

op de console is bevestigd. Tegen de console is de Y-slede,

met daarop gestapeld de X-slede, bevestigd.

aantal
gereedschap

bewegingen

nul

een

bouwvorm

o 0
©

schematische
weergave

I~

figuur 2.5. Overzicht bouwvormen van freeabanken

2.2.3. Machine met twee gereedschapsbewegingen

Bij deze constructievorm, ook weI bed met slede of travelling

table-type, wordt, van de drie aanwezige translaties, nog

maar een translatie door de spantafel uitgevoerd. De span-
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tafel beweegt in X-richting, de spil kan bewegingen in Y- en

Z-richting maken.

2.2.4. Machine met drie gereedschapsbewegingen

Deze constructievorm wordt vaak travelling column en por

taalfreesbank genoemd. De hoofdspil, die aan een kolom of

portaal is bevestigd, voert alle translaties uit. Het bed is

vast opgesteld. Figuur 2.5. geeft een overzicht van de ver

schillende bouwen.

aantal
gereedschap

bewegingen
bouwvorm schematische

weergave

twee

drie

figuur 2.5. Vervolg overzicht bouwvormen van freesbanken

De machine met een of twee gereedschapsbewegingen zijn het

meest gangbaar. Uit beide groepen kiezen we een horizontale

freesbank met een rotatie om de Y-richting (B-as) als model.

De hier gemaakte opsomming geeft geen aanleiding tot een

verschillende benadering voor de diverse bouwvormen. In het

volgende hoofdstuk worden nu de afzonderlijke componenten

bekeken op mogelijke afwijkingen.
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3. FOUTENBRONNEN

~
geometrische

afwijkingen

elastische en
I-- thermische

vervormingen

r--
Systematische

~afwijkingen

(vaste)
~ positie- -

afwijking

omkeerfout
'-- (dode slag)

MACHlNE-NAUW-
KEURIGHEID r--

wisselende
- positie- -

afwijkingen
(spreiding)

wisselende
I-- krachten/

gewichten

'--
Toevallige

I--afwijkingen

I--
wisselende >----temperaturen

'-- trillingen

geometrische
nauwkeurigheid

statische en
thermische
stijfheid

positie
onnauw
keurigheid

statische
stijfheid

thermische
stijfheid

dynamische
stabiliteit/
stijfheid

figuur 3.1. Opbouw van de machinenauwkeurigheid [7]
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De machine-nauwkeurigheid wordt door een aantal factoren

bepaald. Figuur 3.1. geeft een overzicht van de afwijkingen

die kunnen optreden en die in dit hoofdstuk worden behandeld.

Onder een afwijking verstaan we het verschil tussen de werke

lijke en de gewenste positie van het gereedschap ten opzichte

van het produkt. Men kan onderscheid maken tussen systemati

sche en toeva11ige afwijkingen. Een systematische afwijking

is een door een foutenbron veroorzaakte afwijking die indien

deze meet- en berekenbaar zou zij n, voor de toekomst voor

spelbaar optreedt. Deze afwijkingen zl.Jn voor een deel of

geheel te corrigeren of te compenseren. Dat is niet moge1ijk

met de toevallige afwijkingen, die een wil1ekeurig karakter

hebben.

In dit hoofdstuk worden enkele vitale onderdelen bekeken op

de mogelij ke foutbronnen. Aan het einde van het hoofdstuk

wordt het statisch, dynamisch en thermisch gedrag van de

totale machine kort behandeld.

3.1. Geleidingen

We onderscheiden trans1atie- en rotatiege1eidingen, respec

tievelijk de X-,Z- en C-as aan een draaibank, X-, Y-, Z- en

A-, a-, C-as aan een freesbank. De gehanteerde notatie voor

de afwijkingen omvat informatie over:

- de soort afwijking; T voor trans1atie, R voor rotatie

(eerste positie)

de richting van de afwijking bij translaties, de draai

iingsas bij rotaties (tweede positie)

bewegingsrichting, die de afwijking veroorzaakt (derde

positie).

De fouten die kunnen ontstaan bij beweging in X-richting

worden hier als voorbeeld opgesomd:

Txx positioneerfout, een fout in bewegingsrichting

TyX rechtheidsafwijking in Y-richting, de fout staat

loodrecht op de bewegingsrichting
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Tzx rechtheidsafwijking in Z-richting, de fout staat

loodrecht op de bewegingsrichting

Rxx hoekfout, draaiing rond de bewegingsas, ook weI rollen

genoemd

Ryx hoekfout, draaiing rond de V-as, ook weI stampen ge

noemd

Rz x hoekfout, draaiing rond de Z-as, ook weI gieren ge

noemd.

Deze fouten zijn in figuur 3.2. weergegeven.

z ~xx

Ryx
• '----__..J'

figuur 3.2. Afwijkingen van de X-ae

De invloed van de hoekfouten voor de afwijking in de ruimte

is afhankelijk van de afstand tot het draaipunt.

Behalve de afwijkingen ten gevolge van een verplaatsing in

een bepaalde richtingen, zijn er ook nog haaksheid-afwijkin

gen van de assen onderling. We defini~ren de haaksheid-afwij

king tussen de X- en V-as, de X- en Z-as en de V-en Z-as, als

respectievelijk ex, B en r . Het totaal aan mogelijke afwij

kingen bij een machine met drie translatorische geleidingen

is eenentwintig; zes per geleiding plus drie haaksheid-afwij

kingen. Verrostte geeft in zijn afstudeerwerk een voorbeeld

van deze afwijkingen aan de hand van een MAHO 400P [12].
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De fouten die kunnen ontstaan bij verdraaiing van rotatie-as

worden hieronder gegeven. Als voorbeeld is de B-as gekozen.

TXb

Tyb

TZb

RXb

RYb

RZb

Deze

rondloopnauwkeurigheid, excentriciteit

afwijking in axiaal-richting

rondloopnauwkeurigheid, excentrieiteit

tuimelbeweging om de X-as

positioneerafwijking

tuimelbeweging om de Z-as.

fouten zijn in figuur 3.3. weergegeven.

/

Posit ion ierbewegu ng

AlJdltkung

figuur 3.3. Afwijkingen van de B-as

Een uitvoerige beschrijving van aIle hier genoemde afwijkin

gen wordt gegeven in Week [13J.

3.2. Hoofdspil

De andere funktie van de hoofdspil ten opzichte van de over

ige rotatiegeleidingen maakt een aparte behandeling van

eerstgenoemde noodzakelijk. Een roterende hoofdspil kan de

volgende afwijking vertonen:

- Een axiale fout, dit is een axiale verplaatsing van de spil
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gemeten ter plaatse van de rotatie-as.

- Een radiale fout, di t is een verplaatsing van de spil

loodrecht op de rotatieas gemeten. Hierbij dient de axiale

positie te worden opgegeven, daar de grootte van deze fout

varieert over de lengte.

Een hoekfout, deze komt tot uiting in de verandering van

de radiale foutbeweging over de lengte van de spil.

De uitwerking van de fouten is bij draai- en freesbanken

verschillend. De oorzaak hiervan is het verschil in gevoelige

richting. Bij draaimachines zijn aIleen de foutbewegingen in

het vlak van de beitelbewegingen, dus evenwijdig aan het bed

en de dwarsslede, van invloed. Bij freesmachines draait de

gevoelige richting rond met het gereedschap. Een uitgebreide

beschrijving van de verschillende fouten van een hoofdspil

kan gevonden worden in "Axes of Rotation" [15].

3.3. Besturing

De besturing van een gereedschapswerktuig controleert en

co5rdineert, via de aandrijving en het meetsysteem, de ver

schillende bewegingen van het gereedschap en/of het werkstuk.

De besturing heeft een drietal taken [9]:

- rekentaak

- regeltaak

- logische taak.

De rekentaak berekent, aan de hand van de gegevens over de

contour en het materiaal, de stuurgrootheden voor de aandrij

ving van sledes en hoofdspil. De resultaten van de stuursig

nalen worden door de regel taak gecontroleerd en eventueel

door terugkoppelsystemen bijgesteld. Het betreft hier vooral

terugmeldingen van positie-signalen. De snelheids-signalen

worden via het servo-systeem geregeld. De afwijkingen van de

besturing zijn te verdelen in tijdseffecten, drift en off

positie. De logische taak bewaakt en/of schakelt toestands

grootheden, zoals bijvoorbeeld het koelmiddel en de eindscha-
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kelaars van de sledes.

We onderscheiden open en gesloten besturingen. De open be

sturing of stuurketen zorgt door middel van stuurpulsen van

de besturing via de motor voor de gevraagde verplaatsing.

Deze verplaatsing wordt niet meer gecontroleerd, de regeltaak

ontbreekt. De nauwkeurigheid van bewegen is dus direct

afhankelijk van het aandrij felement, vaak een nauwkeurige

stappenmotor. Bij de gesloten besturing of regelkring wordt

de bereikte positie van de slede via een terugkoppeling

gecontroleerd. Daartoe wordt de werkelijke sledepositie met

behulp van een meetelement gemeten en via een verschilver

sterker gecorrigeerd.

Een afwijking ten gevolge van de besturing wordt in onder

staand voorbeeld aangegeven. Beschrijft het gereedschap een

hoek van 90°, dan zal bij een lage snelheidsversterking de

contour sterk afgerond worden, zie figuur 3.4. links. Bij een

hoge snelheidsversterking zal na het hoekpunt een trilling om

de gewenste lijn ontstaan, zie figuur 3.4. rechts.

Unf,~~ .iner r«htwinkligfn Edt otlne HIlt

Yi r:_~So_"Ila_~_n_eo<:

I
Istlla~n

gfringe GeschwindigktKs
.nltltllng

Sollbahn

hohe Gnchwincligkt"s'
wrstlltllng

figuur 3.4. Baanafwijkingen bij het doorlopen
van een rechte hoek

3.4. Aandrijving

De aandrijving bestaat uit de motor en een aantal mechanische

elementen, waardoor de hoofdspil en de sledes in beweging

kunnen worden gebracht. Potentiele oorzaken van foutenbronnen

zijn:

- lage eigenfrequenties
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- lage stijfheid van zowel de, in de krachtslijn gelegen,

mechanische elementen als van de electrische overbrenging

- speling in de mechanische overdrachtselementen

vormfouten in de aandrijfelementen.

Deze fouten veroorzaken trillingen die een nadelige invloed

op het bewerkte oppervlak kunnen hebben.

3.5. Meetsystemen

Er zijn verschillende indelingen voor meetsystemen mogelijk.

We noemen direct-indirect, analoog-digitaal en absoluut

incrementeel [9] en [11]. Wordt er gekeken naar de afwijkin

gen van het meetsysteem, dan is een verde1ing naar directe en

indirecte meetsystemen het meest voor de hand liggend. Bij

directe meetsystemen worden de grootheden rechtstreeks, dus

zonder overbrenging, gemeten. Een translatiemeetsysteem,

gebruikt om 1ineaire verplaatsingen te meten, en een rotatie

meetsysteem, gebruikt om hoekverdraaiingen te. meten, zijn

beiden voorbeelden van directe meetsystemen. Bij indirecte

meetsystemen wordt de te meten grootheid eerst met behulp van

een overbrenging omgezet, waarna de meting plaats vindt. In

dit geval worden de rotaties omgezet in translaties of an

dersom alvorens de grootheid gemeten wordt.

Onnauwkeurigheid van de merktekendrager en temperatuurveran

deringen kunnen in beide meetsystemen tot onnauwkeurigheden

kunnen 1eiden. Fouten ten gevolge van onjuiste montage van

het meetsysteem zullen meer invloed hebben op een direct

trans1atiemeetsysteem dan op een rotatiemeetsysteem, dat

gebruikt wordt om 1ineaire verplaatsingen te meten.

Rotatiemeetsystemen worden veel toegepast vanwege het groot

constructief voordeel, de lagere prijs en de betere afdicht

ing tegen vuil en vocht ten opzichte van translatiemeetsys

temen. Ze worden gebruikt voor de meting van zowel hoekver

draaiingen (direct) als lineaire verplaatsingen (indirect).
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oor de overbrenging zal een toepassing als indirect meetsys

teem het aantal mogelijke foutenbronnen vergroten. Mogelijke

oorzaken van afwijkingen kunnen dan zijn: fouten in de spoed

van een kogelomloopspindel, slijtage van de aandrijfspindel,

speling in de spindel lagers en in de spindelmotor, torsie en

buiging.

3.6. statisch en dynamisch gedrag

Om een volledige indruk van een machine te verkrijgen, dient

ook het statisch, dynamisch en thermisch gedrag bekend te

zijn. Het thermisch gedrag komt in de volgende paragraaf ter

sprake. In deze paragraaf worden kort het statisch en dyna

misch gedrag besproken.

Als statische belasting zijn naast het werkstukgewicht ook de

verspaningskrachten te noemen. Is het werkstukgewicht klein

ten opzichte van de sledes (freesmachines) of hoofdspil

(draaibank), dan kan dit verwaarloosd worden ten opzichte van

de verspaningskrachten. Bij grotere machines kan j uist het

werkstukgewicht overheersen over de verspaningskrachten. De

verplaatsing als gevolg van statische krachten hangt af van

de stijfheid van de machine. De stijfheid wordt bepaald door

het materiaal, de geometrie en de plaats, de richting en de

wijze waarop de krachten worden ingeleid. Het dynamisch

gedrag van een gereedschapswerktuig wordt bepaald door de

ruimtelijke massaverdeling, de stijfheid en de demping. Deze

laatste wordt hoofdzakelijk bepaald door de verbindingsele

menten. Onvoldoende statische stij fheid van de machine uit

zich voornamelijk in vormfouten van het werkstuk. Onvoldoende

dynamische stijfheid uit zich in trillingen, welke leiden tot

een slechtere oppervlaktekwalitei t van het werkstuk en een

verhoogde slijtage van machine en gereedschap.

3.7. Thermisch gedrag

Onder het thermisch gedrag van een machine wordt verstaan het

uitzetten en vervormen van de machine als gevolg van tempera-
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tuursveranderingen [13]. De temperatuur van de machine is

noch in p1aats noch in tijd constant. De vervormingen veroor

zaken relatieve verplaatsingen van het gereedschap ten op

zichte van het werkstuk, waardoor de nauwkeurigheid van de

bewerking afneemt. Figuur 3.5. laat zien welke vervormingen

bij een freesbank kunnen optreden als gevelg van thermische

invloeden.

Hluplwlrm'q uellen

IlJgerungen
2Getriebe- und HydrlUlildll
J Getriebe, KUPlllungen
• Pumpen uncl MIIloren
S FOhrungen
• Schnillstelle u. Spine
laultre Wlrmezuluhr

Vertor-..", durdl
,nnlfe war"'lllUellen

----,.-, / (1),/
/

/

Verlor"'ung durch
IuSere Wlrmtlufullr

figuur 3.5. Uitwerking van de thermische invloeds

factoren bij een freesmachine

We onderscheiden inwendige en uitwendige warmtebronnen. Voor

beelden van inwendige warmtebronnen zijn hydrostatische en

hydrodynamische geleidingen en lagers, kogellagers, aandrij

vingen, koppelingen en de motor. Ook de warmte-ontwikkeling

veroorzaakt door het verspaningsproces zelf en de hete spanen

worden gerekend tot de inwendige warmtebronnen. De inv10ed

van de inwendige warmtebrennen wordt indien nodig tegengegaan

door deze te koelen. Het koelmiddel van het

verspaningsproces zelf is vaak ook smeermiddel. Een tempera

tuurregeling van dit koelmiddel kan bijdragen tot een

gelijkmatige temperatuursverdeling in de machine. Tot de

ui twendige warmtebronnen worden onder andere zonnestraling,

de verwarming en verlichting van de machinehal gerekend. De

invloed van ui twendige warmtebronnen is afhankelijk van de

plaats van de machine. Om de invloed van de uitwendige warm

tebronnen te beperken worden de machines geplaatst in gecon

ditioneerde ruimten, waar de temperatuur wordt geregeld.

Bij kleine gereedschapswerktuigen bestaat de thermische
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belasting grotendeels uit inwendige warmtebronnen. Een ver

tikale temperatuursgradient, vaak veroorzaakt door uitwendige

warmtebronnen, is voor grote machines ongunstig. Thermische

belasting treedt, in tegenstelling tot andere foutenbronnen,

overal in het werktuig op. De tijdconstanten zijn groot. Om

een en ander goed in te kunnen schatten dienen de grootte

orde en de vorm van de warmtebelasting, de eventuele verande

ringen in de warmtebron en de temperatuur in de uitgangssitu

atie bekend te zijn.
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4. TESTS

Nadat in het vorige hoofdstuk de foutenbronnen behandeld

zijn, zuIIen in di t hoofdstuk de tests worden beschreven

waarmee de foutenbronnen worden opgespoord. In hoofdstuk 3 is

het begrip machine-nauwkeurigheid toegelicht. De factoren die

bij de produktienauwkeurigheid een rol spelen zijn in figuur

4.1. weergegeven.

PRODUKTIE-NAUWKEURIGHEID

1

I I I I
Werkstuk Produktie- Machine Bediening

proces
- vormgeving - volgorde van - nauwkeurig- - bekwaamheid
- materiaal- bewerkingen heid van de en stiptheid

soort - gereedschap montage van de tech-
- opspan- - spanklem - statische en nicus

methode - proces- dynamische - werk- en om-
parameters stijfheid gevingsom-

- koelmiddel - thermische standigheid
invloeden

- plaatsing
(ondersteu-
ning)

- smering
- positiestu-

ring

figuur 4.1. Invloedsfactoren voor de machinenauwkeurigheid

De machinenauwkeurigheid omvat aIle machine-afhankeIijke

afwijkingen die bij het maken van werkstukken op een gereed

schapswerktuig ontstaan. De produktienauwkeurigheid wordt

gedefinieerd als een maat voor de nauwkeurigheid waarmee een

werkstuk op een bepaalde machine onder bepaalde omstandighe

den gemaakt kan worden. In de navolgende paragrafen worden

een aantal tests ter controle van de machinenauwkeurigheid

behandeld.
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4.1. Positioneertest

Een positioneerfout kan ontstaan door een afwijking in de

meet1ineaa1 ze1f, maar ook ten gevo1ge van stampen en/of

gieren. Afwijkingen loodrecht op de bewegende as-richting

evena1s de rol-beweging om de as-richting hebben geen invloed

op de positioneerafwijking in asrichting. Voor de zes vrij

heidsgraden van bijvoorbee1d de X-as ziet di t er a1s voIgt

uit: Txx ' RyX en Rzx zijn van inv10ed op de positioneerfout

van de X-as. De afwijkingen Rxx ' Tyx en Tzx hebben geen

inv10ed op de positioneernauwkeurigheid. Een en ander is

weergegeven in figuur 4.2 ..

,..----::;~+~+++-.. y

figuur 4.2. Invloedafactoren bij de poaitionering van de X-as

Met de positioneertest kan worden nagegaan of er afwijkingen

optreden in de gewenste positie van het gereedschap ten op

zichte van het opspanvlak. De test wordt beschreven in de

richtlijnen van de Verein Deutscher Ingenieure (VOl) en het

Deutsche Gesellschaft fur Qualitat (DGQ) [19]. Richtlijn 3441

behandelt de basisprincipes, richtlijn 3442 spitst zich toe

op universele draaibanken, terwijl een positioneertest voor

universele freesbanken wordt besproken in richtlijn 3443. In

bij lage I zijn de belangrijkste fei ten uit richtlijn 3441

pagina 30



tests

samengevat. Andere onderwerpen die in deze bijlage

schreven, zijn de drie verplaatsingsstrategieen

positioneertest, de mogelijke meetmiddelen en enkele

de meetgegevens kunnen worden verkregen en verwerkt.

zijn be

voor de

tips hoe

Een positioneertest zonder proefwerkstukken, in het vervolg

zal kortheidshalve steeds gesproken worden van een positio

neertest, bestaat uit een procedure waarbij de machine per as

in een aantal meetpunten (ongeveer 24) wordt gepositioneerd.

De meetpunten worden niet equidistant genomen, zodat ook

eventuele periodieke fouten gemeten worden. Door de dezelfde

meetpunten 5 keer uit positieve en 5 keer uit negatieve

richting te benaderen, kunnen de diverse kentallen worden

berekend. Op deze manier kan er iets gezegd worden over de

positioneernauwkeurigheid.

We onderscheiden drie verplaatsingsstrategieen;

- de lineaire methode,

- de pelgrimspas-methode,

- de quasi-pelgrimspas-methode.

De methoden verschillen in de benadering van de meetpunten en

daardoor in de uitwerking van de temperatuurinvloeden op de

resultaten. De lineaire- en pelgrimspas-methode genieten de

voorkeur omdat op deze manier een reele spreiding van de

meetwaarden wordt verkregen. Bij vergelijking van meetresul

taten is het belangrijk dat eenzelfde verplaatsingsstrategie

is gehanteerd.

Er is een drietal meetmiddelen waarmee een positioneertest

van een translatie-as kan worden uitgevoerd, te weten een

eindmaat met schakelend taster, een meetlineaal en een laser.

Een autokollimator met een polygoon of een kollimator met een

theodoliet kunnen worden gebruikt voor een positioneertest

aan een rotatie-as.

4.2. Geometrietest

Begin deze eeuw is een eerste aanzet tot de huidige geome-
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trietests gemaakt door Prof. Schlesinger met zijn "PrUfbuch

fUr Werkzeugmaschinen" [10]. In de loop der tijd zijn de

meetmiddelen verbeterd. De meetmethodiek is dezelfde geble

ven. Bij het opstellen van Deutsche Industie Normen voor de

afnameprocedures van gereedschapwerktuigen diende zij n werk

als uitgangspunt. Er is een groot aantal normen voor de

verschillende machines [16].

DIN 8601 afname-eisen voor verspanende machines, algemene

regels.

DIN 8605 tot en met 8613 afname-eisen voor de diverse draai

banken.

DIN 8615 tot en met 8626 afname-eisen voor de diverse frees-

banken.

De in deze normen voorgestelde meetgereedschappen behoren tot

de basisuitrusting van een meetkamer. Andere meetmiddelen,

mits de nauwkeurigheid toereikend is, kunnen ook worden

gebruikt.

In de onderstaande paragrafen wordt in het kort een overzicht

gegeven van de diverse geometriemetingen. We maken weer de

onderverdeling tussen translatie- en rotatie-assen. De norm

DIN 8601 geeft een uitgebreid overzicht van de verschillende

geometriemetingen.

4.2.1. Translatie-assen

De afwijkingen van een translatie-as splitsen we weer in

afwijkingen van rechtheid (translatie-afwijkingen) en hoek

verdraaiingen (rotatie-afwijkingen). We bespreken eerst de

rechtheidsmetingen en enkele daarmee samenhangende metingen.

Een rechtheidsmeting kan worden uitgevoerd met een taster en

een rei, een laser en een vierquadrantenfotodiode of een

laser met wollastonprisma en rechtheidsspiegel [5] en [17].

De rechtheidsmeting kan ook worden uitgevoerd als hoekmeting

over een vaste afstand, namelijk de basis van het meetappa

raat. De meting met een waterpas is een voorbeeld van deze

methode. Een en ander wordt verduidelijkt in figuur 4.3 .•

Om niet de kanteling van de machine als geheel te meten,
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figuur 4.3. Waterpa.meting

---...x

-
wordt vaak een tweede waterpas op het frame van de machine

geplaatst. Het verschil tussen beide uitlezingen geeft de

hoekverdraaiing van de slede ten opzichte van de machine.

Metingen van parallelliteit, haaksheid en vlakheid z~Jn allen

afgeleid van de rechtheidsmeting. De parallelliteitsmeting is

de meting van twee rechten ten opzichte van elkaar, net als

de haaksheidsmeting. In het eerste geval lopen de rechten

(nagenoeg) evenwijdig, in het tweede geval staan ze (bijna)

loodrecht op elkaar. De vlakheidsmeting is gelijk aan een

aantal rechtheidsmetingen volgens een bepaald patroon. Figuur

4.4. laat de methode en het resultaat van een vlakheidsmeting

met behulp van een laser met vierquadrantenfotodiode zien.

_____- _ULAIIIIEFLICTOII

WITH FOOTIl'ACIII

figuur 4.4. Vlakheidsmeting met een laser
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Voor het meten van een hoekverdraa11ng zijn de volgende meet

middelen bruikbaar; waterpas, rei met twee tasters, autokol

limator met spiegel of laser met twee spiegels [5J en [17].

4.2.2. Rotatie-assen

In paragraaf 3.1. z~Jn de mogelijke afwijkingen van een

rotatie-as opgesomd. De excentriciteitsfouten kunnen met

behulp van een taster aan het gat in de opspantafel worden

opgemeten. De afwijking in axiaal-richting kan eveneens met

een taster worden gemeten. AIle rotatie-afwijkingen van de

rotatie-as kunnen gemeten worden met behulp van een autokol

limator en een polygoon. De tuimelbewegingen kunnen ook met

behulp van twee tasters gemeten worden. De hier beschreven

methode is goed bruikbaar als de rotatie-as loodrecht op de

klauwplaat of het opspanvlak staat. Als de rotatie-as en

opspanvlak evenwijdig aan elkaar zijn en de tafel enige

afstand heeft tot de draaiingsas, dienen de methoden te

worden aangepast.

In plaats van aIle afwijkingen afzonderlijk te meten, kan ook

een gecombineerde meting worden uitgevoerd. Dergelijke metin

gen worden in paragraaf 4.4. behandeld. De kreisformtest en

het aftasten van een rechte in de bewerkingsruimte z~Jn

voorbeelden van gecombineerde tests. Ze worden uitvoerig

beschreven in respectievelijk bijlage II en III.

4.3. Controle van de hoofdspil

Er bestaan vier methoden om een hoofdspil te controleren:

- de meting met tasters

- de meting met capacitieve opnemers

- een produkt draaien of kotteren

- een trillingsmeting.

De meting met tasters is aIleen bruikbaar voor lage toeren

tallen. De laatste twee metingen zijn juist ongeschikt voor

lage toerentallen. De trillingsmetingen zijn nog onder te

verdelen in de modale analyse en de trillingsanalyse. Een
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uitvoerige behandeling van de diverse methoden is te vinden

in bij lage IV. De modale analyse wordt kort beschreven in

bijlage VI.

Met uitzondering van de meting door middel van het draaien of

kotteren van een produkt, hebben aIle meetmethoden het nadeel

dat ze aan de machine in onbelaste toestand kunnen worden

uitgevoerd. Een ander nadeel is dat de metingen bij verschil

lende toerentallen moeten worden verricht. De modale analyse

. vormt hierop een uitzondering. Ondanks al deze nadelen dient

er toch een controle van de hoofdspil plaats te vinden, daar

de hoofdspil het belangrijkste onderdeel van een draai- en

freesbank is.

Voor de controle van de hoofdspil is bij laag toerental de

meting met een taster volgens DIN 8605 geschikt. Bij hoog

toerental hebben we gekozen voor de trillingsanalyse, omdat

deze in korte tijd voldoende informatie geeft. Een probleem

hierbij blijft; bij welke toerentallen dient de analyse

uitgevoerd te worden. Een eenmalige modale analyse geeft

hierover uitsluitsel [2]. Hierbij wordt aangenomen dat de

"gevoelige" toerentallen in de tijd weinig veranderen.

4.4. Gecombineerde metingen

Onder een gecombineerde meting verstaan we een meting waarbij

een aantal eigenschappen gelijktijdig wordt gecontro1eerd.

Met behu1p van de meting wordt nagegaan of het totaa1 van

eigenschappen a1 dan niet een afwijking heeft. Met een gecom

bineerde meting is het niet mogelijk die eigenschap op te

sporen die de afwij king veroorzaakt. We bespreken hier de

kreisformtest en het aftasten van een ruimtelijke rechte.

4.4.1. Kreisformtest

De kreisformtest is ontwikkeld door Dr. W. Knapp [6]. De test

is gebaseerd op het aftasten van cirke1vormen op verschillen

de plaatsen in de bewerkingsruimten. Met behulp van een twee

dimensionale taster wordt het verschil tussen de normcirkel

en de door de machine beschreven cirke1vorm geregistreerd. Op
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deze manier worden de besturing, de positonering en de geome

trie op afwijkingen gecontroleerd. Een uitgebreide beschrijv

ing van de kreisformtest is te vinden in bijlage II. Door een

geschikte keuze van deze plaatsen is het volgens Knapp moge

lijk de verschillende oorzaken van de fouten te onderschei

den. In praktijk blijkt di t nogal moeilijk te zijn, daar

meestal meerdere fouten tegelijkertijd optreden. Zijn er

echter geen afwijkingen van de beschreven cirkel ten opzichte

van de normcirkel, dan kan worden gezegd dat er geen afwij

kingen in de besturing en de geometrie zijn. Als gecombineer

de test is de kreisformtest dan ook goed bruikbaar.

4.4.2. Aftasten van een rechte

Deze test werkt volgens eenzelfde principe als de kreisform

test, maar in di t geval beschrij ft de machine een rechte.

Door een diagonaal in de bewerkingsruimte als rechte te

kiezen, is het aantal mogelijke afwijkingen dat invloed op

de beschreven rechte heeft, maximaal. Een uitgebreide be

schrijving van deze test is te vinden in bij lage III. De

controle gebeurt met behulp van een rei en vier een-dimensio

nale tasters of met een laser en twee vierquadranten

fotodiodes. Figuur 4.5. laat schematisch de opstelling van

de rei en de tasters zien.

rotatie-meting

translatie-meting

rotatie-meting

translatie-meting

figuur •. 5. Afts.ten vsn een rei met behulp van tasters
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De test controleert de geometrie en de besturing. Een ver

schil met de kreisformtest is dat er bij het aftasten van

een ruimtelijke rechte meer eigenschappen gelijktijdig worden

bekeken. De kans dat verschillende afwijkingen elkaar ophef

fen is daardoor groter. Daar de norm een rechte is, is een

afwijkingspatroon van de norm echter beter te herkennen.

4.5. Proefwerkstukken

Proefwerkstukken ten behoeve van onderzoek van machine-eigen

schappen geven een goed beeld van de vervaardigingsnauwkeu

righeid van een gereedschapswerktuig. Door een proefwerkstuk

te vervaardigen kan de vervaardigingsnauwkeurigheid van een

gereedschapswerktuig worden geschat. Hiertoe wordt een pro

dukt gemaakt. De meetgegevens, op deze wijze verkregen, z~Jn

een nuttige aanvulling op de gegevens die ui t de directe

metingen verkregen zijn. Grootheden als omkeerfout, positie

onnauwkeurigheid en baanafwijkingen kunnen op deze manier

indirect worden verkregen. Deze proefwerkstukken worden zowel

voor afname- als voor herhalingskeuringen gebruikt. Een

voordeel van het vervaardigen van proefwerkstukken is dat de

machine een verspanende bewerking uitvoert en dus op een

zelfde manier wordt belast als onder produktie-omstandighe

den. Een nadeel is dat het proefwerkstuk een te klein deel

van de bewerkingsruimte beslaat om uitspraken over afwijkin

gen in de gehele bewerkingsruimte te doen. WeI is het zo dat

het bekeken deel van de bewerkingsruimte het meest intensief

gebruikt wordt.

Afwijkingen die zijn ontstaan door slijtage van het gereed

schap en het werkstukmateriaal zijn niet te scheiden van de

door de machine veroorzaakte afwijkingen. Daarom moet er bij

de interpretatie van de meetresultaten steeds de nodige

voorzichtigheid worden betracht.

Een proefwerkstuk is een uitstekend hUlpmiddel bij een verge

lijking van verschillende gereedschapswerktu~genof bij een

vergelijking van een gereedschapswerktuig in de tijd. Bij

herhaling van de test kan hetzelfde werkstuk worden gebruikt.
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De maten worden in dat geval aangepast.

4.6. Overzicht van de tests

In tabel 4.1. wordt een overzicht gegeven van de verschil

lende tests en de tijd die nodig is om deze test aan een 3

assige freesbank uit te voeren.

tabel 4.1. Overzicht van de tests

machine-nauwkeurig- 2~ uur
heid

TEST

positioneertest

positioneertest

conventionele
geometriemeting

conventionele
geometriemeting

hoofdspil-meting
hoofdspil-meting

produkt draaien
of kotteren

trillingsanalyse

aftasten rechte

kreisformtest

16-uurs-test
modale analyse

proefwerkstuk

*

MEETMIDDEL

lineaal

laser

tasters, waterpas

laser

taster
capacitieve

opnemers

analyzer, versnel
lingsopnemer

laser, vierquadran
fotodiode

cirkelschijf,taster

tasters
analyzer, versnel

lingsopnemers

GEMETEN
EIGENSCHAP

positionering per
machine-as

positionering per
machine-as

geometrie

geometrie

hoofdspil
hoofdspil

hoofdspil,
geometrie

trillingsgedrag van
de hoofdspil

geometrie, bestu
ring, positionering
geometrie, bestu
ring, positionering

thermische gedrag
dynamisch gedrag

TIJDS
DUUR

4~ uur

3~ uur*

7 uur

7 uur*

~ uur
3 uur* *

5 uur* *

2~ uur* *

4 uur

6 uur

20 uur
8 uur

Als de positioneertest en de conventionele geometriemeting met een laser gecombineerd

worden uitgevoerd is de benodigde tijdsduur 9 uur.
** Als bij 20 verschillende toerentallen gemeten wordt.

Een aantal van de genoemde test wordt gebruikt in de keurin-
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gen die in het volgende hoofdstuk ter sprake komen. Aan de

hand van de hiergenoemde tests wordt in hoofdstuk 6 een

voorstel gedaan voor de samenstelling van de periodieke

keuring.

Met uitzondering van de l6-uurs-test worden alle tests elders

in het verslag of de bij lagen besproken. De l6-uurs-test

houdt in dat de machine gedurende 16 uur twee eycli van

ongeveer 15 minuten uitvoert, die telkens herhaald worden

[7]. Bij de eerste eyclus draai t de spil op het laagste

toerental, bij de tweede op het hoogste. Tijdens de eyclus

worden, zo mogelijk, alle funeties van de besturing uitge

voerd. De proef fungeert dus tegelijkertijd als betrouwbaar

heidstest. Aan het einde van iedere eyclus gaat de spil

steeds vaanuit dezelfde riehting en met dezelfde snelheid

naar een vaste meetpostitie op de tafel. De afwijkingen in x-
Y- en Z- riehting worden automatisch gemeten en geregis

treerd.
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5. KEURINGEN

Alvorens en nadat een machine in gebruik is genomen, dient

een machine aan bepaalde eisen of voorwaarden te (blijven)

voldoen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aantal tests

uit hoofdstuk 4. Tijdens de selectie wordt de geschiktheid

van een machine voor een bepaalde toepassing beoordeeld. Als

er voor een machine is gekozen, dan wordt tijdens de afname

de overeengekomen kwaliteit gecontroleerd. Ook nadat de

machine in gebruik is genomen, wordt bekeken of de machine

blijft voldoen aan de eerder gestelde eisen, hetgeen resul

teert in een periodieke test. In dit hoofdstuk komen selec

tie, afname- en periodieke keuring bij de Philips Machinefa

brieken aan de orde.

5.1. Selectie

Bij de selectie van de te beoordelen machines onderscheiden

we twee groepen, te weten de standaard-voorkeur-machines en

de machines voor projecten.

5.1.1. Standaard-voorkeur-machines

Selectie van standaard-voorkeur-machines wordt toegelicht aan

de hand van de keuze bij numeriek bestuurde universele frees

banken. Daar een bedrijf als de Machinefabrieken een behoor

lijk werkaanbod heeft voor dit type machines is het niet

zinvol elke keer opnieuw een selectie uit te voeren. Op het

moment dat meerdere fabrikanten nieuwe type machines op de

markt brengen voert de Centrale Machine- en Gereedschapdienst

(CMGD) een vergelijkend warenonderzoek uit. Hierbij wordt

vooral gelet op fabrikanten met goede reputatie en een groot

marktaandeel, daar deze meer geld kunnen steken in de ontwik

keling van nieuwe machines. Zo werd een vergelijking uit

gevoerd tussen twee verschillende series numeriek bestuurde

universele freesbanken, hier te noemen A en B [1]. De volgen

de verschillen kwamen hierbij naar voren:

1) De A-freesbanken zijn uitgerust met een besturing, die
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met menu's werkt, terwijl de B-freesbanken een dialoog

besturing hebben

2) De A-freesbanken hebben een korte geleiding aan de

tafel zelf en een lange geleidende ondersteuning. De B

freesbanken hebben een lange geleiding aan de tafel

zelf en een korte geleidende ondersteuning, hetgeen een

grotere gewichtsverplaatsing teweeg brengt en een

grotere kans op een kipbeweging geeft

3) Bij de A-freesbanken is er meer vrije ruimte rond de

frees, hetgeen vooral bij bewerkingen met een korte

frees voordelen biedt. Bij de B-freesbanken moet men

bij een korte frees met een uitgeschoven pinool werken

om te voorkomen dat de ram het produkt raakt.

In dit geval viel de vergelijking in het voordeel van de A

freesbank uit. Met een bepaald werkpakket komt men "automa

tisch" ui t bij di t voorkeurstype. Een fabriek die voor een

bepaald werkpakket een machine zoekt wordt hierin geadviseerd

door de CMGD. Hierbij wordt eerst getracht de oplossing te

zoeken bij een standaard-voorkeur-machine. Als dit niet moge

lijk is, dan wordt een selectie gemaakt uit het aanbod van

overige machines, zie volgende paragraaf. Van de standaard

voorkeur-machines worden de specificaties, een toebehoren

lijst en een lijst van verwervingsgegevens opgesteld. Daar

naast wordt gezorgd voor documentatie-materiaal over deze

machines.

5.1.2. Machines voor projecten

Machines voor projecten worden vaak gebruikt voor bewerkingen

die buiten het gebruikelijk werkpakket vallen. De klant

formuleert het eisenpakket, met daarin zijn wensen ten aan

zien van de techno1ogie, weI of geen gereedschapwisselaar

en/of palletwisselaar enzovoort.

Bekeken wordt welke machines voor de gevraagde toepassing

geschikt zijn. Hieruit komen een tiental machines naar voren.

Deze worden nader bekeken, waarna een drietal machines over

blijft. De toegepaste techniek en de betrouwbaarheid van de
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leverancier spelen hierbij een grote role Deze drie machines

worden dan onderling vergeleken en nogmaals beoordeeld op de

toepasbaarheid voor dit doel. Uite1ndelij k wordt een keuze

gemaakt. Tijdens aIle fasen is er overleg met de klant. Nadat

een keuze is gemaakt worden de gekozen machines voor een pro

ject vaak toegevoegd aan het arsenaal standaard-voorkeur-ma

chines.

5.2. Afnamekeuring

De afname vindt plaats volgens een afnamespecificatie. Hierin

worden de voorwaarden voor aankoop van de machines vastge

legd. In bijlage VII 1s een voorbeeld van een afnamespecifi

catie voor een horizontaal bewerkingscentrum opgenomen.

De totale afnameprocedure bestaat uit een voorafnarne bij de

fabrikant en een u1teindelijke afname bij de klant (meestal

in Eindhoven) [7]. De voorafname bestaat uit een geometrie

test, een pos1tioneertest, het vervaardigen van een NAS

werkstuk en een inspectie betreffende de configuratie. De

eerste drie onderdelen worden door de fabrikant uitgevoerd en

deels herhaald in aanwezigheid van de klant. Indien de voor

afname naar weR& > i&, is er voldoende vertrouwen voor trans

port. De definitieve afname vindt plaats als de machine is

geinstalleerd op de werkplek. De definitieve afname bestaat

uit een geornetrietest, een positioneertest, een betrouwbaar

heids- en therrnische stabiliteitstest, het vervaardigen van

een proefwerkstuk en een meting van het geluidsniveau. Deze

definitieve afname wordt vaak pas uitgevoerd nadat de machine

enige tijd in gebruik genomen is. De machine is dan ingelopen

en kan eventueel aan de hand van het resultaat van de tests

worden nagesteld/gecorrigeerd.

5.3. Periodieke keuring

Met de afnamekeuring wordt gecontroleerd of de machine aan

de gestelde eisen voldoet. Na verloop van tijd zal de

machine, door slijtage, wellicht niet meer aan deze eisen

voldoen. De periodieke keuring heeft als doel te controleren
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of de machine nog steeds voldoet aan de vereiste nauwkeurig

heid (de specifikaties). Anders dan bij de afnamekeuring is

het bij de periodieke keuring, in eerste instantie, niet

nodig om te achterhalen wat de oorzaak is van de afwijking.

Dit is pas nodig als de machine niet meer voldoet aan de

specifikaties en bijgesteld of gerepareerd moet worden.

Op dit moment wordt aIleen een periodieke keuring uitgevoerd

bij enkele duurdere CNC-machines, waarvan de garantieperiode

bijna verstreken is. Deze periodieke keuring bestaat uit een

geometrietest (voornamelijk haaks- en rechtheden) en een

positioneertest. Deze worden dan vergeleken met de afname

test, waarna eventueel een correctie voIgt. De samenstelling

van de huidige periodieke keuring is onevenwichtig. Daarnaast

is deze keuring erg summier.

Doel van dit onderzoek is het opzetten van een goede struc

tuur voor en samenstelling van de periodieke keuring. In

hoofdstuk 3 z1Jn de fouten die mogelijk kunnen optreden

opgesomd. Een aantal van deze fouten zal in de tijd nauwe

lijks veranderen, andere daarentegen weI. Een periodieke

keuring dient aIleen die eigenschappen en onderdelen te

controleren die in de tijd veranderen. Hoofdstuk 4 geeft een

overzicht van tests die deel uit kunnen maken van een perio

dieke keuring. In hoofdstuk 6 wordt een voorstel gedaan voor

een nieuwe periodieke keuring.

Ui t ervaring is gebleken dat het thermische gedrag en het

gedrag van de besturing en de aandrijving van een machine in

de tijd nauwelijks veranderen. Een thermische stabiliteits

test maakt daarom geen deel uit van een periodieke test.

Eigenschappen en onderdelen die weI aan slijtage of vervui

ling onderhevig zijn, zijn de hoofdspil, de geleidingen en

het meetsysteem. De hoofdspil is een vitaal deel van zowel

draai- als freesbank. De eigenschappen hiervan dienen goed in

de gaten te worden gehouden. Een trillingsanalyse is hier

geschikt voor. De geometrie zal eveneens moeten worden gecon-
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troleerd, rechtheden en haaksheden z1Jn hierbij het belang

rijkst. Het meetsysteem blij ft dan als laatste over. Het

gedrag van het meetsysteem zelf zal niet veranderen. Spelin

gen kunnen, vooral bij indirecte meetsystemen, ervoor zorgen

dat de verplaatsingen onjuist gemeten worden. Met een positi

oneertest kan het een en ander gecontroleerd worden. De

genoemde tests vinden plaats aan onbelaste machines. Om een

indruk van het gedrag van de machine in belaste toestand te

verkrij gen, dient nog een proefwerkstuk te worden gemaakt.

Hoe deze tests in praktijk dienen te worden uitgevoerd komt

in het volgende hoofdstuk ter sprake.

5.4. Verschil tussen periodieke - en afnamekeuring

Het verschil tussen beide keuringen komt voort uit het doel

dat met de keuringen wordt nagestreefd. Het doel van de

afnamekeuring is te controleren of de machine aan de gestelde

eisen voldoet. De eigenschappen van de machine worden hierbij

onbekend verondersteld, daarom worden aIle eigenschappen

afzonderlijk bekeken. De afnamekeuringen bestaat uit tests

die de afzonderlijke afwijkingen meten. De tijdsduur van de

keuring speelt minder een rol dan bij de periodieke keuring.

Het doel van de periodieke keuring is te controleren of de

machine nog steeds aan de gestelde eisen voldoet. De perio

dieke keuring "zoekt" naar afwijkingen binnen het totaal van

eigenschappen. Voor de periodieke keuring is een korte tijds

duur gewenst, omdat de machine hiervoor ui t produktie moet

worden genomen. Met gecombineerde tests wordt geprobeerd om

zoveel mogelijk eigenschappen in een korte tijd te controle

reno
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6. SAMENSTELLING VAN DE PERIODIEKE KEURING

De afnamekeuring dient a1s referentie voor de periodieke

keuring. Het is niet zinvo1 om tijdens de periodieke keuring

eigenschappen te testen die niet in een afnamekeuring getest

zijn. De periodieke keuring, zoa1s die hier voorgeste1d

wordt, bestaat uit een vierta1 onderde1en, te weten:

- een gecombineerde geometrie- en positioneertest,

- een contro1e van de hoofdspi1,

- het vervaardigen van een proefwerkstuk.

Om de periodieke keuring optimaa1 te kunnen benutten is een

goede archivering van de meetresu1taten van be1ang. In de

onderstaande paragrafen worden de uitvoering van de tests en

de ops1ag van de meetresu1taten van de periodieke keuring

behande1d.

6.1. Gecombineerde geometrie- en positioneertest

De metingen van de afzonder1ijke trans1atie- en rotatie

afwijkingen vergen vee1 tijd. De periodieke keuring heeft

niet a1s doe1 de afzonder1ijke fouten te meten. Het enige

waar men in geinteresseerd is, is of de tota1e afwijking in

de gehe1e bewerkingsruimte beneden een zekere waarde b1ijft.

Een gecombineerde meting is hiervoor uiterst geschikt. In

paragraaf 4.4. zijn de gecombineerde metingen behande1d. We

hebben gekozen voor het aftasten van een rechte, omdat deze

test bruikbaar is voor draai- en freesbanken van verschi1

1ende grootte. De test wordt uitgevoerd met een 1aserinter

ferometer, een vierquadrantendiode en een omkeerspiege1, zie

bij1age III. Vo1doet de machine'aan de norm dan kan geste1d

worden dat de positionering van de machine vo1doende is en de

trans1atie-assen vo1doende recht en onder1ing haaks zijn. De

test contro1eert dus ge1ijktijdig de geometrie en de positio

nering van de machine. Er is gekozen voor de lineaire methode

a1s verp1aatsingsstrategie. Bij de statistische verwerking

worden de meetgegevens van de benaderingen uit positieve en

negatieve richting gescheiden gehouden. Het aanta1 meetpunten
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richtingen blijven

5, net als bij de

en het aantal benaderingen uit beide

gelijk, respectievelijk ongeveer 24 en

positioneertest (zie bijlage I).

De invloed van de temperatuursverschillen ~ijdens de meting

is door de gekozen verplaatsingsstrategie voor aIle meet

punten gelijk. Op deze manier wordt de positioneernauwkeu

righeid zo reeel mogelijk weergegeven. De gescheiden verwer

king zorgt ervoor dat de meetgegevens uit positieve richting

en die ui t negatieve richting ieder aan een aparte Gauss

kromme voldoen. Dit in tegenstelling tot de VDI/DGQ-norm 3441

waar er van wordt uitgegaan dat deze meetwaarden tot een

Gauss-verdelingen behoren. Een ander gevolg van deze gewij

zigde statistische verwerking is dat de positioneeronzeker

heid P en positiespreiding Ps anders worden gedefinieerd. De

positiespreiding Ps wordt afzonderlij k berekend voor beide

richtingen, waardoor de definitie als voIgt wordt:

Ps j' =6· Sj t, waarbij Sj' de gemiddelde spreiding van de meet

waarde ui t positieve richting op plaats x j is. Eenzelfde

definitie geldt voor meetwaarden uit negatieve richting.

De positioneeronzekerheid wordt nu gedefinieerd als het

verschil tussen het maximum van de gemiddelde positie plus de

halve spreiding, beiden uit positieve ofnegatieve richting

en het minimum van deze waarde:

P=[xj +~PSj]1I max-[xj -~P8j lU min·

De gemeten afwijkingen worden herleid tot de afwijkingen in

de as-richting. Hierna worden uit de meetgegevens de kental

len berekend. Per translatie-as worden de waarden geregis

treerd voor:

- de positioneeronzekerheid P,

- de positoneerafwijking Pa'

de maximale positiespreiding van de meetwaarden uit posi

tieve richting Psmaxt,

- de maximale positiespreiding van de meetwaarden uit nega

tieve richting P8max~,

- de gemiddelde positiespreiding van de meetwaarden uit
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positieve richting Pst,

- de gemiddelde positiespreiding van de meetwaarden uit

negatieve richting Ps~'

- de maximale omkeerfout Urnax '

- de gemiddelde omkeerfout U.

In de afnamespecifikatie van een machine zijn de toegestane

waarden voor deze kentallen vermeld.

De test controleert niet de hoofdspil. De ligging van de

hoofdspil ten opzichte van het assenstelsel is met behulp van

een meetdoorn en tasters te bepalen. De toelaatbare waarden

hiervoor worden in de geometrietest van de afnamekeuring

vermeld. Als aanvullende tests dienen bij een draaibank de

losse kop en het indexeren van de revolverkop gecontroleerd

te worden, volgens respectievelijk DIN 8605 en DIN 8610. Bij

een freesbank dient de ligging van de tafel en de rotatie

assen ten opzichte van de translatie-assen te worden vastge

steld.

6.2. Controle van de hoofdspil

Een goede basis voor de controle van de hoofdspil wordt

gelegd tij dens de afnamekeuring. De modale analyse die dan

wordt uitgevoerd geeft aan voor welke frequenties de

hoofdspil van de machine "gevoelig" is. Met behulp van de

trillingsanalyse wordt periodiek het gedrag bij deze frequen

ties gecontroleerd. De trillingsanalyse dient voorafgegaan

te worden door een meting van de rondloopnauwkeurigheid bij

laag toerental. Deze meting wordt besproken in bijlage IV. Is

deze rondloopnauwkeurigheid onvoldoende, dan is een tril

lingsanalyse overbodig. Een uitzondering hierop vormt een

hydrodynamisch gelagerde hoofdspil.

De machine wordt geprogrammeerd dat het toerental geleidelijk

van nul tot maximaal toeneemt. Het maximale toerental van een

hoofdspil ligt rond de 6000 omw/min, hetgeen overeenkomt met

100 Hertz. De versnellingsopnemer wordt zodanig geplaatst dat

de trillingen van het lager zo direct mogelijk worden door-
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gegeven. De Fast Fourier Transform ( FFT ) analyzer is zo

ingesteld dat bij elke frequentie de maximale amplitude in

het geheugen wordt opgeslagen. Het aldus verkregen Peak

Level-Hold plaatje geeft de maximale amplitude bij elke

frequentie over het gehele toerentalgebied. De informatie bij

welk toerental de maximale amplitude bij een bepaalde fre

quentie optreedt, gaat hierbij verloren. Het Peak-Level-Hold

plaatje wordt opgenomen bij frequentiebereiken van 0 - 5000

Hertz, zodat de toerental frequenties en de invloed van de

harmonischen kan worden bekeken. Eventueel wordt dit frequen

tiebereik gesplitst, daar een groot bereik een kleine resolu

tie in het frequentiedomein tot gevolg heeft. Bij een kleiner

bereik zal de informatie meer gedetailleerd worden weergege

ven.

In de Peak-Level-Hold plaatjes wordt vooral gekeken naar de

verandering in de tijd van de amplitude bij de "gevoelige"

frequenties voor de hoofdspil, die uit de modale analyse naar

voren zijn gekomen. Als het mogelijk is te achterhalen wat de

oorzaak van de trilling en het corresponderende toerental is,

kan een frequentie-spectrum bij dit toerental worden opgeno

men.

Met behulp van een trillingsanalyse kan ook de conditie van

de verschillende componenten worden bepaald. De te meten

componenten zijn:

- aandrijfmotoren voor de hoofdspil en de sledes (bij

.:to. 75- ~ a x ),

- oliepomp,

- pomp voor de koelvloeistof en/of smering.

Een praktisch probleem hierbij is dat de versnellingsopnemers

op de betreffende componenten bevestigd moeten worden. Deze

laatste zijn niet altijd even goed bereikbaar.

6.3. Proefwerkstuk

Alle eerder genoemde tests van de periodieke keuring worden

uitgevoerd aan een onbelaste machine. Om te controleren of de

machine in belaste toestand eenzelfde nauwkeurigheid haaIt,

pagina 48



samenstelling van de periodieke keuring

wordt een proefwerkstuk vervaardigd. Door middel van het

vervaardigen van een proefwerkstuk kan de produktie-nauwkeu

righeid worden bepaald. In figuur 4.1. zijn de inv1oedsfacto

ren voor de produktienauwkeurigheid wergegeven. Men tracht

inv1oedsfactoren uit te schake1en door deze constant te

houden bij het vervaardigen van verschi11ende proefwerkstuk

ken. Bijvoorbeeld de invloed van de vormgeving en de materi

aalsoort worden op deze manier uitgeschakeld. Hier is gekozen

voor de proefwerkstukken vo1gens de VDI-norm 2851, zie fi

guur 6.1 ..

co. • 30

figuur 6.1. Proefwerkstuk voor freesbanken volgens VDl 2851
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In bij lage V worden deze proefwerkstukken uitvoerig behan

deld. Naast deze proefwerkstukken zijn er nog andere, de

onderlinge verschillen zijn gering.

6.4. Tijdsindeling van de periodieke keuring

Een overzicht van de tests met de benodigde tijd wordt gege

ven in tabel 4.1 .. In tabel 6.1. kijken we aIleen naar die

tests die deel uitmaken van de voorgestelde periodieke keu

ring. De benodigde tijden zijn weer voor een 3-assige frees

bank.

tabel 6.1. Samenstelling en benodigde tijd
voor de periodieke keuring

TESTS TIJDSDUUR

aftasten van een rechte 4 uur
aanvullende geometriemetingen l~ uur

rondloopnauwkeurigheid bij ~ uur
laag toerental

trillingsanalyse 2~ uur

proefwerkstuk 2~ uur

totaal 11 uur

Bij het aftasten van een rechte worden gelijtijdig de positi

onering en de geometrie gemeten, hierdoor wordt veel tijd

bespaard.

6.5. Opslag van de meetresultaten

Voordat de methode van opslag wordt besproken, wordt eerst

aangegeven welke meetresultaten opgeslagen dienen te worden.

Van het aftasten van de rechte worden opgeslagen. Daarnaast

moeten de kentallen, die uit de meetgegevens zijn berekend,

worden geregistreerd. De meetwaarden van de aanvullende

geometriemetingen die dienen te worden geregistreerd zijn

vastgelegd in de betreffende normen. Dit geldt ook voor de

rondloopnauwkeurigheid bij laag toerental.
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Een moeilijkheid voor de gegevensopslag van de trillingsana

lyse is dat de spectra niet rechtstreeks in een database

kunnen worden opgeslagen. Opslag door middel van kentallen

geeft een verlies aan informatie. Ais kentallen uit de Peak

Level-Hold worden de amplitudes bij de "gevoelige" frequen

ties opgeslagen. De kentallen die gebruikt worden bij de

frequentie-spectra van specifieke toerentallen zijn de totale

energie-inhoud van de trillingen en de amplitude bij de

frequentie, die correspondeert met het toerental.

De maten van de proefwerkstukken die opgeslagen dienen te

worden zijn vastgelegd in VDI-norm 2851.

Voor de opslag van de meetgegevens kan gebruik worden gemaakt

van het programma dBase III plus. Bij dit programma bestaat

de mogelijkheid "invul-schermen" te gebruiken, dit komt de

gebruikersvriendelijkheid ten goede. Een bijkomend voordeel

is dat de structuur van de database niet direct toegankelijk

is. Voor de grafische verwerking van de gegevens is Lotus 1

2-3 beter geschikt. De mogelijkheden van Lotus 1-2-3 als

database zijn echter beperkt. De oplossing wordt gevonden

door de ui t de gegevens ui t de dBase III plus-bestanden

direct in te lezen in een Lotus 1-2-3 programma.
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Uit de samenstelling van de periodieke keuring op zich z~Jn

geen conclusies te trekken. WeI zal het in de toekomst moge

lijk zijn aan de hand van de voorgestelde periodieke keuring

conclusies te trekken. Dat er toch een hoofdstuk "Conclusies

en aanbevelingen" is, ligt in het feit dat er uit het onder

zoek een aantal punten naar voren zijn gekomen die in de

toekomst meer aandacht verdienen. De aanbevelingen betreffen

het "op de rails" zetten van de periodieke keuring.

Met betrekking tot de periodieke keuring is op te merken dat

het onmogelijk is om een complete keuring samen te stellen

die korter duurt dan een dag. De voorgestelde keuring kan

uiteraard worden verkort door het weglaten van enkele tests.

Het gevolg hiervan is dat de kwaliteit van de machine niet

meer met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.

Ui t het onderzoek is ook naar voren gekomen, dat er in de

afnamekeuring, zoals die op dit moment wordt uitgevoerd,

weinig aandacht is voor de eigenschappen van de hoofdspil en

het trillingsgedrag van de machine. De eigenschappen van de

hoofdspil worden bij een draaibank nog weI eens gecontroleerd

door het draaien van messing produkten. Bij een freesbank

gebeurt veelal niets hieraan. In bijlage IV zijn diverse

methoden om de eigenschappen van de hoofdspil te controleren

behandeld.

Bij aanschaf van een machine, waar er al een aantal van in

produktie zijn, is onderzoek naar het trillingsgedrag van de

machine niet zo belangrijk. Het trillingsgedrag van de be

treffende machine is vaak bekend uit de praktijk. Bij aan

schaf van nieuwe modellen machines mag hier zeker meer aan

dacht aan geschonken worden. Het is raadzaam om in dat geval

een modale analyse, zie bijlage VI, in de afnamekeuring op te

nemen.

In aanvang kan de frequentie van de periodieke keuring voor

de duurdere NC-machines gesteld worden op een tot anderhalf
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keer per jaar. Afhankelijk van het percentage machines dat

wordt afgekeurd, kan de frequentie worden bijgesteld.

Voor de uitvoering van de voorgestelde periodieke keuring

dienen een aantal zaken in acht genomen te worden. De meting

van de rechte is een nieuwe meting. Voor de praktische uit

voering van de test zijn een aantal hUlpstukken nodig, onder

andere voor het richten van de "meetkop" en de laser. Er

dient een laserinterferometer aangeschaft te worden. Het bij

de laser behorende verwerkingsprogramrna moet aangepast worden

aan de meting. De aanschaf van een laser heeft ook voordelen

voor de afnamekeuring, onder andere tijdsbesparing en automa

tische verwerking van de meetresultaten. Voor de gegevensop

slag op een Personal Computer moet programrnatuur in dBase III

plus geschreven worden.
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I. POSITIONEERTEST

WMet de positioneertest kan worden nagegaan of er afwijkingen

'tl optreden in de positie van het gereedschap ten opzichte van

r het opspanv1ak. De test wordt beschreven in de richt1ijnen

van de Verein Deutscher Ingenieure (VDI) en het Deutsche Ge

se11schaft fur Qua1itat (DGQ) [19]. Richt1ijn 3441 behande1t

de basisprincipes, richt1ijn 3442 spitst zich toe op uni

verse1e draaibanken, terwij1 een positioneertest voor univer

se1e freesbanken wordt besproken in richt1ijn 3443.

1.1. Richt1ijn 3441

Zoa1s gezegd beschrijft richt1ijn 3441 de basisprincipes van

de statistische beproeving. In de richt1ijn wordt de positio

neertest beschreven aan de hand van eenvoudige proefwerkstuk

ken. Omdat de richt1ijn een aanbeve1ing is, dienen voor

aanvang van de proef goede afspraken tussen fabrikant en

afnemer te worden gemaakt. De vo1gende grootheden worden

vastge1egd:

1. Toe1aatbare maat-, plaats- en vormafwijkingen,

2. Techno1ogische voorwaarden, gereedschap en bewerkingsvo1g

orde,

3. Aanta1 proefwerkstukken,

4. Randvoorwaarden (bijvoorbeeld de p1aatsing van de machine

en omgevingscondities),

5. Voorwaarden voor het meten van de proefwerkstukken.

Door de positioneertest uit te voeren zonder proefwerkstukken

wordt de systematische verandering van de maten als gevo1g

van bijvoorbee1d slijtage van het gereedschap (de trend) be

perkt.

Onafhanke1ijk van de manier waarop de test wordt uitgevoerd,

wordt aan de hand van kenta11en de nauwkeurigheid beoordee1d.

Deze kenta11en zijn positieonzekerheid, positieafwijking

omkeerfout en positiespreiding. In het onderstaande zu11en in

het kort deze termen gedefinieerd worden.
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Positieafwijking Pa :

het maximaal optredend verschil tussen de gemiddelden

vanuit beide meetrichtingen op de verschillende plaat

sen x j voor een proefas

Pa = Ix j max -xj min I .
Omkeerfout U:

het verschil van de gemiddelden van de meetwaarden uit

beide richtingen voor elke positie, op plaats x j is dit

Uj = Ixjf -xj ~ I .
Positiespreiding Ps:

de uitwerking van de toevallige afwijking in elke

positie

Ps j =6' Sj' waarbij Sj de gemiddelde spreiding van alle

meetwaarden uit positieve en negatieve richt

ing op plaats x j is.

Positieonzekerheid P:

de in de gekozen proefas gemiddelde totaalafwijking

als gevolg van de positieafwij king, de omkeerfout en

de positiespreiding

p=[xj+J:i(Uj+P. j )]max-[xj+J:i(Uj+PSj )]min·

P . Pos"ionierunsicherhe"P171~~ern
PA • Positionsabweichung
PSi' Pos"ionsstreubre"e
Uj • Umkehrspanne
AX· Xi - Xi soli

JJ

20/---+--+-+---+----t~ ...-?'T'-.':""--

I'm

-15
1 2 5 6 7 • 9 Hr. 11
I

Me8pos II ion
I I II I

0 Il 150 III lCl lCl JJl .cJ 5!l llIm 610

figuur I .1. Kentallen van de positioneertest
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~
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.
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'i

\

Positietolerantie Tp :

de toelaatbare totaalafwijking in het bereik van een

machine-as.

Figuur 1.1. laat in een grafieken de verschillende grootheden

zien. De positieafwijking Pa' maximale positiespreiding

Psma x' gemiddelde positiespreiding Ps' maximale omkeerfout

Umax en gemiddelde omkeerfout U zijn grootheden die tezamen

een goede indruk geven van de positioneernauwkeurigheid.

\.

In r. 1..'chtli.jn 344..1 wo.r.d.en ook een aantal facto.ren,~E~.e_.sgmg '.9.i..~_
. van__!.~=..9-~ .. ~}..J.~w...2.E.,~.:ze grootheden en dus ook ~-£e:!-.~:.

\ na':l~keu:rig!H~id;
l'-~'"'--~';~j-~;ti; en chronologische volgorde van de metingen,

I - temperatuur van de ruimte,

- machinetemperatuur bij de klauwplaat of opspanvlak,

- thermische uitzettingscoefficient,

- verdere omgevingsinvloeden,

plaatsing van de machine,

- bedrijfstoestand voor de meting,

- gewichtsbelasting,

- meetmethode.

De richtlijn 3442 en 3443 respectievelijk voor universele

draaibanken en universele freesbanken gaan naast een algemene

beschrijving van de test iets dieper in op de proefwerkstuk

ken en het gereedschap. Het spreekt voor zich dat de

randvoorwaarden als temperatuur en smering hetzelfde zijn

als in normaal bedrij f. De richtlijnen geven aanbevelingen

voor snijsnelheid, snedediepte, aanzet, werkstukgrootte en

opspanmethode. Om de gehele bewerkingsruimte te bestrijken

zijn meerdere (2-5) spanplaatsen noodzakelijk, afhankelijk

van de grootte van de tafel. Een hoge aanvangsslijtage van

een nieuw gereedschap kan het resultaat sterk beinvloeden.

Gegevens over de machine, proefwerkstukken, technologische

voorwaarden, gereedschap, meetgereedschap, meetwaarden en

resul taten dienen allemaal in het proefprotokol te worden
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opgenomen.

1.2. Verplaatsingsstrategie~n

De positioneertest wordt meestal zonder proefwerkstukken uit

gevoerd. Deze methode heeft de voorkeur omdat er minder in

vloedsfactoren zijn (geen gereedschap, hoofdspil staat stil).

Daarnaast is de meting sneller en zijn de meetgegevens direct

beschikbaar.

Een positioneertest zonder proefwerkstukken -in het vervolg

zal steeds gesproken worden van een positioneertest- bestaat

uiteen procedure waarbij de machine per as in een aantal

meetpunten (ongeveer 24) wordt gepositioneerd. De meetpunten

worden niet equidistant genomen, zodat ook eventuele

periodieke fouten worden gemeten. Door de dezelfde meetpunten

5 keer ui t positieve en 5 keer uit negatieve richting te

benaderen, kunnen de diverse kentallen worden berekend. Op

deze manier kan er iets gezegd worden over de positioneer

nauwkeurigheid. Door de volgorde van benadering van de

verschillende meetpunten te wijzigen, ontstaan drie verplaat

singsstrategie~nmet ieder hun voor- en nadelen.

A. Lineaire methode,

Voordeel: korte meetweg en tijdsduur voor de gehele meting,

Nadeel: grote variatie in tijdsafstand tussen het benaderen

van de uiterste meetposities vanuit beide richtingen.

De thermische invloed gedurende de meting is zowel in

de omkeerfout als ook in de positiespreiding merkbaar.

B. Pelgrimspas-methode,

Voordeel: klein en constant tijdsverschil tussen het bena

deren van de meetpunten uit beide richtingen,

Nadeel: grotere meetweg en tijdsduur voor de gehele meting.

De temperatuurinvloed bij de omkeerfout is als sys

tematische fout merkbaar.

C. Quasi-pelgrimspas-methode,

Voordeel: klein en constant tijdsverschil tussen het bena

deren van de meetpunten uit beide richtingen.
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Nadeel: groot tij dsverschil tussen de benadering van de

eerste en de laatste meetpunten van de as. De tempera

tuurtrend verschijnt als systematische fout in de posi

tieafwijking. De omkeerfout en de positiespreiding

worden nagenoeg niet door het opwarmen van de machine

beinvloed.

De lineaire- en pelgrimspas-methode genieten de voorkeur

omdat op deze manier een re~le spreiding van de meetwaarden

wordt verkregen. Bij vergelijking van meetresultaten is het

belangrijk dat eenzelfde verplaatsingsstrategie is gehan

teerd. De verschillende verplaatsingsstrategie~n zijn in

figuur 1.2. afgebeeld.

4 ..... , n ,
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

Lineanterfahren

~

figuur 1.2. Verplaatsingsstrategieen

1.3. Meetmiddelen

Er zijn een drietal meetmiddelen waarmee een positioneertest

van een translatie-as kan worden uitgevoerd, te weten een

eindmaat met schakelend taster, een meetlineaal en een laser

[5] en [17]. De eindmaat met schakelend taster is het eenvou

digst. De vaste stapgrootte en vaste lengte van de eindmaat

zijn de nadelen van dit meetmiddel. De meetlineaal heeft als

nadelen de vaste lengte van de lineaal en het slepend kontakt

tussen opnemer en lineaal. Het derde meetmiddel dat bruikbaar

is voor de positioneertest is de laser. Deze methode vereist

hoger gekwalificeerd personeel, is duurder, maar ook nauw

keuriger dan de andere twee. De methode is bruikbaar voor elk

gewenst bereik en is ook toepasbaar voor de meting van rech

theden en hoekafwijkingen.
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Een autoko11imator met een po1ygoon of een ko11imator met een

theodo1iet kunnen worden gebruikt voor een positioneertest

aan een rotatie-as. Bij a11e meetmidde1en dient de machine

tevoren vo1gens de gewenste bewegingsstrategie te worden

geprogrammeerd. Bij a11e genoemde meetmidde1en is het in

principe moge1ijk de meting te automatiseren, wat tot een

objektievere meting za1 1eiden. Bij de laser is de hiervoor

benodigde apparatuur op de markt verkrijgbaar. Dit programma

bezit ook de moge1ijkheid de gemeten waarden terug te rekenen

tot de waarden bij 20°C.

1.4. Opzet voor het automatisch genereren van de meetwaarden

Een moge1ijkheid voor het genereren van meetwaarden is:

te1kens a1s de machine een bepaa1de positie bereikt heeft,

za1 deze een signaa1 naar de meetapparatuur sturen, zodat de

meetwaarden geregistreerd worden. Een direkte koppe1ing

tussen machine en meetapparatuur is hierbij vereist. Op deze

manier worden op di t moment de meetwaarden bij de verwer

kingsapparatuur van de Hewlett Packard laser inge1ezen.

Echter deze koppe1ing kan lang niet a1tijd op een gestandari

seerde wijze p1aats hebben. De hieronder beschreven methode

vereist geen directe koppe1ing. De besturing van de te con

tro1eren machine dient in e1ke voor de positioneertest ge

wenste positie t seconden sti1 te staan. Aan het contro1e

rend meetsysteem worden e1ke s seconden meetwaarden onttrok

ken. s moet hierbij k1einer zijn dan t/2. De meetwaarden

worden toegevoerd aan een programmeerbare rekenmachine.
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I i=O I

" nee

~ I (meetwaarde i+1) - (meetwaarde i)1 < 0.01 mm I I i=i+1 II --I

ja

\11

I noteer meetwaarde i+1 I

I i=i+1 I

"
er mag nog

I I
nee geen nieuwe

I (meetwaarde i+1) - (meetwaarde i) I < 1 mm - meetwaarde
I

,.
genoteerd

worden
ja

\1

i=i+2,
er mag weer een

meetwaarde worden
genoteerd

figuur 1.3. Schematische opzet voor het
genereren van de meetwaarden

Op deze manier worden de bruikbare meetwaarden uitgefilterd

en opges1agen. A1s de bewegingsstrategie (lineaire stap, pel

grimspas of quasi-pelgrimspas) bekend is, kunnen met behulp

van de meetwaarden de gewenste kentallen eventueel via een

programma worden verkregen. Voor de 1ineaire stap methode is

een dergelijke programma in Lotus 1-2-3 geschreven door de

Ontwikkelingsdienst van de Philips Machinefabrieken B.V ••
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II. KREISFORMTEST

De kreisformtest is ontwikkeld door Dr. W. Knapp. De test

wordt verkocht door de Zwitserse firma Cary onder de naarn

Bidim-K. De firma Bienfait ui t Aerdenhout is de vertegen

woordiger in Nederland. De software die gebruikt wordt voor

de automatische gegevensverwerking is ontwikkeld door de

firma Metrosoft.

De kreisformtest is geschikt voor de controle van besturing,

aandrijving en machinegeometrie. De kreisformtest is bruik

baar voor freesbanken, maar niet voor draaibanken. Daarnaast

moet het mogelijk zijn de besturing zodanig te programmeren

dat het gereedschap een cirkel beschrijft, eventueel via een

point-to-point besturing. AIleen de translatie-geleidingen

worden getest. De kreisformtest wordt aangeprezen als een

dynarnische test. De test is in zoverre dynarnisch dat het

gelijktijdig bewegen van twee assen in onbelaste toestand

wordt gecontroleerd.

Voor het uitvoeren van een kreisformtest heeft men een aantal

normaalschijven, een twee-dimensionale taster en een XY

schrijver nodig. De normaalcirkel dient met speciale

hUlpstukken op het opspanvlak te worden bevestigd, daar de

scheefstelling gering moet zijn. De hUlpstukken zijn snel en

makkelijk te monteren. De machine behoeft voor de test niet

omgebouwd te worden.

ILL Principe

Het principe van de kreisformtest is eenvoudig. In het onder

zoekingsvlak van de freesrnachine wordt een cirkelvormige

schijf, met een nauwkeurigheid beter dan 1 pm, geplaatst. De

besturing van de machine wordt geprogrammeerd om een cirkel

te beschrijven. De straal van de geprogramrneerde cirkel is

0,04 mm groter of kleiner afhankelijk van het feit of het gat

of de buitenomtrek wordt afgetast. De geprogrammeerde cirkel

heeft als middelpunt het hart van de schijf. In de geblok

keerde hoofdspil van de freesrnachine is een meettaster gernon-
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teerd. Bij het beschrijven van de cirkel wordt geregistreerd

in hoeverre de beschreven cirkel afwijkt van de normaalcir

kel. Uit de afwijkingen kan men de machinefouten te herlei

den. Er wordt getracht de fouten van de besturing en de

geometrische fouten te scheiden. Hiervoor maakt men gebruik

van een k1eine en een grote cirkelnormaal met een diameter

van respectievelij k maximaal 0, 1 en minimaal 2/3 maal het

bereik van de kortste as.

Het is niet nodig de schijf uit te richten. De hUlpstukken

die de schijf ondersteunen hebben een dusdanige nauwkeurig

heid, dat de afwijking door scheefstelling kleiner dan 1 pm

za1 b1ijven. Na enig rekenwerk voIgt dat bij een schijfdiame

ter van 500 mm en een afwijking van 1 pm de maximaal toe

laatbare hoekverdraaiing van 0,115° bedraagt, hetgeen over

eenkomt met 2 mm/m.

11.2. Metingen

Indien een 3-assige (translaties) machine gemeten wordt, dan

is de procedure per vlak (XY-, XZ- en YZ-vlak) gelijk. Nadat

de cirke1schij f is geplaatst in het v1ak wordt eerst de

kleine normaal afgetast. De kleine cirkel is meestal een

concentrisch gat in de grote schijf.

Bij het aftasten van de kleine cirkel worden de eigenschappen

van de besturing bekeken. Doordat er maar een klein gedee1te

van het totale bereik wordt gebruikt, worden de geometrische

fouten nagenoeg ge~limineerd. De kleine cirkel wordt bij ver

schillende snelheden, zowel met de klok mee als tegen de klok

in, afgetast. De herha1ingsnauwkeurigheid wordt getest door

de metingen aan de kleine schijf onder dezelfde condities nog

een tweede keer uit te voeren. Het aftasten van de grote

cirkelnormaal gebeurt bij die versnelling waarbij de afwij

kingen van de besturing het kleinste zij n. De bij behorende

omloopsnelheid van de grote schij f wordt verkregen door de

omloopsnelheid van de kleine schijf te vermenigvuldigen met

de wortel ui t de verhouding tussen de grete en de k1eine

diameter. Op deze manier wordt getracht de invloed van de
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besturing te beperken bij het aftasten van de grote cirkel

normaal.

Om ook de afwijkingen ten gevolge van rollen, stampen en

gieren te kunnen bepalen, dient de grote schijf een tweede

keer te worden afgetast. Voor deze tweede meting dient de

schijf over een bepaalde afstand, in de richting loodrecht op

het vlak van de cirkel, te worden verplaatst. Naarmate deze

afstand groter is, is het eenvoudiger de afwij kingen ten

gevolge van rollen, stampen en gieren te achterhalen. AIleen

rechtlijnige afwijkingen kunnen op deze manier worden

bepaald. Het aftasten van de grote schijf geschiedt per

opspanning twee keer, met de klok mee en tegen de klok in.

Voor het meten van een 3-assige machine wordt de schij f 6

keer opnieuw opgespannen. Is het niet mogelijk het gat te

gebruiken als kleine schijf, dan komen hier nog drie opspan

ningen bij.

Bij de verwerking van de resultaten kan gebruik gemaakt

worden van een personal computer. Deze wordt daartoe

rechtstreeks gekoppeld aan de 2-dimensionale taster, waardoor

het noodzakelijk wordt dat de personal computer bij de

machine staat. De analyse van de verkregen plaatjes gebeurt

deels met de hand. Zo is het bijgeleverde programma bijvoor

beeld niet in staat om de grootste afwij king van de ideale

cirkel automatisch te genereren. De slechte resolutie van het

scherm maakt het moeilijk de gevraagde punten met een cursor

pijl aan te wijzen. Een voordeel van de personal computer is

dat de resultaten worden opgeslagen en daardoor makkelijk met

vorige metingen zijn te vergelijken. Alles tezamen genomen is

het programma nogal omslachtig en daardoor gebruikersonvrien

delijk. Hierdoor duurt het meten en verwerken van de gegevens

van een vlak (een kleine en twee grote cirkels) ongeveer 4

uur.

II.3. Afwijkingen en begrippen

In deze paragraaf zal worden aangegeven hoe de vorm van de
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cirkel verandert ten gevolge van een aantal invloedsfactoren.

Daarnaast wordt aangegeven hoe bepaalde waarden gemeten

kunnen worden met de kreisformtest. Eerst zullen de afwijkin

gen in de besturing die geconstateerd worden met behulp van

de kleine cirkel ter sprake komen.

1) Hysteresis

Hysteresis, oak wel omkeerfout, wordt zichtbaar als een slede

van bewegingsrichting verandert. In figuur II.1. treedt

hysteresis op in de Z-richting. De hysteresis in X-richting

is weggeregeld. De twee resterende piekjes zijn een maat voor

de snelheid waarmee de besturing reageert. De verdraaiing van

de cirkel is een gevolg van de wrijving tussen taster en

normaalcirkel.

z

figuur 11.1. Inv10ed van de hysteresis

2) Interpolatienauwkeurigheid

De besturing van een gereedschapwerktuig beschrijft de cirkel

met behulp van een aantal rechte lijnen. Naarmate de inter-

figuur 11.2. Inv10ed van de interpo1atienauwkeurigheid
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polatienauwkeurigheid groter is wordt de perfecte cirkel

beter benaderd.

In figuur 11.2. z1Jn de plaatjes van twee kreisformtesten

weergegeven. De diameter van de gebruikte normaalcirkel is 40

mm en de aftastsnelheid is 60 mm/min, de interpolatienauw

keurigheid verschilt en is respectievelijk 0,001 mm voor de

linker en 0,01 mm voor de rechter figuur.

3) Aftastsnelheid

Figuur 11.3. laat het gedrag zien van twee verschillende

machines bij het aftasten van een cirkel met een diameter van

40 mm en een snelheid van 500 mm/min. In het linker geval is

de afwij king kleiner dan 0,008 mm en in het rechter geval

komt deze in de buurt van de 0,04 mm. Door de aftastsnelheid

te varieren, wordt snel een indruk van de mogelijkheden van

de machine verkregen. De grote cirkelschijf wordt bij die

versnelling afgetast waarbij de afwijkingen van de besturing

gering zijn.
-~

.1

figuur 11.3. Invloed van de aftastsnelheid

4) Herha1ingsnauwkeurigheid

Deze kan gecontroleerd worden door de test op dezelfde plaats

nogmaals uit te voeren. Is het verschil tussen de twee testen

gering, en de herhalingsnauwkeurigheid dus groot, dan zijn de

optredende fouten grotendeels systematisch. Systematische

fouten kunnen vaak software-matig gecorrigeerd worden.

Tot nu toe zijn aIleen de afwijkingen ter sprake gekomen die

ui t het aftasten van de kleine schij f naar voren komen.

pagina 67



bijlage II

Hierna zal aandacht besteed worden aan afwijkingen die aan

het licht komen bij het aftasten van de grate schijf.

5) Haaksheid van de assen

1ndien er een afwijking van de haaksheid van de assen is,

treedt deze bij het aftasten van de grote cirkel naar voren.

De afgetaste cirkel wordt weergegeven als een ellips , zie

figuur 11.4 .. In dit geval maken de hoofdassen van de ellips

een hoek van +45 0 of -45 0 met de X-as.

IV ,

I ~'I I

1- * -I l'v
, • x

figuur 11.4. Invloed van de haaksheid van de assen

6)Lineariteitsfout

Een ander geval waarin de cirkel wordt weergegeven als een

ellips, ontstaat als een der assen een te lange of te korte

beweging maakt. De hoofdassen vallen nu samen met het assen

kruis, zie figuur 11.5 •.

V

I

~
/_~~
, I

X

y

I

_..:m\~_
\~I

, X

figuur 11.5. Invloed van de lineariteitsfout

Gecombineerd met een sleepafwijking levert de lineariteits

fout ook een ellips onder een hoek met de assen Ope Als de

aftastrichting verandert, dan verandert in di t geval deze

hoek van teken, zie figuur 11.6 .•
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.Il .Il

figuur 11.6. Invloed van de lineariteitafout
en de sleepBfwijking teaamen

7) Testen in twee parallelle vlakken

Hiermee kunnen rol-, stamp-, en gierbewegingen aangetoond

worden. Hoe groter de afstand tussen de twee vlakken, des te

groter de verschillen in de weergegeven cirkels als gevolg

van rollen, stampen en gieren. Figuur 11.7. laat het rollen

om de X-as zien. De diameters in X-richting verschillen

immers in de gevallen A en B. De rol-, stamp- en gierafwij

kingen worden relatief bepaald. Doordat de testen in twee

parallelle vlakken plaats hebben, kunnen alleen rechtlijnige

afwijkingen worden aangetoond.

( )

Il

figuur 11.7. Controle in het XZ-vlak

II. 4. Conclusies

De kreisformtest is uitstekend geschikt om de besturing van

een freesmachine te controleren, doch minder bruikbaar om de

geometrie-afwijkingen op te sporen. Men beweert de verschil-
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lende foutenbronnen die tot geometrie-afwijkingen leiden te

kunnen scheiden. In praktijk blijkt dit niet haalbaar. Een

goede interpretatie van de resul taten vereist vakkennis en

ervaring, het computerprogramma kan hierbij een hUlp zijn.

De grootte van de cirkelschijf is gerelateerd aan het bereik

van de machine. Om een divers machinepark te kunnen contro

leren, moeten meerdere cirkelschijven, van verschillende

grootte, worden aangeschaft.

Als eindconclusie kan gesteld worden dat de kreisformtest

niet geschikt is om fouten op te sporen, de test is weI

geschikt om te controleren of de eigenschappen van een machi

ne zijn veranderd. Om deze reden is de test bruikbaar als

onderdeel van een periodieke test.
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III. Aftasten van een rechte

Als het gereedschap een diagonaal in de bewerkingsruimte

beschrijft, oefenen aIle translatie- en rotatie-afwijkingen

hun invloed op deze beweging uit. Van dit gegeven wordt

gebruik gemaakt om te controleren of een machine afwijkingen

vertoont. Het aftasten van een rechte kan geschieden met

behulp van een rei en tasters of met een laser en vierqua

drantendiodes.

111.1. Principe

In de bewerkingsruimte van de machine wordt diagonaal een

norm-rechte opgesteld. De machine wordt geprogrammeerd om een

evenwijdige rechte te beschrijven. De rechte kan geprogram

meerd worden door middel van begin- en eindpunt of beginpunt

en richting van de norm-rechte. Het verschil tussen de

beschreven rechte en de norm-rechte wordt gemeten met behulp

van "meetmiddelen". De norm-rechte moet uiteraard een orde

nauwkeuriger zijn dan de nauwkeurigheid van de machine. De

afwijkingen die worden gemeten, zijn rechtheden in twee

richtingen loodrecht op de rechte en hoekfouten in twee

vlakken door de rechte (gieren en stampen ten opzichte van de

rechte). Wordt de beschreven rechte geprogrammeerd met behulp

van beginpunt en richting, dan is het mogelijk een lineaire

afwijking tussen de beschreven rechte en de norm-rechte te

meten. Deze lineaire afwijking is niet te meten als de rechte

geprogrammeerd wordt door middel van begin- en eindpunt. Het

rollen ten opzichte van de rechte kan met geen van beide

opstellingswijze gemeten worden.-

111.2. Meting met een rei en tasters

Bij deze meting dient de rei als norm-rechte. Om de bovenbe

schreven afwijkingen te meten zijn vier tasters nodig. Deze

zij n bevestigd aan de gereedschaphouder en twee aan twee

parallel op een bepaalde afstand van elkaar gemonteerd. De

tasters staan loodrecht op respectievelijk het "bovenvlak" en
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het "zijvlak" van de rei en tasten dit af. De eerste taster

van elk paar meet de rechtheid. De tweede taster is nodig om

de rotatie-afwijking te kunnen meten. Een nadeel van deze

methode is de vaste lengte van de rei. De opstelling van de

rei in de bewerkingsruimte wordt hierna beschreven.

De norm-rechte wordt in dit geval geprogrammeerd met behulp

van begin- en eindpunt. De rei wordt diagonaal, in een 3

dimensionale bewerkingsruimte bijvoorbeeld, van links-onder

voor naar rechts-boven-achter, opgesteld. De gereedschaphou

der wordt links-onder-voor geplaatst, zodanig dat allevier de

tasters uitslaan. De meetwaarden van de tasters worden gelijk

aan nul gesteld. De gereedschaphouder wordt naar rechts

boven-achter verplaatst, zodanig gepositioneerd dat de eerste

tasters van elk paar een uitslag nul geven. Met behulp van de

co5rdinaten van beide aantastpunten ligt de richting van de

rei vast. Wordt de gereedschaphouder in deze richting bewogen

vanaf een der aantastpunten, dan geven de tasters de afwij

king ten opzichte van de rechte rei aan. Wordt de norm-rechte

geprogrammeerd met behulp van beginpunt en richting dan is de

opstelling van de rei moeilijker, omdat deze onder bekende

hoeken moet worden geplaatst. Het voordeel van deze methode

is dat op deze manier de lineaire afwijking tussen beschreven

rechte en norm-rechte gemeten kan worden.

111.3. Meting met een laser en vierquadrantendiodes

Bij deze meting wordt gebruik gemaakt van een laser, een

afbuigspiegel en twee vierquadrantendiodes. De laserstraal

(een rechte lichtstraal) wordt in di t geval gebruikt als

norm-rechte. De twee vierquadrantendiodes staan in lijn met

de laser en meten het verschil tussen de beschreven rechte en

vierquadrantenfotodiode

laserstraal __,._-+--,,e-+-----.
afbuigspiegelK.-_'"

figuur 111.1. Schematische opstelling van de
laser en de vierquadrantendiodes

pagina 72



bijlage III

de norm-rechte. De afbuigspiegel zorgt ervoor dat de licht

straal niet door de eerste vierquadrantendiode wordt geblok

keerd, zie figuur 111.1 •.

De laser of een spiegel waarop de laser is gericht wordt

bevestigd aan dat onderdeel, hoofdspil of tafel (freesbank)

of gereedschaphouder (draaibank), dat niet meer dan een

beweging kan maken. De vierquadrantendiodes worden aan het

andere onderdeel bevestigd. Door gebruik te maken van

spiegels is de invalshoek van de laser makkelijk te wijzigen.

Ook hier geldt dat de opstelling onder willekeurige hoeken

eenvoudiger is, dan de opstelling onder bekende hoeken. De

laser is niet gebonden aan een bepaald meetbereik. De nauw

keurigheid van de meting neemt af bij een meting over een

grote afstand.

Met de laser kan ook de afwijking in de richting van de

rechte gemeten worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een

omkeerspiegel, zie figuur 111.2 .. Deze afwijking wordt bere-

vierquadrantenfotodiode

laseratraal
omkeerapiegel

afbuigspiegeI&----L~.....-I
figuur 111.2. Sche.atiache opstelling van de laaer. de

omkeerspiegel en de vierquadrantendiode

kend uit het verschil tussen de verplaatste afstand langs de

rechte, gemeten vanaf het beginpunt, en de afstand tussen

het beginpunt en het gewenste punt.

111.4. Onderling opheffen van verschillende fouten

De kans is klein dat bepaalde fouten niet aan het licht komen

doordat ze opgeheven worden door andere fouten. Wil men deze

kleine kans echter uitsluiten, dan zal de meting in een

aantal onafhankelijke richtingen moeten worden uitgevoerd.

Het aantal onafhankelijke richtingen hangt af van het aantal

translatie-assen, twee voor een draaibank en drie voor een

freesbank. Het onderling opheffen van verschillende fouten

wordt hier toegelicht aan de hand van een freesbank. Een
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meting in de 3-dimensionale bewerkingsruimte van links-onder

voor naar rechts-boven-achter wordt dan aangevuld met bij

voorbeeld metingen van links-boven-voor naar rechts-onder

achter en van links-boven-achter naar rechts-boven-voor. Een

voorbeeld verduidelijkt.en ander wordt met

figuur

Z

~K.x---L---'--
III.3. Bewerkingaruimte

8L

de drie rechten

Figuur 111.3. toont schematisch de bewerkingsruimte en de

drie rechten. Bij het aftasten van rechte 1 heffen de Rxx - en

Tyx-afwijking elkaar in y-richting op. In dit voorbeeld wordt

uitgegaan van de genoemde afwij kingen. Andere afwij kingen

zijn er niet.

De afwijkingen zijn een lineaire functie van x,

Rxx(x) = k·x

Tyx(x)=m'x

waarbij k en m constant en ongelijk nul zijn.

De afwijking in y-richting is gelijk aan:

y = Rx x (x) . z + Tyx (x)

of y = k'x'x + m'x

In de tabel 111.1. zijn de co6rd~naten van begin- en eindpun

ten van de rechten weergegeven. De laatste kolom geeft de

afwijking in y-richting.

k'b'12 + ml = 0

m = -kblof

Bij het aftasten van rechte 1 heffen de afwijkingen elkaar

op.

Dus
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tabe1 111.1. CoOrdinaten en afwijkingen
van de meet punt en

x y z y

beginpunt 1 0 0 0 0

eindpunt 1 1 al bl kbl2 +ml

beginpunt 2 0 0 bl 0

eindpunt 2 I al 0 ml

beginpunt 3 0 al bl 0

eindpunt 3 I 0 0 ml

De afwijkingen bij het aftasten van de andere twee rechten

zijn ongelijk nul. Uit dit voorbeeld blijkt ook dat wil men

deze afwijkingen kunnen meten, dat dan de rechte onder beken

de hoeken moet worden opgesteld.

111.5. Toegestane waarden

Net als bij de positioneertest wordt de meting vijf maal in

positieve en vijf maal in negatieve richting uitgevoerd. De

meetresultaten worden hierna op eenzelfde manier verwerkt. Op

deze manier wordt getracht de toevallige - en systematische

afwijkingen te scheiden. De toegestane waarden voor de afwij

kingen tussen de beschreven rechte en de norm-rechte hangen

direct samen met de toegestane waarden voor de positioneer

test, zie bijlage I. De hier beschreven test controleert de

positionering in aIle drie de assen tegelijkertijd.

De maximaal toegestane waarde voor de afwijking van een punt

in de bewerkingsruimte ten opzichte van het gewenste punt is

gelijk aan de wortel uit de som van de kwadraten van de

toegestane waarden voor de afwijking van de afzonderlijke

assen. In het geval de afwij king optreedt langs de norm

rechte is de afwijking met de gekozen opstelling niet te

meten. staat de afwijking bijna haaks op de richting van de

norm-rechte dan is deze goed te meten. De afwijking kan ook
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nog samenvallen met €len van de beide meetrichtingen. In de

andere meetrichting wordt dat geval nagenoeg geen afwijking

gemeten.

In het onderstaande voorbeeld wordt weer uitgegaan van een 3

assige machine. De maximaal toelaatbare afwijking in aIle

assen wordt A gesteld. De maximaal toelaatbare totaal-afwij

king bedraagt dan W A. Indien €len van de meetrichtingen

samenval t met de richting van de totale afwijking, dan mag

in die richting een afwij king van maximaal V3- A worden geme

ten. Als de totale afwijking in het vlak van beide meetrich

tingen ligt en een hoek van 45° maakt met beide meetrichtin

gen, dan mag in beide meetrichtingen een afwijking van maxi

maal ~~ A worden gemeten.

Uit dit voorbeeld blijkt dat een norm voor de afwijkingen in

de richting van en loodrecht op de rechte moeilijk is vast te

stellen. Deze norm is namelijk afhankelijk van de richting

van de afwijking en de richting van de norm-rechte. De normen

voor de positioneerafwijkingen in as-richtingen liggen vast

in de afnamespecifikaties van een machine, zie bijlage VII.

Als we de gevonden afwijking herleiden tot afwijkingen in de

de as-richtingen, dan kunnen we deze afwijkingen toetsen aan

de normen voor de positioneertest. Deze methode werkt beter

als ook de afwijking in de richting van de norm-rechte bekend

is. Indien we de gevonden afwijkingen willen herleiden naar

afwijkingen in de as-richtingen, dan zal de stand van de

norm-rechte bekend moeten zijn. De hoeken die de norm-rechte

met de assen maakt bepalen de matrix waarmee de gevonden

afwijkingen worden omgerekend.

Voor een 2-assige machine geldt,

-sin
cos ~ [:~J
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Voor een 3-assige machine geldt,

DJ [cos~ -sin" o· [c~~ e 0 -sin

~ D:J= Si~ 'I cos if 1 0
0 Sl.n e 0 cos

of

D~J
[cos If cos e -sin ep -cos <I sin

~ D~J= sin If cos e cos 'I -sin t/ sin
sin e 0 cos e

2

hierbij is,

a 1 = afwijking in de richting van de norm-rechte

a 2 = afwijking loodrecht op de norm-rechte en evenwijdig aan

het XY-vlak

a 3 = afwijking loodrecht op de norm-rechte en evenwijdig aan

het XZ-vlak

ax = afwijking in de X-richting

ay = afwijking in de Y-richting

a z = afwijking in de Z-richting

III. 6. Conclusie

Daar de maatstaf een rechte is, is een afwijking van de

maatstaf goed te herkennen. Door de eenvoudige opzet is de

test voor iedereen goed te begrijpen. De test is geschikt

voor draai- en freesbanken. Met de beschreven methode kunnen

eenvoudig twee (draaibank) of drie (freesbank) translatie

assen worden gecontroleerd. Komen geen afwijkingen van di t

assenstelsel naar voren, dan kan op een eenvoudige manier de

ligging van de hoofdspil en tafel (freesmachine) worden
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bepaald.

Bij de periodieke keuring van een machine kan volstaan worden

met de meting van de drie translatie-afwijkingen ten opzichte

van de norm-rechte. Immers als de positionering van de machi

ne op aIle drie de rechten aan de gestelde eisen voldoet, dan

is de invloed van de rotaties klein. Het meten van de rota

ties kan nuttig zijn als men de stand (hoekverdraaiingen) van

het gereedschap ten opzichte van de machine wil weten. Indien

de grootte van de rotatie-afwijking bekend is, dan heeft dit

ook voordelen bij het opsporen van de oorzaak van een bepaal

de afwijking.

De test kan het beste worden uitgevoerd met een laser en een

vierquadrantendiode en een omkeerspiegel. Deze methode biedt

de beste mogelijkheden tot een goede verwerking van de meet

resultaten: de afwijkingen worden herleid tot afwijkingen in

de as-richtingen. Deze laatste kunnen getoetst worden aan de

kentallen voor de positioneertest.
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IV. Controle van de hoofdspil

Medebepalend voor de nauwkeurigheid van een produkt zijn on

gewenste verplaatsingen (trillingen) van de hoofdspil ten

opzichte van respectievelijk het gereedschap en het werkstuk.

11D_.. e mOgelij.. k.. e _ a!-.~i _..
j
.. k :'-.:.. n

g
._-"l1_"an de h 0 0.fdspil zijn de radiale

11 ~C:>.'!_t~ ... ~_er.g,?)J.~J,~ _f91Jt ~!l de hoekf~~.:.:.. De radiale fout resul-
teert in een rondloopfout (run-out). De axiale fout veroor-

zaakt een axiale beweging van de spil (periodical axial

slip). De hoekfout komt tot uiting in een slingering van de

rotatie-as (camming) . De verschillende tests richten zich

voornamelijk op de rondloopfout. Met een kleine aanvulling op

de tests voor de rondloopfout zijn beide andere fouten mak

kelijk te vinden. In deze bijlage worden een aantal methoden

om de verplaatsingen van de hoofdspil te meten behandeld.

'

..'•. Het meten van de eigenschappen van de hoofdspil is eenvoudig
bij een nagenoeg stilstaande hoofdspil. De rondloopnauw

. keurigheid kan echter afhankelijk zijn van het toerental .

. Daarnaast is het gedrag van een onbelaste spil niet zonder

meer gelijk aan dat van een belaste spil. Al deze factoren

maken dat er meerdere tests zijn ontwikkeld.

De meting wordt bij laag toerental uitgevoerd met een taster

(en een meetdoorn). Bij hoog toerental heeft men de keuze uit

capacitieve opnemers, een produkt draaien of kotteren of een

trillingsmeting. In de onderstaande paragrafen komen de ver

schillende methoden ter sprake. Voor aIle methoden geldt dat

de hoofdspil enige tijd in bedrijf moet zijn geweest om te

bereiken dat de smeerfilm constant blijft tijdens de keuring

en de temperatuur van de lagers als de normale werktempera

tuur kan worden beschouwd.

IV.I. Meting met een taster

Zoals reeds is gezegd, is er geen enkele garantie dat bij

lage rotatiesnelheden, waarbij het meetklokje de bewegingen

nog kan volgen, de rotatie-nauwkeurigheid van de lagers

hetzelfde is als bij hoge rotatiesnelheden. Om de rondloop-
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fout van een machine-element te meten, moet de taster van een

meetklokje loodrecht tegen het te keuren oppervlak van het

element worden geplaatst. Het verschil tussen de kleinste en

de grootste uitslag van het klokje wordt bij lage rotatie

snelheid genoteerd.
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figuur IV.l. Meting van de rondloopnauwkeurigheid
volgens DIN 8605
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De rondloopnauwkeurigheid kan of direct aan de conus of met

behulp van een meetdoorn worden gemeten. De conus van de

meetdoorn is gelijk aan die van de spil, zodanig dat de

hartlijnen van de spil en de meetdoorn samenvallen. Door de

meetdoorn op twee plaatsen op zekere afstand van elkaar af te

tasten kan de hoekfout worden gemeten.

De axiale fout kan worden gemeten door een taster tegen de

kopse kant van de meetdoorn te plaatsen. De metingen zoals

deze hierboven zijn beschreven, zijn dezelfde als die in DIN

norm 8605, zie figuur IV.l. Vaak wordt in de praktijk af

geweken van de voorgeschreven axiale kracht en wordt deze nul

genomen.

IV.2. Meting met capacitieve opnemers

Door verschillende instituten, onder andere de Katholieke

Universiteit te Leuven, is een methode ontwikkeld om met

behulp van capacitieve opnemers de afwijkingen van de

hoofdspil bij hoog toerental te bepalen [4] en [8]. In het

onderstaande wordt de methode beschreven voor een draaibank.

De test is, met enkele aanpassingen, ook goed bruikbaar voor

freesbanken.

Bij deze methode wordt het werkstuk vervangen door een preci

siekogel, met een vormfout kleiner dan 0.1 pm, die op een

speciale support bevestigd is om het centreren van de kogel

mogelijk te maken. In de beitelhouder wordt de beitel vervan-
WOBBLE PLATE

VERT ICAl GAGE HEAD

MASTER BAll ~ OFF
SET IN OIR. OF TOOL

HORI
ZONTAL
GAGE HEAD

figuur IV.2. Meting met behu1p van een bo1
en capacitieve opnemers
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gen door een capacitieve opnemer die op een afstand van

enkele honderdste millimeters van de kogel geklemd wordt. De

uitgangsspanning van de opnemer neemt proportioneel af bij

een toename van de afstand van de opnemer tot de precisie

kogel. Ui t de stand van de hoofdspil en de afstand tussen

kogel en opnemer wordt een polair diagram gegenereerd. Ui t

dit polair diagram kan de rondloopnauwkeurigheid worden

afgelezen.

Indien het niet mogelijk is om de stand van de hoofdspil te

bepalen, bijvoorbeeld door het ontbreken van een synchro, dan

kan met twee capacitieve opnemers een polair diagram worden

opgenomen, zie figuur IV.2 .•

Een derde methode gaat uit van drie capacitieve opnemers, zie

figuur IV.3 •• Deze staan op een lijn en tasten drie cilinders

af. Twee van deze cilinders zijn excentrisch en zijn 90° ten

opzichte van elkaar verdraaid. Met behulp van (verschil)ver

sterkers wordt een polair diagram verkregen.

WOBBLE PLATE

CIRCLE GENERATING CAMS

SPHERICAL MASTER

OSCILLOSCOPE

VERT HORIZ
AMPL AMPL

DEMODULATORS AND
AMPLIFIERS

DIFFERENTIAL
AMPLIFIERS

HALL MULTIPLIERS
figuur IV.3. Meting aet behulp van drie cilinders

en capacitieve opnemers
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Met de genoemde methoden worden de volgende factoren gemeten:

1) de radiale beweging van de hoofdspil

2) de excentriciteit van de meetdoorn ten opzichte van de

hoofdspil

3) de onrondheid van de meetdoorn.

Een goede meting wordt gekenmerkt door een kleine invloed van

de factoren 2 en 3.

De genoemde metingen zJ.J n bedoeld om de radiale fout te

meten. Door een capacitieve opnemer op de kopse kant te

plaatsen kan de axiale fout gemeten worden.

IV.3. Meting door middel van het draaien of kotteren van een pro

dukt

Een veel toegepaste methode om een indruk te krijgen van de

rondloopnauwkeurigheid van een as bij een bepaald toerental

is het vervaardigen van een cilindrisch proefprodukt. Als

werkstuk bij een draaibank kiest men een eenvoudige as. De

lengte-diameter-verhouding dient zodanig gekozen te worden

dat de as voldoende stijf is. Een freesbank wordt gecontro

1eerd door het kotteren van een gat. Ook hier is van belang

dat de kotterbaar voldoende stijf is. De bewerkte oppervlak

ten respectievelijk vormen worden beoordee1d op ruwheid en

cilindriciteit. Slecht functioneren van de hoofdspil door

speling of een kapotte 1agering uit zich in vormafwijkingen

en geringe oppervlaktekwaliteit. De test vereist apparatuur

om ruwheid en cilindriciteit te meten.

Om het resul taat zo weJ.nJ.g mogelijk te beinvloeden, dienen

een aantal zaken in acht te worden genomen. Het materiaal

dient makkelijk te verspanen en homogeen zijn, bijvoorbeeld

messing. Het gereedschap dient slijtvast te zijn. Door een

"verkeerde" keuze van de beitelgeometrie kunnen, bij een te

kleine vrijloophoek, hogere frequenties worden gedempt. Niet

repetitieve foutbewegingen worden oversneden als een beitel

met een grote afrondingsstraal wordt voortbewogen met een

kleine aanzet.

De rondloopnauwkeurigheid is toerental-afhankelijk. Om een
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goed beeld van het gedrag van de hoofdspil bij verschillende

toerentallen te krijgen, moeten bij een aantal toerentallen

produkten worden gemaakt. Di t vergt veel bewerkingstij d en

nog meer tij d om de produkten te merken en te meten. De

interpretatie van de meetgegevens is daarentegen eenvoudig.

fillUU' op he! ach.,m

figuur IV.4. Verband tussen trillingsmeting

en proefwerrkstuk

Figuur IV.4. laat het verband zien tussen de test met proef

produkten en die met capacitieve opnemers. De rondheidsmeting

van een produkt geeft hetzelfde beeld als het polaire diagram

bij hetzelfde toerental.

IV.4. Trillingsmetingen

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe met behulp van tril

lingsmetingen een indruk van de rondloopnauwkeurigheid van de

hoofdspil wordt verkregen. De geschiktheid van de modale ana

lyse en de trillingsanalyse ten aanzien van deze meting wordt

bekeken. Beide methoden zijn gebaseerd op een Fast Fourier

Transform (FFT) analyzer en hebben tot doel de stijfheid van

de spilconstructie te bepalen. Slijtage van de lagering van

de hoofdspil is een voorbeeld waardoor de stij fheid van de

spilconstructie kan afnemen. In tabel IV.1. zijn beide analy

ses op een aantal punten vergeleken.
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tabel IV.l. Vergelijking van modale 
en trillingsanalyse

Modale Tr11lings-
analyse analyse

versnellings- versnellings-
Benodigdheden opnemers, opnemer,

krachtopnemer, l-kanaals-
2-kanaals- analyzer
analyzer

Frequentie- bereik van de bereik van de
bereik van analyzer analyzer
de meting

Resultaten eigen- aIle voor-
frequenties, komende

demping, trillingen:
stijfheden, - frequentie,
amplitudes - amplitude

Manier van hamer met draaiende
aanstoten krachtopnemer machine (aIle

trillingsbron-
nen in de

machine)

Plaats van aantal vast- onbekend,
aanstoten gelegde punten te bepalen

in de buurt plaatsen van
van de hoofd- trillingsbron-

spil nen

Plaats(en) van werkstuk en huis van de
de opnemers gereedschap hoofdspil (1n-

vloed van de
componenten op
de hoofdspil)
en/of de compo-

nenten zelf

De modale analyse als meetmethode voor bewerkingsmachines

wordt in bijlage VI beschreven. Van de twee genoemde methoden
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is de modale analyse verreweg de krachtigste. Zowel de exci

tatie-kracht als de versnellingen worden gemeten, waardoor de

stijfheid is te berekenen. Een trillingsanalyse is daarente

gen eenvoudiger en goedkoper. De invloed van aIle in de

machine aanwezige trillingsbronnen wordt zowel aan de ge

reedschap- of werkstukhouder als aan het huis van de hoofd

spil gemeten. De versneIIingsopnemer op het spilhuis wordt

daar geplaatst, omdat het onmogelijk is deze op de draaiende

spil te bevestigen. De verplaatsingen van huis en hoofdspil

hangen samen, zodat de gemeten trillingen een maat zijn voor

die van de spil.

Beide methodes z~Jn geschikt voor de controle van de

hoofdspil. Met de modale analyse wordt de stijfheid van de

hoofdspilconstructie bepaald. Deze methode is kwantitatief.

Met een trillingsanalyse is de trilling aan de hoofdspil

lagering te bepalen. Dit is een kwalitatieve meting, een

afname van de stij fheid zal een toename van de trillingen

veroorzaken. Dit is vOldoende voor een periodieke keuring.

Als onderdeel van een periodieke keuring is modale analyse

niet zinvol. De stij fheid van de losse componenten van de

machine zal in de tijd niet veranderen. De stijfheid van de

totale machine verandert weI door slijtage van de verbindin

gen. Dit komt echter ook uit andere tests, zoals de geome

trietests en de hier behandelde trillingsanalyse, naar voren.

Een trillingsanalyse heeft als bijkomend voordeel dat hiermee

ook de conditie van verschillende componenten, zoals aan

drij fmotoren van de spil en de sledes, oliepomp en de pomp

voor de koelvloeistof en/of smering, in de gaten kan worden

gehouden.

IV.5. Conclusie

Met uitzondering van de meting door middel van het draaien of

kotteren van een produkt, hebben aIle meetmethoden het nadeel

dat ze aan de machine in onbelaste toestand worden uitge

voerd. Een ander nadeel is dat de metingen bij verschillende
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toerentallen moeten worden verricht. De modale analyse vormt

hierop een uitzondering . Ondanks al deze nadelen dient er

toch een controle van de hoofdspil plaats te vinden, daar de

hoofdspil het belangrijkste onderdeel van een draai- en

freesbank is.

Voor de controle van de hoofdspil is bij laag toerental de

meting met een taster geschikt. Bij hoog toerental hebben we

gekozen voor de trillingsanalyse, omdat deze in korte tijd

voldoende informatie geeft. Een probleem blijft hierbij

bestaan: bij welke toerentallen dient de analyse uitgevoerd

te worden. Een modale analyse tijdens de afname geeft hier

over uitsluitsel. Hierbij wordt aangenomen dat deze "gevoeli

ge" toerentallen in de tijd weinig veranderen.
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v. PROEFWERKSTUKKEN

Deze bijlage handelt over het vervaardigen van proefwerkstuk

ken op universele gereedschapswerktuigen. Proefwerkstukken

worden toegepast bij statistische proeven, vermogens- en

stabiliteitstests en onderzoek van machine-eigenschappen.

De proefwerkstukken voor statische proeven zijn eenvoudig en

worden gebruikt bij een positioneertest met proefwerkstukken.

Het vervaardigen van een (groot) aantal werkstukken maakt het

mogelijk om statistische theorie~n toe te passen. Op deze

manier kunnen systematische en toevallige positioneerfouten

gescheiden worden. De resultaten gelden voor dat deel van de

bewerkingsruimte dat door het werkstuk in beslag wordt geno

men.

Voor proefwerkstukken ten behoeve van vermogens- en stabili

teitstests is de vorm van het produkt van minder belang. Bij

de vermogenstest z1Jn de snijkracht en het toerental van de

hoofdspil belangrijk. De (grens)snedebreedte en de trillings

amplitude zijn bij de stabiliteitstest van belang.

Proefwerkstukken ten behoeve van onderzoek van machine-eigen

schappen geven een goed beeld van de produktie-nauwkeurigheid

van een gereedschapswerktuig. Door een proefwerkstuk te ver

vaardigen kan de produktie-nauwkeurigheid van een gereed

schapswerktuig worden bepaald. Hiertoe wordt een produkt ge

maakt. De meetgegevens die op deze wij ze worden verkregen,

zijn een nuttige aanvulling op de gegevens die uit de directe

metingen verkregen zijn. Grootheden als omkeerfout, positie

onnauwkeurigheid, baanafwijking en statische stijfheid kunnen

op deze manier indirect worden verkregen. Deze proefwerkstuk

ken worden zowel voor afname- als voor herhalingskeuringen

gebruikt.

Een voordeel van het vervaardigen van proefwerkstukken is dat
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de machine een verspanende bewerking uitvoert en dus op een

zelfde manier wordt belast als onder produktie-omstandig

heden. Naast de machine-afhankelijke afwijkingen zijn er nog

de parameters van het verspaningsproces, zoals de statische

en dynamische snijkrachten, het werkstuk-materiaal, het

gereedschap-materiaal en de gereedschapslijtage, die de

nauwkeurigheid beinvloeden. Deze parameters kunnen verschil

len bij een ander produkt, gereedschap of materiaal.

In deze bijlage zal dieper ingegaan worden op proefwerkstuk

ken ten behoeve van onderzoek van machine-eigenschappen. Er

is een aantal groepen van bedrijven en instellingen dat zich

bezighoudt met het ontwerpen van deze proefwerkstukken.

De belangrijksten zijn:

- VOl, Verein Deutscher Ingenieure

- NAS, National Aerospace Standard

- JIS, Japanese Industrial Standards

- BAS, een samenwerkingsverband van de Zweedse bedrijven:

AB Borfors, Alfa-Laval AB, Asea en Saab-Scania.

Om grip te krijgen op het thermische gedrag van een machine

worden meerdere proefwerkstukken gemaakt, waarbij gelijke

tijdsintervallen tussen de opeenvolgende proefwerkstukken

worden gehanteerd. Om de invloed van verschillende factoren

te kunnen achterhalen worden deze steeds genoteerd. In de

tussenliggende tijd kan de machine voor produktie worden ge

bruikt. Het spreekt voor zich dat voor de proefwerkstukken

een gereedschap wordt gebruikt, dat niet in de produktie

wordt gebruikt.

De verschillende normen schrijven proefwerkstukken voor die

slechts op kleine punten onderling verschillen. De meest

recente, VDI-richtlijn 2851, wordt hier besproken [18].

pagina 89



bijlage V

V.I. Proefwerkstuk voor draaibanken

Een proefwerkstuk voor draaibanken wordt voorgesteld in blad

2 van de genoemde richtlijn. De werkstukcontour is zodanig

opgebouwd, dat het werkstuk voldoende stij fheid bezit. Het

werkstuk wordt voorgedraaid, zodat bij het nadraaien van de

contour een snedediepte a van 0,2 rom gebruikt kan worden. Een

constante snijsnelheid is, indien mogelijk, hierbij gewenst.

Het proefwerkstuk bevat een aantal contourelementen, zodat de

verschillende afwijkingen makkelijk gevonden kunnen worden.

I.De omkeerfout, het verschil in werkelijke positie bij

benadering ui t posi tieve dan weI negatieve richting, wordt

gevonden uit:

L 9 - L 8 = Uz in Z-richting

en

~(D5 - D4 ) = Ux in X-richting.

2. Maatafwijkingen worden ontdekt met behulp van het trapsge

wijze deel van het proefwerkstuk.

3. Door twee hele flauwe hellingen wordt het gedrag bij

kruipsnelheid getest.

4. Bij het draaien van een bol en een hoI vlak komen even

tuele baanafwijkingen aan het licht.

Een en ander is in figuur V.I. weergegeven.
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figuur V.I. Proefwerkatuk voor draaibanken volgenB VDl 2851
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Al deze testen zitten verwerkt in het proefwerkstuk, daar

naast is er nog een aantal aanvullende tests. Deze zijn in

tabel V.I. vermeld.

tabel V.1. Aanvullende testa
voor draaibanken

TEST

draadsnijden

CONTOURELEMENT

--JB--

OORZAAK VAN DE
AFWIJKING

besturing
aandrijving
(speciaal de
overbrenging
tussen de hoofdas
en aanzetbeweging)

besturingsgedrag

R,

aandrijving
circulaire inter
polatie

statische door
buiging

thermische drift

~
' L,

_. . - . i
a

-

--1 1.,
J:: a, +.,

n'L,_

0'" c'" ci"- - - .-

uitvoering van de
mechanische
bouwdelen

warmtebronnen
bouwvorm

V.2. Proefwerkstukken voor freesbanken

Dit is beschreven in blad 3 van VDI richtlijn 2851. Voordat

er wordt begonnen met frezen, dienen er een aantal maatrege

len worden genomen. De keuze van het materiaal dient zodanig

te zijn dat tijdens het frezen nauwelijks materiaalspannin

gen, die blijvende vervorming geven, optreden. Boven- en

onderkant worden evenwij dig geslepen om het uitrichten van

het werkstuk te vergemakkelijken. Daarnaast wordt een zijkant

geslepen zodat het werkstuk eenvoudig is recht te leggen. De
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bewerking vindt in een opspanning plaats. Na het voorfrezen

wordt het proefwerkstuk opnieuw opgespannen en uitgericht.

Bij het nafrezen liggen de bewerkingsvolgorde en verspanings

condities vast. Figuur V.2. geeft een tekening van het proef

werkstuk, met daarin aangegeven de te meten maten .

....30

D3Of)

figuur V.2. Proefwerkatuk voor freeabanken vo1gena VDI 2851

In dit geval wordt in de richtlijn niet beschreven hoe

bepaalde afwijkingen kunnen worden gevonden uit de meetwaar

den. Het gedrag bij kruipsnelheid wordt getest door het

frezen van twee rechten onder een hoek van ID met respectie-
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velijk de X- en Y-richting. De slag van de grote cirkel is

een maat voor de kwaliteit van besturing en geometrie.

V.3. Conclusie

Een voordeel van het vervaardigen van proefwerkstukken is dat

de machine een verspanende bewerking uitvoert en dus op een

zelfde manier wordt belast als onder produktie-omstandighe

den.

Een nadeel is dat het proefwerkstuk een te klein deel van de

bewerkingsruimte beslaat om uitspraken te doen over de afwij

kingen in de gehele bewerkingsruimte. WeI is het zo dat het

bekeken deel van de bewerkingsruimte het meest intensief

gebruikt wordt.

Afwijkingen die ontstaan z1Jn door slijtage van het gereed

schap en het werkstukmateriaal zijn niet te scheiden van de

door de machine veroorzaakte afwijkingen. Daarom moet er bij

de interpretatie van de meetresultaten steeds de nodige voor

zichtigheid worden betracht.

Een proefwerkstuk is een uitstekend hUlpmiddel bij een verge

lijking van verschillende gereedschapswerktuigen of bij een

vergelijking van een gereedschapswerktuig in de tijd. Bij

herhaling van de test kan hetzelfde produkt worden gebruikt.

De maten worden in dat geval aangepast.
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VI. Modale analyse

De modale analyse is een analyse-methode om het dynamisch

gedrag van bijvoorbeeld een machine te voorspellen. Het

dynamisch gedrag van een machine is afhankelijk van de plaats

van de massa's en de stijfheden van, en tussen, verschillende

componenten. Een andere stand van de sledes zal dus het

dynamisch gedrag ook veranderen. Dit betekent dat er afspra

ken gemaakt moeten worden in welke stand van de machine een

modale analyse wordt afgenomen.

Omdat lang niet iedereen bekend is met de modale analyse,

wordt een beknopte beschrijving van de modale analyse gege

ven. Voor meer informatie wordt verwezen naar de literatuur.

Van der Wolf [14J en Weck [13J geven meer achtergrond over de

theorie. Brouns en anderen [2J geeft de praktische uitvoe

ring van de modale analyse aan een machine.

Het doel van de modale analyse is het vinden van de belang

rijkste eigentrillingsvormen en de daarbij behorende frequen

ties en dempingswaarden van de machine. Aan de hand van de

gemeten overdrachtsfunctie kunnen de stij fheid en de ver

plaatsingen van de machine worden berekend.

6 r--r----,.--r-......,...---,

N
"'""'"-¥--+-+--+----i

3000r+-t+-+-+r+----,---r-~
N

De modale analyse kan opgedeeld worden in een aantal stappen:

1) Het geometrisch model

De machine wordt opgemeten en relevante meetpunten worden

vastgesteld. Met behulp van deze punten wordt een 3-di-
,...-__ 5""'1

Callidor A

PVC

~2000:-t...,."w-lol;fo..;~-+---1

'""& 1000
Eo

o 1,5 "" 2,5 0 250 500 750 HI 1250
hplJlszeit t F"'ec:uer,z f

figuur VI.l. Impulskracht als functie van de tijd
vaar verschillende hamermaterialen

pagina 94



bijlage VI

mensionaal model samengesteld. Dit geometrisch model kan

in het geheugen van de analyzer worden opgeslagen en op

een beeldscherm zichtbaar gemaakt worden.

2) De meetopstelling en het uitvoeren van de meting

Van alle punten wordt de overdrachtsfunctie in drie rich

tingen bepaald. Dit gebeurt door een aantal keren met een

hamer ieder punt aan te slaan. De ingangsimpuls wordt

geregistreerd door middel van een krachtopnemer. Impuls

duur en -inhoud is afhankelijk van het materiaal van de

hamer, zie figuur VI.l .. Het uitgangssignaal is het ver

schilsignaal van de twee versnellingsopnemers, die op de

beitelhouder en een meetdoorn zijn bevestigd. Het gereed

schapwerktuig kan worden beschouwd als een sYmmetrisch

meervoudig massaveersysteem. Hierdoor is de responsie op

plaats i ten gevolge van een excitatie op plaats j gelijk

aan de responsie op plaats j ten gevolge van een excitatie

op plaats i. Dit maakt dat bij het meten volstaan kan

worden met excitatie op verschillende punten, terwijl de

versnellingsopnemers op dezelfde plaats blijven. Het

aantal metingen wordt hierdoor gehalveerd. In- en uit

gangssignaal worden versterkt en naar de analyzer

gestuurd, die met behulp van een Fouriertransformatie de

overdrachtsfunctie bepaalt. AIle metingen worden door de

analyzer op band opgeslagen. Voordat bovenstaande meting

volledig wordt uitgevoerd, worden eerst enkele belangrijke

punten, bijvoorbeeld in de buurt van de hoofdspil, aange

slagen. Het imaginaire deel van de overdrachtsfuncties van

deze punten geeft een goed beeld van de ligging van de

eigenfrequenties. Hierna kan dan het benodigde frequen

tiebereik voor de meting worden bepaald.

3) De bepaling van de eigenfrequenties en de demping

Daar gesteld wordt dat de grootheden eigenfrequentie en

demping niet afhangen van de plaats in de constructie, kan

elke overdrachtsfunctie gebruikt worden bij de bepaling

van deze twee grootheden. De nauwkeurigheid van de bereke

ning van de eigenfrequentie en demping is het grootst
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wanneer wordt gekozen voor een overdrachtsfunctie met een

sterk maximum en weinig tot geen beinvloeding van dat

maximum door dichtbij gelegen maxima.

4) De modes

Met de berekende eigenfrequenties en de overdrachtsfunc

ties kunnen de.verplaatsingen in de diverse punten worden

berekend. De analyzer kan nu met behulp van deze gegevens

de resonantievormen, "modes" genaamd, op het beeldscherm

in animatie weergeven. De verschillende modes kunnen door

een plotter worden getekend. Figuur VI.2. laat twee modes

van een carrouseldraaibank zien.

figuur VI.2. Trillingamodea van een bepaalde
carrouseldraaibank
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Afnamespecificaties voor eenhorizontaal bewerkingscentrum

1. ABNAHME

Die endgUltige Abnahme wird stattfinden bei Philips Eindhoven,
nachdem aIle Bedingungen. in dieser Spezifikation gestellt, erfUllt
worden sind. Die Genehmigung fUr den Transport der Maschine wird
sich grUnden auf dieser Spezifikation und auf Messungen von Deckel
vorgenommen im Beisein von Philips. Abnahmebedingungen laut:
NAS 954.4.2 (ausgenommen 4.2.5)
NAS 95/~ .4.4
NAS 954.4.5
Resultate zu erwHhnen auf Deckel PrUfprotokoll. Bei Philips werden
aIle Versuchen stattfinden wie festgelegt in dieser Spezifikation
(endgUltige Abnahme).

2. MASCHINENPRUFUNG

AIle Maschinenmessungen werden bei Deckel stattfinden einschliesslich
die acht Stunden dauernde ZuverlHssigkeits- und thermische
StabilitHtsprUfung.

2.1. Die vorzunehmenden Messungen:

2.1.1. Geometrlsche Messungen

unter Zugrundelegung der Anforderung gestellt auf Deckel PrUfprotokoll
0456. Ablese genauigkeit der Messuhren 0,001 mm.

2.1.2 Abweichungen in Vorschubgeschwindigkeiten und Spindeldrehzahlen: + 2%

2.1.3 Positioniergenauigkeit:

C~-.Dynamische Abnahme der Maschine durch Ermittlung der
Positionsunsicherheit (P), Positionsabweichung (Pa), Umkehrspanne (D).
Positionsstreubreite (Ps), mittlere Positionsstreubreite (Ps) und
mittlere Umkehrspanne IT nach VDI/DGQ 3441 in allen Achsen der
Maschine.
Toleranzen innerhalb des ganzen Arbeitsbereiches der Maschine.

Achse P Pa D Ps U PS'
------- ---- ---- ---- ---- ---- ----

X 12 8 3 5 1 3
y 12 8 3 5 1 3
Z 12 8 3 5 1 I 3
B 12 8 3 5 1 3

Toleranzen in lum, B-Achse in bg sec.
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2.1.4. Temperaturbedingungen

wHhrend der Hessungen 2.1.1. und 2.1.3. solI:
a. Die Maschine im thermisch stabilen Zustand eine t1kalte Maschine"

sein und bleiben, d.h. dass die Haschine im Ganzen die
Umgebungstemperatur angenommen hat.

b. Die Umgebungstemperatur innerhalb 20 0 und 240 C bleiben mit einer
Maximal Variation von 10 je Stunde. Die Umgebungstemperatur solI
mindestens 2 x jede Stunde gemessen werden.

2.1.5. Zerspannungsversuch

Bearbeitung und PrUfung eines NAS 979 ProbewerkstUck nach Deckel
Zeichnung 510.6001.2.0020
HessgrBssen: - Massgenauigkeit

Oberfllichengute
- Ebenheit

Parallelitlitsabweichung
- Winkelabweichung
- Kreisformabweichung

ZulUssige Abweichungen + 0,01 mm, Rundheit der Bohrung 40H7 mm
0,005 rom, ZulHssige Rundheit des Aussendurchmessers 200 mm = 0,03 mm.

2.1.6. ZuverlHssigkeits- und thermische StabilitHtsprUfung

2.1.6.1. Zweck der Probe

a. Messen der QualitUt des ganzen Systems, d.h. die
Repertiergenauigkeit der Schlitten wlihrend einer Periode von 8
Stunden.

b. Das PrUfen der numerisch gesteuerten Maschine wHhrend einer PeriodE
von 8 Stunden ohne dass StBhrungen auftreten.

Ein Zyklus von automatisch ausgefUhrten Bewegungen dient als Probe fU]
die Maschine. Zyklusprogramm wie hierunter beschrieben.
Der Frlisspindel dreht kontinuierlich auf 250 U/min wlihrend des ersten
Zuklusses. Der Zyklus solI eine Zeitdauer von 12 bis 15 Minuten haben.
Am Ende des Zyklusses gehen Schlitten mit FrUsspindel 1n e1ne
Messposit10n.
Die X-, Y- und Z-Pos1tion werden gemessen und registriert wonach ein
zweiter Zuklus gestartet wird.
Die Schlitten bewegen wie beim ersten Zyklus, wHhrend die FrHsspindel
jetzt kont1nuierlidch auf 5000 U/min lauft. Nach der Zeitdauer von 12
bis 15 Minuten endet der zweite Zyklus. Die Schlitten gehen zurUck
nach der Messposition.
Gleich nach dem Registrieren der neuen Messergebnissen wird ein erstet
Zyklus mit der unteren Spindeldrehzahl wiederholt und daruaf wieder
ein zweiter Zyklus usw., mit immer nach jedem Zyklus das Messen und
Registrieren.

2.1.6.2. Start der Probe

Als Start der 8 Stunde Probe wird der Moment gel ten worauf die
Maschine den thermische stabilen Zustand erre1cht hat; also nach dem
Durchgehen einer "Erwlirmungszeit" wHhrend dessen die Haschine
gelelchfalls abwechselnd den ersten und den zweiten Zyklus durchlauft.
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2.1.6.3. Die AufwHrmungszeit

Die AufwHrmungszeit die maxhimal 60 min. betrHgt, fHngt an beim Start
der Maschine, die sich Busser Betrieb befindet und die in diesem
Moment thermisch im Gleichgewieht ist mit der Umgebung (kalte
Masehine).

2.1.6.4. WHhrend der AufwHrmungszeit,

werden ebenfalls Messungen vorgenommen.

2.1.6.5. Abweiehungen

2.1.6.5.1. Die absolute Messwerte,

wHhrend der vollstHndige Probe (AufwHrmungszeit + 8 Stunden Probe)
gemessen, dUrfen keine gr~sseren Abweiehungen ergeben mit Bezug auf
den kalten Start, als 12 fum fUr die X-, Y- und 35 fum fUr die
Z-Achse.

2.1.6.5.2. Die gegenseitlieh gemessenen Abweiehungen (Bandbreite)

wHhrend der eingentlichen 8 Stunden Probe dUrfen nieht mehr betragen
als: 6 fum fUr die X-, Y- und 12 fum fUr die Z-Aehse.

2.1.6.5.3. Messungen bzw. Messpositionen

Sehlitten: X-Achse: auf Tisehmitte
Y-Achse: Spindelmitten ca. 350 mm von TischoberflHche
Z-Aehse: ca. 250 rom von Tischmitten

2.1.6.5.4. FrHsspindel

WHhrend der Messungen steht die Spindel still in einer festen
vorbezeichneten Position.

2.1.6.5.5. Aufnehmer

Die Messungen in X- und Y-Riehtung mUssen gleiehzeitig gegen einen
Messdorn vorgenommen werden auf ca. 100 mm und 250 mm von der
Spindelnase.
Die Messung in der Z-Richtung muss gegen MessdornkopfflHche
vorgenommen werden. Ablesegenauigkeit der Messuhren: 0,001 mm.

2.1.6.5.6. Bewegung pro Zyklus: (Siehe aueh Zyklusprogramm)

Pro Zyklus sollen ungefHhr 25 SHtze aufgefUhrt werden. Jede Aehse
solI ca. 10 Bewegungen ausfUhren.
Einige Bewegungen mUssen ca. 90% der max. Verstellung betragen. Ein
Kreis mit einem min. Radius von ca. 50 mm und eine Gerade unter einen
Winkel von 300 mUssen in der X-Y Ebene beschrieben werden mit einem
veetorieelen Vorschub von 400-1200 mm/min.
Die Schlitten kehren in die Messposition zurUck mit einer
AnnHherungsgeschwindigkeit von ca. 20 rom/min Uber die letzte 1 mm
Strecke.
20% der Bewegungen solIen mit einer Vorschubgeschwindigkeit von
1200 m/min stattfinden.
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2.1.6.6. Start des Zyklusses

Die Zyklen werden vorzugsweisc automatisch gestartet nach einer
bestimmten Zeit. die notwendig ist urn die Messwerte abzulesen und zu
registrieren.

2.1.6.7. Vorzeitige Beendung

Jede EventualitUt. die mehr als 5 Minuten St8rung innerhalb oder
zwischen den automatischen Zyklen verursacht. bedeutet das Ende der
Probe (Ausnahme zur Beurteilung des Kunden).

2.1.6.8. Die Umgebungstemperatur

Die Umgebungstemperatur darf wUhrend der AufwUrmungs- und
Erprobungsperiode varieeren innerhalb eines Bereiches von 20 0 bis 24c
mit einer Maximalvariation von 10 jede Stunde.
Die Temperatur 5011 mindestens 2 x jede Stunde gemessen werden.

2.1.7. ZusUtzliche Probe

2.1.7.1. Schalldruckpegel

Der maximalschalldruckpegel am normalen Standorte des BedienungsmannE
• O.N.P.'s (Operators Normal Position) solI nicht mehr betragen als
80 dB (A).

2.1.7.2. Probelauf mit PS8

Um die Zuverlassigkeit des ganzen System der Maschine
Werkzeugwechsler. Palettenwechsler und Palettenspeicher PS8 zu tester
muss ein Probelauf durchgefUhrt werden. wobei jeder Palett en anderee
Programm zugeordnet wird.

2.1.8. Die Resultate

Die Resultate der vollstUndigen Deckel-Messungen sind wUhrend der
Abnahme bei Deckel zur Einsicht und werden mit der Maschine
mitgeliefert.
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