Afnameprotocollen en kalibratie-instructies
Citation for published version (APA):
van Elen, R. M. (1992). Afnameprotocollen en kalibratie-instructies. (TH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde,
Vakgroep Produktietechnologie : WPB; Vol. WPA1373). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1992
Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record
Please check the document version of this publication:
• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 09. Jan. 2023

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
FACULTEIT DER WERKTUIGBOUWKUNDE
sectie Precision Engineering

Afnameprotocollen en
kalibratie-instructies
Heudijck kunststoffen B.V.
WPA-rapportnummer: 1373
R.M. van Elen, september 1992

INHOUDSOPGAVE

1. AFNAMEPROTOCOLLEN VOOR GEREEDSCHAPMACHINES
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HEUDIJCK AFNAMEPROTOCOL
Precisie vlak- en profielslijpmachine
Merk: JUNG

Machinenummer: 2405

Type: JF 520 E

Jaar van aankoop: 1986

Gebruik
In dit afnameprotocol zijn controlemetingen van een precisie vlak- en profielslijpmachine
opgenomen; ze omvatten de voorbereidende maatregelen, de geometrische metingen, een
thermische driftmeting en een bewerkingstest Onder het hoofdstuk Voorbeeldprocedures
wordt voor iedere meting een mogelijke meetprocedure en de daarbij horende meetinstrumenten aangeduid. Tevens staat voor de betreffende machine-afwijking een tolerantie
aangegeven. De meetinstrumenten mogen worden vervangen door andere, mits de meetonnauwkeurigheid ervan niet groter is.
Doel
Het protocol vormt een handreiking bij de kwaliteitsbeheersing van het machinepark in de
matrijzenmakerij van Heudijck kunststoffen B.V. te Eindhoven. Voor een volledige afname
dienen alle onderdelen van het protocol te worden uitgevoerd.
Verantwoording
De geometrische metingen zijn gericht op opsporing van de systematische basisafwijkingen in de geometrie van de machine. De norm DIN 8632 Tl, "Planschleifmaschinen Abnahmebedingungen" en het afnamerapport van de fabrikant beschouwen van deze
afwijkingen slechts een zeer beperkt aantal. De machine is uitgerust met een magnetische
opspantafel, welke permanent is bevestigd op de standaard werkstuktafeL Deze magnetische opspantafel wordt bij de metingen beschouwd als het opspanvlak Aangezien de
richtlijst op dit opspanvlak een belangrijke functie vervult bij het gebruik van de machine,
zijn metingen hieraan tevens opgenomen in dit protocol. De metingen worden uitgevoerd
aan een 'kale' machine (exclusief gereedschap); kenmerken van de slijpschijf, zoals
stijfheid, inhomogeniteit, onbalans, bevestiging, profielnauwkeurigheid, vallen zodoende
buiten het gezichtsveld van de metingen.
De afwijkingstoleranties zijn overgenomen uit de norm; indien de fabrikant echter een
kleinere tolerantie opgeeft, dan is deze overgenomen. Indien een tolerantiegrens ontbreekt,
zoals bijvoorbeeld voor rotatie-afwijkingen, is een bovengrens-schatting gedaan: de rotatie
mag met de meest ongunstige armlengte een maximale positie-afwijking veroorzaken
tussen werkstuk en gereedschap van 0.01 mm.
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Bij de metingen hanteren we de definitie van de coördinaatassen volgens DIN 66217,
'Koördinatenachsen und Bewegungsrichtungen für numerisch gesteuerte Arbeitsmaschinen'.
Machine-beschrijving

De constructie van de machine heeft de volgende specifieke kenmerken:
•

een voorgespannen, V-vormige geleiding voor verticale beweging van de slijpspindelkop;

•

dubbele, V-vormige geleidingen voor beweging van de langs- en dwarsslede (horizontaal);

•

een horizontale slijpspindel (bevestiging van slijpschijf op spindelconus).

De heen- en weergaande langsbeweging van de werkstuktafel en de roterende beweging
van de slijpspindel vormen de hoofdbewegingen van het slijpproces. Vlakslijpen geschiedt
door het bewegen van de werkstuktafel in dwarsrichting; de verticale beweging van de
slijpspindelkop maakt insteekslijpen mogelijk. Profielslijpen kan slechts plaatsvinden door
het gebruik van een geprofileerde slijpschijf, welke verkregen wordt na geschikte
dresbewerking. Van de drie lineaire machine-assen zijn slechts de dwars-(Z) en de
verticaal-(Y)beweging positioneringsassen; zie figuur 6.1. Ten behoeve van de besturing
beschikken deze assen over een meetsysteem met digitale uitlezing.

z

Figuur 6.1: Model van slijpmachine Jung JF520E
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Technische gegevens
- werkbereik
- slijplengte (X-beweging)
- slijpbreedte (Z-beweging)
- maximale afstand tussen opspanvlak en spindelhartlijn
- afmetingen slijpschijf
diameter x breedte x boring
- maximale tafelbelasting (inclusief magneettafel)

600 mm
200 mm
460 mm
250x25x51 mm
100 kg

- afmetingen magneettafel (lxxl)

500x200 mm

- langsbeweging werkstuktafel (X-as)
hydraulisch, traploos instelbaar

1...24 m/min

- dwarsbeweging werkstuktafel (Z-as)
minimale fijnverstelling
automatisch bij omschakeling van langsbeweging, instelbaar
resolutie van het meetsysteem

0.005 mm
0.1-8.0 mm
0.001 mm

- hoogteverstelling slijpspindelkop (Y-as)
minimale verstelling (handbediening)
tipschakeling instelbaar
automatisch bij omschakeling van langsbeweging, instelbaar
resolutie van het meetsysteem
- slijpspindel (C-as)
toerental, traploos instelbaar
slijpschijfbevestiging op conisch as-uiteinde

0.002
0.001 - 0.025
0.001 - 0.025
0.001

mm
mm
mm
mm

800-4200 omw/min

Voorbereidende acties
Vl. actie

waterpas stellen van de machine
a) in X-richting
b) in Z-richting

instrument : - waterpas volgens DIN 877
procedure : - langs- en dwarsslede in middenpositie vastzetten;
- waterpas in X-richting op werkstuktafel plaatsen (in middenpositie) en aanduiding aflezen. Idem voor Z-richting.
tolerantie

0.02 mm/m

-5-

Geometrische metingen
De aan de machine te verrichten geometrische metingen worden onderstaand opgesomd.
Ze zijn aangeduid met de hoofdletter G.
G 1. Positionering
G 1.1.

TYY (van slijpschijfmiddelpunt)

G1.2.

TZZ (verticaal onder C-as, zó dicht mogelijk bij opspanvlak (kkf))

merk op: TXX is niet relevant;
G2. Rechtheid van beweging
G2.1.

TYX (taster verticaal onder slijpschijfmiddelpunt; vlakrei direct op tafel)

G2.2.

TZX (taster verticaal onder C-as; onderdeel van meting G4.1. SXZ)

G2.3.

TYZ ) onderdeel van meting G4.2. SYZ

G2.4.

TZY )

"

"

merk op: de translatieafwijkingen in X-richting, te weten TXZ en TXY, Z1Jn niet
relevant;
G3. Rotatie bij beweging
In tabel 6.1 zijn alle rotatie-afwijkingen opgesomd die voorkomen bij beweging van
de lineaire geleidingen. Op basis van de maximaal optredende armlengte is berekend
wat de tolerantiegrens is om de relatieve verplaatsing tussen werkstuk en gereedschap
maximaal 0.01 mm te laten zijn.
afwijking:

RXX

1•-orde invloed in richting:

invloedsgrootte I arm :

y

Z-arm 200 rrun

10.3

Y-arm 350 rrun

6.2

RXX

10

tolerantie per
invloedsfactor:
[bgsec]

tolerantie:
[bgsec]

·············································· ..................................................................................................................................
Z
spindel

RYX

invloed tevens verdisconteerd in:

I opspanvlak

6.2

**

niet relevant
x
................................................................................................................................................................................
Z

X-arm 300 rrun

TZX

***

6.9

·············································· ..................................................................................................................................
spindel

RZX

RXY

J.

richtlijst

RYX

6

x

niet relevant

Y

X-arm

• TYX
• x-bewegingUopspanvlak

y

constante armlengte

TYY

6

*

.............................................. ··············································· ...................................................................................

**** -

·············································· ··············································· ··············································· ....................................
Z

spindel

I opspanvlak

afh. van schijfdiameter

16.5 (arm 125 rrun)

RXY

10
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**

10

afwijking:

1•-orde invloed in richting:

invloedsgrootte I arm :

invloed tevens verdisconteerd in:

tolerantie per
invloedsfactor:

tolerantie:
[bgsec)

[bgsec)
RYY

x

niet relevant

Z

afh. van <1.,1

13.8 (arm 150 rrun)

RYY

6

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
spindel

RZY

.1.

richtlijst

niet relevant
x
................................................................................................................................................................................

RXZ

Y

constante armlengte

TYY

y

Z-arm

• TYZ
****
• z-beweginglopspanvlak

-

.............................................. ............................................... ............................................... ....................................
Z
Y -arm 350 rrun
6.2
spindel
RYZ

I opspanvlak

RXZ

x

niet relevant

Z

X-arm 300 rrun

10

6.2

**

................................................................................................................................................................................
TZZ

6.9

................................................................................................................................................................................
spindel
RZZ

6

*

.1.

richtlijst

x

RYZ

6

6

*

niet relevant

................................................................................................................................................................................
Y
constante armlengte
• TYZ
**** • z-bewegingOopspanvlak

Tabel 6.1: Invloeden van rotatie-afwijkingen

Opmerkingen bij tabel 6.1:

*

De fabrikant stelt dat de haaksheidafwijking van de spindel ten opzichte van de
richtlijst kleiner dient te zijn dan 10.3 bgsec op iedere willekeurige positie van de
drie lineaire geleidingen. Uit tabel 6.1 blijkt dat drie rotatie-afwijkingen (RYX, RYY
en RYZ) deze haaksheid kunnen beïnvloeden. Om een zinvolle tolerantie te bepalen
voor deze afzonderlijke rotatie-afwijkingen, beschouwen we ze als onbekende,
systematische afwijkingen. De totale invloed op de haaksheidsafwijking kan dan
worden bepaald door de afzonderlijke standaardafwijkingen kwadratisch bij elkaar op
te tellen. De tolerantie voor de afzonderlijke rotatie-afwijkingen is dan gelijk aan:
103

{3
**

=6 bgsec

De nonn DIN 8632 stelt dat de parallelliteitsafwijking van de spindel ten opzichte
van het opspanvlak kleiner dient te zijn dan 17.2 bgsec op iedere willekeurige positie
van de drie lineaire geleidingen. Uit tabel 6.1 blijkt dat drie rotatie-afwijkingen
(RXX, RXY en RXZ) deze haaksheid kunnen beïnvloeden. Om dezelfde reden als in
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bovenstaande alinea is de tolerantie voor de afzonderlijke rotatie-afwijkingen gelijk
aan: 17 2

_._ = 10 bgsec

{3
*** De invloed die RYX heeft in Z-richting, is tevens verdisconteerd in de rechtheidsmeting TZX. De invloed van een lineair toenemende rotatie wordt bij de rechtheidsmeting echter (onterecht) beschouwd als zijnde veroorzaakt door een uitlijnfout van de
referentierechte. Daarom dienen we tevens een tolerantie te stellen aan de rotatieafwijking RYX.

**** Bij deze rotatie-afwijkingen geldt

een aan opmerking *** gelijke mededeling. Echter,

de invloed van lineair toenemende rotaties kan hier eenvoudig worden verklaard door
een parallelliteitsafwijking van het opspanvlak ten opzichte van zijn bewegingsrichtingen. Daarom stellen we voor deze invloeden geen toleranties aan de rotatieafwijkingen.
Notabene: een parallelliteitsafwijking van het opspanvlak ten opzichte van zijn bewegingstichtingen kan worden verholpen door het vlak na te slijpen op de machine.
Op basis van tabel 6.1 is besloten de volgende afwijkingen te meten:
G3.1. RXX
G3.2. RYX
G3.3. RXY
G3.4. RYY
G3.5. RXZ
G3.6. RYZ
merk op: RZX, RZY en RZZ zijn niet relevant;

Rotatie RYY

De invloed die de rotatie-afwijking RYY op het werkstukresultaat kan hebben, verdient
bijzondere aandacht. Tijdens vlakslijpbewerkingen bestaat er ter plaatse van de uiterste
vezel van de slijpschijf een lijncontact tussen slijpschijf en werkstuk, dat gericht is
evenwijdig aan de spindel-as. Als gevolg van de geringe insteekdiepte van de slijpschijf in
het werkstukmateriaal bestaat het contactoppervlak loodrecht op de spindel-as slechts uit
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een puntcontact Tijdens insteekslijpen neemt de grootte van dit contactoppervlak sterk toe
als functie van de insteekdiepte, waardoor een optredende rotatie-afwijking RYY het werkstukresultaat beïnvloedt.
Indien een cilindrische slijpschijf met breedte b wordt toegepast bij het insteekslijpen,
verwachten we in het werkstuk een gleuf met eenzelfde breedte. Het optreden van een
rotatie RYY tijdens het insteken veroorzaakt echter dat de gleufbreedte hiervan afwijkt. De
grootte van de afwijking is afhankelijk van de effectieve slijpschijfdiameter en de rotatieafwijking RYY. De effectieve slijpschijfdiameter is maximaal ter plaatse van het werkstukoppervlak; de afwijking van de gleufbreedte zal daar tevens maximaal zijn (zie figuur
6.2).
doorsnede A-A

y

B

y

Figuur 6.2: Invloed van rotatie-afwijking RYY op gleufbreedte B

De effectieve slijpschijfdiameter deff wordt bepaald door de volgende factoren:
•

de lokale insteekdiepte y van de schijf in het werkstuk;

•

de schijfdiameter D;

Het verband wordt gegeven door de formule: deff{y) =2)D-y (1-y)

(6.1)

Voor kleine hoekverdraaiingen RYY wordt de relatie tussen de gleufbreedte B en de
schijfbreedte b beschreven door:

B=b +

x
180·3600

RYY·d

(6.2)

eff

Ter illustratie beschouwen we het volgende getallenvoorbeeld:
D=250 mm; y=25 mm; RYY=5*10- 5 rad (=10 bgsec);
Bij deze waarden is de gleufbreedte ter plaatse van het werkstukoppervlak reeds 0.008 mm
groter dan de schijfbreedte b.
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Haaksheden en parallelliteiten
Tussen de verschillende onderdelen van een slijpmachine kan een aantal haaksheden en
parallelliteiten worden onderscheiden; belangrijk zijn in dit opzicht de volgende onderdelen: • drie hoofdassen (x-, y- en z-as)
• opspanvlak
• richtlijst
• slijpspindel
De beweging van het opspanvlak ten opzichte van de slijpspindel staat centraal. Niet alle
interacties tussen de verschillende onderdelen zijn van belang: een haaksheidsafwijking
tussen de X- en Y-as is bijvoorbeeld niet relevant voor het slijpproces. De belangrijke
interacties en daarmee samenhangende metingen worden weergegeven in figuur 6.3; de
interacties bestaan uit haaksheden (H) en parallelliteiten (P). Tussen haakjes staat
aangegeven om welke as de rotatie geschiedt, voortkomende uit de haaksheids- of
parallelliteitsafwijking.

P <x-as)

P <y-as)

Y-o.s

H <x-as)

Figuur 6.3: Haaksheden en parallelliteiten bij JUNO slijpmachines

Figuur 6.3 geeft een goed inzicht in het minimaal benodigde aantal metingen. De nietweergegeven interacties kunnen naar wens worden berekend.
G4. Haaksheid
G4.1.

SXZ

G4.2.

SYZ

merk op: SXY is niet relevant;
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GS. Opspanvlak
Parallelliteit X-beweging t.o.v. opspanvlak
GS.l.
GS.2.

Parallelliteit Z-beweging t.o.v. opspanvlak

GS.3.

Vlakheid van opspanvlak

GS.4.

Parallelliteit X-beweging t.o.v. richtlijst (in XZ-vlak)

G6. Spindel
G6.1.

Haaksheid spindel-as t.o.v. richtlijst

G6.2.
G6.3.

Parallelliteit spindel-as t.o.v. opspanvlak
Spindelbewegingen (radiaal, axiaal en tilt)

Spindelbewegingen

De afwijkende bewegingen van de spindel als rotatie-as zijn bij het slijpproces slechts van
belang in een aantal richtingen. We spreken van vaste, gevoelige richtingen. Tijdens
vlakslijpen valt deze richting samen met de Y-as; tijdens insteek- en profielslijpen wordt
de Z-as er als gevoelige richting aan toegevoegd. De belangrijke, afwijkende asbewegingen worden gevormd door:
• radiale beweging
• axiale beweging
• tilt-beweging
In principe kunnen deze afwijkingen gemeten worden met een testopstelling zoals deze is
beschreven in de norm DIN 8602 voor thermo-mechanische driftmetingen; helaas is het
onmogelijk om de benodigde proefcilinder te bevestigen aan het conische uiteinde van de
slijpspindel, zodat een andere oplossing moet worden gezocht. In navolging van de norm
ANSVASME B89.3.4M "Axes of rotation" meten we de afwijkende bewegingen van de
aanlegvlakken van de slijpschijfflens met drie inductieve verplaatsingsopnemers (contactloos). Directe meting van de axiale beweging (in het verlengde van de C-as) is bij deze
opstelling onmogelijk, daar de bevestigingsmoer van de flens de plaatsing van een
opnemer op de hartlijn in de weg staat. De axiale beweging kan echter, evenals de tiltbeweging worden berekend. De testopstelling is schematisch weergegeven in figuur 6.4.
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slijpschijf-flens
axiaal aanlegvlak
radiaal aanlegvlak

Q contactloze verplaatsingsopnemers
Figuur 6.4: Meetopstelling voor afwijkende spindelbewegingen

De afwijkende bewegingen worden bepaald uit de gemeten signalen R(t), S(t) en T(t):
• radiale beweging r(t) =R(t)
. l b

.

()

S(t)+T(t)

• axta e ewegmg z t = ----"--2
• tilt-beweging a(t) = S(t) -T(t)
L

Opgemerkt dient te worden dat deze meetopstelling niet slechts de afwijkende spindelbewegingen registreert; de geometrische afwijkingen van de aanlegvlakken van de flens
komen tevens voor in het meetresultaat. Deze flens dient tijdens normaal gebruik als
bevestiging van de slijpschijf, zodat de meting representatief is voor de wijze waarop de
slijpschijven normaliter zijn opgespannen.
De metingen worden uitgevoerd bij 10%, 50% en 100% van het maximale spindeltoerentaL Dit wordt gedaan om een indruk te verkrijgen van de toerental-afhankelijkheid van de
afwijkende bewegingen (bijvoorbeeld als gevolg van het 'zetten' van de spindel in de
lagering). De vereiste bandbreedte van de opnemers is afhankelijk van het te meten aantal
afwijkingen per omwenteling en het toerental van de spindel. Een bandbreedte van 10kHz
is voldoende voor toerentallen tot 6000 omw/min. De draaggolf van de meetbrug dient een
minimale frequentie van 50 kHz te hebben.
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Thermische driftmeting
De thermische driftmeting wordt uitgevoerd om een indruk te verkrijgen van het gedrag
van de slijpspindel ten opzichte van de werkstuktafel als gevolg van het warmlopen van de
machine door spindelbelasting. We zijn geïnteresseerd in zowel de positie- en oriëntatiedrift van de spindel als de tijdsduur van het inloopeffect We gebruiken dezelfde opstelling
als voor meting van de spindelbewegingen (radiaal, axiaal en tilt); met deze opstelling is
het mogelijk de drift te meten in de gevoelige richtingen Y en Z, alsmede de rotatiedrift
om de X-as. Deze rotatie veroorzaakt een relatief grote afwijking in Z-richting via een
armlengte, die gelijk is aan de straal van de slijpschijf.
De machine moet minimaal12 uur zijn afgekoeld in omgevingstemperatuur voordat de test
begint. De spindelbelasting is 75% van het maximale toerental voor een periode van acht
uur; deze constante belasting is representatief voor het slijpproces. Met intervallen van 1
minuut worden de drie opnemers uitgelezen. De uitgelezen waarden zijn gemiddelden van
2400 metingen per seconde; deze meetmethode elimineert het effect van vibraties van het
gereedschap op de meting.

Bewerkingstest
We passen een bewerkingstest toe voor een indicatie van de onnauwkeurigheid waannee
een slijpbewerking nonnaliter geschiedt. Het is onmogelijk om met behulp van een
bewerkingstest een volledig beeld te geven van de bewerkingsonnauwkeurigheid; we eisen
dat de volgende zaken er minimaal tot in uitdrukking komen:
• vlakslijpen over een groot gedeelte van het werkbereik;
• insteekslijpen over een bepaalde diepte met een geprofileerde slijpschijf;
• oriëntatie van de richtlijst;
We kiezen voor de bewerking van vijf, eenvoudige proefwerkstukken in één opspanning;
de verdeling van de werkstukken over het opspanvlak is weergegeven in figuur 6.5.
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proefwerkstukken
vlak- en insleekslijpen

z

proefwerkstukken
vlakslijpen

Figuuur 6.5: Opstelling proefwerkstukken op opspanvlak

Belangrijk hierbij is dat de werkstukken 1 en 2 zijn gepositioneerd tegen de richtlijst De
gedresde geometrie van de slijpschijf is cilindrisch (vlak profiel). De eerste bewerking
bestaat uit het vlakslijpen van de vijf werkstukken op een willekeurige hoogte. De tweede
bewerking, insteekslijpen op diepte, wordt slechts uitgevoerd op de werkstukken 1 en 2.
De geometrie van de werkstukken 1 en 2 is weergegeven in figuur 6.6; de werkstukken 3,
4 en 5 in figuur 6.7.

Figuur 6.6: Geometrie werkstuk 1 en 2

Figuur 6.7: Geometrie werkstuk 3, 4 en 5

Voor de vlakken waarmee de werkstukken worden opgelegd op het opspanvlak, stelt de
fabrikant een eis aan de vlakheid van 0.002 mm (ISO 1101). Voor de afmetingen van de
werkstukken geven we richtwaarden:
a=20 mm; B=20 mm; h=25 mm; m=lO mm.
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Deze waarden mogen enigszins worden gewijzigd; echter, in verband met de kracht van de
magneettafel dient het oplegvlak van de werkstukken minimaal 60x60 mm en de hoogte h
minimaal 20 mm te zijn.
meting van werkstuk 1 t/m 5:
•

spreiding in de hoogte h van de vijf, vlakgeslepen werkstukken; de fabrikant geeft
een spreidingstolerantie op van 0.01 mm.

meting van werkstuk 1 en 2:
•

het verschil tussen de afstanden a1 en a2 van de werkstukken 1 en 2 geeft een
indicatie van de parallelliteit van de X-beweging t.o.v de richtlijst en de translatieafwijking Tzx;
tolerantie: 0.01 mm

•

de insteekdiepte m geeft de afgelegde y-beweging tijdens insteekslijpen weer;
vergelijking van m met de ingestelde y-verplaatsing levert een indicatie van de ypositionering;
tolerantie: 0.01 mm

•

het verschil tussen m1 en m2 geeft de invloed weer van de translatie-afwijking Tyx;
tolerantie: 0.01 mm

•

de gleufbreedte B wordt vergeleken met de slijpschijfbreedte b; de afwijking wordt
beïnvloed door:
- haaksheidsafwijking van de slijpspindel t.o.v. de X-beweging;
- de axiaalrust van de slijpspindel;
-de vormonnauwkeurigheid van de slijpschijf (dresbewerking);
tolerantie: 0.01 mm
Het meten van de breedte b van de gedresde slijpschijf is niet eenvoudig; we nemen
de gemiddelde waarde van 10 schroefmaat-metingen (met behulp van bekende
hulpstukjes), verdeeld over de omtrek van de schijf.

•

het verschil tussen B 1 en B2 geeft een indicatie van de invloed van de rotatie-afwijking Ryx;
tolerantie: 0.01 mm
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Voorbeeldprocedures
Gl. meting
Gl.l.
Gl.2.
tolerantie

Positionering
TYY (van slijpschijfmiddelpunt)
TZZ (verticaal onder C-as, zó dicht mogelijk bij opspanvlak (kkf))
P = 12 IJll1
definitie van grootheden volgens VDI/DGQ 3441
Pa = 8 IJll1
Ps = 5 llll1
u = 5 llll1
instrument : - laser HP 5528A met automatische compensator
- temperatuursensor voor machineliniaal
- lineaire interferometer/ lineaire retroreflector
procedure
volgens VDI/DGQ 3441;
- drie maal bi-directioneel meten over werkbereik;
- aantal meetpunten m: 20 per meter;
= werkelijke verplaatsing - opgegeven verplaatsing
- afwijking
= laser- digitaal, gecorrigeerd voor temperatuur
opstelling
opstelling volgens HP-instructie; bevestig de temperatuursensor zo
dicht mogelijk bij de betreffende machineliniaal;
bevestig retroreflector op positie van slijpschijfmiddelpunt; plaats
Gl.l.
lineaire interferometer op werkstuktafel;
plaats retroreflector op werkstuktafel, verticaal onder de C-as;
G1.2.
bevestig interferometer aan vast machinedeel (spindelkop);
retroreflector

z

Figuur Gl.l. Meetopstelling TYY
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z

lineaire interferometer

re trareflector

Figuur G 1.2. Meetopstelling TZZ

G2.1. meting
TYX
tolerantie
0.01 mm
instrument : - inductieve verplaatsingsopnemer (onnauwkeurigheid 0.001 mm)
- vlakrei (DIN 879); lengte 600 mm
procedure : volgens DIN 8601 5.2.3.
- opnemer bevestigen aan slijpkop; taster op X- en Z-positie van
slijpschijfmiddelpunt; vlakrei direct op tafel plaatsen, meetvlak in
Y-richting;
- aantal meetpunten m = 10;
- langsslede bi-directioneel verplaatsen over werkbereik; afwijking
meten;
opstelling
inductieve
verplaatsingsopnemer

z

Figuur G2.1. Meetopstelling TYX
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G3.1. meting
RXX
tolerantie
6.2 bgsec (op basis van een Y-bereik van 350 mm)
instrument : - Wyler electronische waterpassen
Levelmeter
procedure
plaats referentie-waterpas op vast machinedeel (slijpkop);
plaats meet-waterpas op werkstuktafel;
merk op: de waterpassen zijn in dezelfde richting geöriënteerd.
Verschilmeting: door toepassing van een referentie-waterpas wordt
de invloed van rotaties van de gehele machine (als gevolg van de
sledebewegingen) geëlimineerd.
bi-directioneel meten over volledig werkbereik; lees rotatie af;
aantal meetpunten m : 10 over werkbereik;
afwijking = meetwaterpas - referentiewaterpas
opstelling
elektronisch waterpas (referentie)

z

y

Figuur 03.1 Meetopstelling RXX

G3.2. meting
RYX
tolerantie
5 [bgsec]
instrument : - laser HP 5528A
- hoek-interferometer
procedure : volgens HP-instructie;
- twee maal bi-directioneel meten over werkbereik;
- m= 20 per meter;
opstelling
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z

hoek-interf erometer

Figuur G3.2 Meetopstelling RYX

G3.3. meting
tolerantie

RXY (zie G 3.1)
10 [bgsec]
elektr. waterpas

z

elektronisch waterpas (referentie)
Figuur G3.3. Meetopstelling RXY

G3.4. meting
RYY
5 [bgsec] over geheel bereik;
tolerantie
instrument : - rechtheidsreferentie (bv. haaks blok; afmetingen 250x200 mm)
- inductieve verplaatsingsopnemer
- electfonische waterpassen (onnauwkeurigheid 0.001 mm)
- haaks blok op werkstuktafel in YZ-vlak; x-slede in positie (1);
procedure:
- bevestig opnemer met offset-arm (±100 mm) aan slijpkop; meet-19-

stift opstellen .L tegen blok;
- verplaats y-as over werkbereik; meet TZY(l) bi-directioneel met
verplaatsingsopnemer (m=8 over werkbereik);
- verplaats x-slede naar positie (2); meet RXX met waterpassen;
- stel meetstift opnieuw .L tegen blok;
- verplaats y-as over werkbereik; meet nu TZY(2) bi-directioneel;
- Bepaal RYY:

RYY- TZY(2) -TZY(l) -Y-RXX
X(2) -X(l)
elektronisch waterpas (referentie)
offset-arm

inductieve
verplaatsingsopnemer

Figuur 03.4.1. Meetopstelling TZY (positie X1) ter bepaling van RYY

elektronisch waterpas
(referentie)

offset-arm
inductieve
verplaatsingsopnemer

elektr. waterpas

y

Figuur 03.4.2. Meetopstelling TZY (positie X2) ter bepaling van RYY
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[rad]

G3.5. meting
tolerantie

RXZ (zie G3.1)
6.2 [bgsec]

Figuur G3.5. Meetopstelling RXZ

G3.6. meting
tolerantie

RYZ (zie G3.2)
6 [bgsec]

Figuur G3.6. Meetopstelling RYZ
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sxz
G4.1. meting
±20.6 bgsec
tolerantie
instrument : - inductieve verplaatsingsopnemer (onnauwkeurigheid 0.001 mm)
- gekalibreerd, haaks referentieblok (afmetingen 300x500 mm)
volgens DIN 8601 5.5.2.2.4.:
procedure
- haaks blok plaatsen op opspantafel in XZ-vlak (meetvlakken
ongeveer in X- en Z-richting)
- opnemer bevestigen aan slijpkop; taster verticaal onder C-as; meetstift J. tegen meetvlak;
- langsslede bi-directioneel verplaatsen en TZX (G2.2) meten;
(m= 10 metingen per richting);
- dwarsslede bi-directioneel verplaatsen en TXZ meten;
- kleinste-kwadraten-lijnen (k.k.l. 1e orde) bepalen;
- rechtheidsafwijking = maximaal verschil tussen meetwaarden en
k.k.l.
- SXZ = hoek tussen kleinste kwadratenlijnen, gecorrigeerd voor
haaksheidsafwijking van referentieblok;
opstelling
inductieve verplaatsingsopnemer

z

haaks referentieblok

Figuur G4.1.1. Meetopstelling TZX ter bepaling van SXZ
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inductieve verplaatsingsopnemer

z

haaks referentieblok

Figuur G4.1.2. Meetopstelling TXZ ter bepaling van SXZ

G4.2. meting
SYZ
±20.6 bgsec
tolerantie
instrument : - inductieve verplaatsingsopnemer (onnauwkeurigheid 0.001 mm)
- gekalibreerd, haaks referentieblok (afmetingen 300 x 500 mm)
procedure : volgens DIN 8601 5.5.2.2.4.:
- haaks blok plaatsen op opspantafel in YZ-vlak (meetvlakken
ongeveer in Y- en Z-richting)
- opnemer bevestigen aan slijpkop; taster verticaal onder C-as;
meetstift .1 tegen meetvlak;
- dwarsslede bi-directioneel verplaatsen en TYZ meten (m= 10
metingen per richting);
- slijpspindelkop bi-directioneel verplaatsen en TZY meten;
- kleinste-kwadraten-lijnen (1 e orde) bepalen;
- rechtheidsafwijking = maximaal verschil tussen meetwaarden en
k.k.l.
- SYZ = hoek tussen kleinste kwadratenlijnen, gecorrigeerd voor
haaksheidsafwijking van referentieblok;
opstelling
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verplaatsingsopnemer

z

y

Figuur 04.2.1 Meetopstelling TYZ als deel van SYZ

inductieve
verplaatsingsopnemer

z

l

Figuur 04.2.2 Meetopstelling TZY als deel van SYZ

GS.L meting
GS.l.
Parallelliteit X-beweging t.o.v. opspanvlak
G5.2.
G5.2.
Parallelliteit Z-beweging t.o.v. opspanvlak
tolerantie
±2.1 bgsec;
plaatselijk: 0.005 mm/300 mm
instrument : - inductieve verplaatsingsopnemer (onnauwkeurigheid 0.001 mm)
procedure : volgens DIN 8601 5.4.2.2.2.1., directe meting; als het opspanvlak
erg slecht is, kan een parallelrei (incl. omslagmethode) worden
toegepast.
- opnemer bevestigen aan slijpkop; meetstift 1. opstellen tegen
opspanvlak
- aantal meetpunten m = 10 over werkbereik (één lijn);
- langsslede (respectievelijk dwarsslede) bi-directioneel verplaatsen
-24-

over werkbereik; afwijking meten; slechts indien een grote omkeerfout optreedt, meting herhalen.
- bepaal kleinste-kwadraten-lijn (1 e orde) door de meetwaarden;
- richtingscoëfficiënt van k.k.l. moet binnen tolerantiegrenzen
liggen;
opstelling

. ..
Figuur GS. Parallelliteit x- en z-beweging t.o.v. opspanvlak

G5.3. meting
Vlakheid van opspanvlak
tolerantie
0.01 mm (ISO 1101);
instrument : - 2 electronische waterpassen; 0.001 mm/m; voetbasis 100 mm;
- Levelmeter
procedure : volgens DIN 8601 5.3.2.3.
- raster uitzetten op opspanvlak (basis 100 mm);
- langs- en dwarsslede in middenpositie vastzetten;
- meting van X-lijnen; meting van Z-lijnen;
verschilmeting: referentiewaterpas blijft tijdens meting staan op
vaste plaats op opspanvlak; de invloed van eventuele rotaties van
het opspanvlak om de horizontale assen wordt zo geëlimineerd.
- rotaties omrekenen naar hoogteverschillen met vlakheidsprogramma;
- berekenen kleinste kwadratenvlak; afwijking is de maximale afwijking van k.k.v. (ISO 1101)
opstelling
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elektronisch waterpas (referentie)

werkstuktafel

Figuur G5.3.1. Meting vlakheid van opspanvlak in x-richting

elektronisch waterpas (referentie)

werkstuktafel

Figuur G5.3.2. Meting vlakheid van opspanvlak in z-richting

G5.4. meting
Parallelliteit X-beweging t.o.v. richtlijst (in XZ-vlak)
tolerantie
±2.1 bgsec;
plaatselijk: 0.005 mm/300 mm
instrument : - inductieve verplaatsingsopnemer (onnauwkeurigheid 0.001 mm)
procedure
volgens DIN 8601 5.4.2.2.2.1.; directe meting:
- opnemer bevestigen aan slijpkop; meetstift in Z-richting opstellen
.L tegen richtlijst;
- aantal meetpunten m = 10 over werkbereik;
- langsslede bi-directioneel verplaatsen over werkbereik; afwijking
meten; slechts indien een grote omkeerfout optreedt, meting
herhalen.
- bepaal kleinste-kwadraten-lijn (r orde) door de meetwaarden;
- richtingscoëfficiënt van k.k.l. moet binnen tolerantiegrenzen
liggen;
opstelling
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z

inductieve
verplaatsingsopnemer
Figuur G5.4. Parallelliteit x-beweging t.o.v. richtlijst

G6.1. meting
Haaksbeid spindel-as ten opzichte van richtlijst
±10.3 bgsec;
tolerantie
instrument : - inductieve verplaatsingsopnemer (onnauwkeurigheid 0.001 mm)
- omslag-arm (lengte ±100 mm)
procedure : directe meting:
- omslag-arm (inclusief opnemer) bevestigen aan slijpspindel;
- meetstift in Z-richting opstellen J. tegen richtlijst;
- meting (1): indrukking van verplaatsingsopnemer;
- spindel 180° roteren; meting (2);
- haaksbeidafwijking = (meting (1) - meting (2))/ 2*armlengte
- slechts indien de meetwaarden (1) en (2) een groot verschil vertonen, dient de meting herhaald te worden (eventueel op een ander
gedeelte van de richtlijst);
opstelling

z

richtlijst

Lx
inductieve
verplaatsingsopnemer

opspanvlak

Figuur G6.1. Meetopstelling haaksbeid spindel-as t.o.v richtlijst
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G6.2. meting
Parallelliteit spindel-as ten opzichte van opspanvlak
± 17.2 bgsec;
tolerantie
instrument : - inductieve verplaatsingsopnemer (onnauwkeurigheid 0.001 mm)
- omslag-arm (lengte ±100 mm)
- proefcilinder
procedure
volgens DIN 8601 5.5.1.2.1 en 5.5.1.2.4.2.; indirecte meting;
- werkstuktafel in middenpositie;
- omslag-arm (inclusief opnemer) bevestigen aan slijpspindel;
- meetstift in Z-richting opstellen 1. tegen proefcilinder;
- verplaatsingsverandering (b-a) aflezen ná 180° rotatie van spindel;
- proefcilinder 180° roteren om de lengte-as en meting in dezelfde
volgorde herhalen: verplaatsingsverandering (b-a);
- parallelliteitsafwijking = rekenkundig gemiddelde van de twee
gemeten verplaatsingsveranderingen gedeeld door twee maal de
armlengte;
opstelling

Figuur G6.2. Parallelliteit
t.o.v. opspanvlak

spindel-as

Spindelbewegingen (radiaal, axiaal en tilt)
radiale beweging: 0.005 mm;
axiale beweging: 0.005 mm;
tilt-beweging: 16 bgsec;
instrument : - 3 contactloze verplaatsingsopnemers (minimale bandbreedte 10
kHz; meetbrug 50kHz);

G6.3. meting
tolerantie
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procedure

- proefschijf
stel opnemers op tegen slijpschijfflens zoals aangegeven in figuur
G6.3.
- spindel gedurende 10 minuten opwarmen op 50% van maximale
toerental;
- metingen bij 10%, 50% en 100% van maximale toerental

opstelling
slijpschijf -flens

axiaal aanleevlak
radiaal aanlegvlak

Ö contactloze verplaatsingsopnemers
Figuur G6.3. Meetopstelling voor afwijkende spindelbewegingen
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HEUDIJCK AFNAMEPROTOCOL
Zinkvonkmachine
Merk: AEG

Machinenummer: 224.04584

Type: ELBOMAT 111

Jaar van aankoop: 1982

Gebruik
In dit afnameprotocol zijn controlemetingen opgenomen voor een éénkoloms zinkvonkmachine met kruistafel; ze omvatten de voorbereidende maatregelen, de geometrische
metingen en een bewerkingstest. Onder het hoofdstuk Voorbeeldprocedures wordt voor
iedere geometrische meting een mogelijke meetprocedure en de daarbij horende meetinstrumenten aangeduid. Tevens staat voor de betreffende machine-afwijking een tolerantie
aangegeven. De meetinstrumenten mogen worden vervangen door andere, mits de meetonnauwkeurigheid ervan niet groter is.
Doel
Het protocol vonnt een handreiking bij de kwaliteitsbeheersing van het machinepark in de
matrijzenmakerij van Heudijck kunststoffen B.V. te Eindhoven. Voor een volledige afname
dienen alle onderdelen van het protocol te worden uitgevoerd.
Verantwoording
De geometrische metingen zijn gericht op opsporing van de systematische basisafwijkingen in de geometrie van de machine. De nonn DIN 8662 Tl, "Senkerodeennachinen Abnahmebedingungen" en het afnamerapport van de fabrikant beschouwen van deze
afwijkingen slechts een zeer beperkt aantal. De machine beschikt over een standaard
werkstuktafeL Op deze tafel is semi-permanent een kleine magneettafel bevestigd, die
dikwijls moet worden gedemonteerd voor het opspannen van grote werkstukken. Om deze
reden wordt de standaard werkstuktafel (met T-gleuven) bij de metingen beschouwd als
het opspanvlak Voor het uitrichten van werkstukken op de werkstuktafel wordt door de
matrijzenmakers geen gebruik gemaakt van een richtlijst Daar een richtlijst het werk
vereenvoudigt, is dit hulpstuk tevens opgenomen in dit protocol.
De afwijkingstoleranties zijn overgenomen uit de norm; indien de fabrikant echter een
kleinere tolerantie opgeeft, dan is deze overgenomen. Indien een tolerantiegrens ontbreekt,
zoals bijvoorbeeld voor rotatie-afwijkingen, is een bovengrens-schatting gedaan: de rotatie
mag met de meest ongunstige annlengte een maximale positie-afwijking veroorzaken
tussen werkstuk en gereedschap van 0.01 mm.
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Bij de metingen wordt de definitie van de coördinaatassen volgens DIN 66217 gehanteerd.
Machine-beschrijving

De verticaalbeweging van de electrodehouder vonnt de hoofdbeweging van het vonkproces
(zie figuur 6.8). Deze beweging is serva-gestuurd en kan worden gecontroleerd met behulp
van een instelbare meetklok Het meetbereik van deze meetklok is slechts een derde van
de mogelijke slag. In de meetklok is een eindschakelaar ingebouwd, die de hoofdbeweging
afschakelt. Na het bereiken van de ingestelde einddiepte, beweegt de electrodehouder
automatisch terug naar de bovenste positie. Deze werkwijze heeft tot gevolg dat meting
van de afschakelonnauwkeurigheid niet eenvoudig kan plaatsvinden. De meeste laserinterferOlneters zijn te traag om dynamische positioneringsmetingen uit te voeren. Enkele
moderne laserinterferometers zijn hiertoe wel in staat. Een goedkopere controle van de
afschakelonnauwkeurigheid wordt verkregen door de resulterende vonkdiepte na een
bewerkingstest te vergelijken met de ingestelde einddiepte. Deze methode wordt aanbevolen indien een dynamische positioneringsmeting niet mogelijk is. Bij deze vergelijking
moet echter rekening worden gehouden met procesinvloeden, zoals de grootte van de
vonkspleet
De langs- en dwarsbeweging van de werkstuktafel zijn handbediend en worden gebruikt
voor het juist positioneren van het werkstuk onder de electrode. Ten behoeve van de
besturing beschikken deze bewegings-assen over een meetsysteem met digitale uitlezing.
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+Z

nr.;.

+Y'

element:

1

kolom

2

langsslede (X-richting)

3

dwarsslede (Y-richting)

4

werkstuktafel

5

werkreservoir

6

electrode (gereedschap)

7

opnamekop voor electrode
(Z-richting)

3

8

2

arbeidskop

Figuur 6.8: Model van vonkmachine AEG Elbomat

Technische gegevens
• arbeidskop
- servagestuurde slaglengte (Z-richting)
- maximale massa van electrode
- electrode-opname
- C-rotatie instelbaar
- max.afstand electrodehouder/werkstuktafel
- meetklok:
bereik
aflezing
- afschakelonnauwkeurigheid

150 mm
50 kg
system 3R
360°
420mm
SOmm
0.01 mm
0.02 mm
550x350 mm

• werkstuktafel (lxxly) 450x250 mm
- toelaatbare belasting
- slag X-richting
- slag Y-richting
- meetsysteem Elesta (X- en Y-as);
digitale positie-uitlezing
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100 kg
200 mm
150 mm
0.01 mm

Snelspansysteem

De electrode-opname van de vonkmachine beschikt over het snelspansysteem 'system 3R'.
Het brengt de koppeling tot stand tussen de coördinaatassen van de electrode en de
coördinaatassen van de vonkmachine.
De snelspanner bestaat uit een opnamekop die een cilindrische as fixeert met behulp van
oliedruk. Deze opnamekop is permanent bevestigd aan de vonkmachine. De cilindrische as
vormt met de electrode één geheel en is de grondstoffelijke Z-as van de electrode. Het
XY-vlak van de electrode staat haaks op deze as. Door de electrode in de opnamekop te
roteren om deze as, is het mogelijk de X-as van de electrode te laten samenvallen met de
X-as van de vonkmachine. Een aanslag in de opnamekop begrenst deze rotatie.
De produktie van electroden (vonkdooms) vindt plaats op een CNC-freesmachine (Deckel
FPSA). Ten behoeve van deze produktie wordt de electrode-as opgespannen in een miniblock (eveneens 'system 3R'), dat permanent dient te zijn opgesteld op de werkstuktafel
van de freesmachine. De relatie tussen de vonkmachine, de electrode en de freesmachine
is gevisualiseerd in figuur 6.9.
Electrode

Zv

[J)

Xv--~------------~

Yv

Vonkr10.chine

Freesl"lo.chine

Figuur 6.9: Relatie tussen vonkmachine, electrode en freesmachine

De voordelen van het snelspan-systeem worden optimaal benut als de bekende oriëntatie
van de electrode tijdens produktie bewaard blijft en gebruikt wordt bij het opspannen op
de vonkmachine. Het herhaaldelijk uitrichten van electroden ten opzichte van de coördinaatassen van de vonkmachine is dan overbodig geworden. In gevallen waar uitrichten
vrijwel onmogelijk is door de kleine afmetingen van de electrode, is het bewaren van de
oriëntatie de enige manier om de electrode goed te kunnen positioneren.
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De electrode-as legt de oriëntatie van de electrode vast ten opzichte van de coördinaatassen van beide machines. Deze oriëntatie wordt bepaald door drie rotaties. Rotaties
om de horizontale assen worden vastgelegd door tilt (a 1 en a 2) van de cilindrische as; de
rotatie om de electrode-as (a3) wordt vastgelegd door een aanslag. Zie figuur 6.10. Als
aangenomen wordt dat het inspannen van een electrode-as in een opnameblok volledig
reproduceerbaar plaatsvindt, wordt het zinvol om de drie rotaties van het opnameblok ten
opzichte van de machine-assen eenmalig uit te richten.

electrode-o.s

opno.Mekop I 1"1101-block

Figuur 6.10: Oriëntatie electrode-as t.o.v. machine-assen

De oriëntatie van de opnamekop van de vonkmachine dient eenmalig te worden uitgericht
ten opzichte van het mini-block van de freesmachine. Hierbij moeten vier zaken worden
gecontroleerd:
1)

parallelliteit Z-as van de electrode t.o.v. Z-beweging van de vonkmachine (in twee
richtingen). Deze parallelliteit is instelbaar door tilt van de opnamekop t.o.v. de
vonkmachine.

2)

parallelliteit Z-as van de electrode t.o.v. Z-beweging van de freesmachine (in twee
richtingen). Deze parallelliteit is instelbaar door tilt van het mini-block ten opzichte
van de werkstuktafeL

3)

parallelliteit X-as van de electrode t.o.v. X-as van de vonkmachine (in XY-vlak).
Deze parallelliteit is instelbaar door het verstellen van de rotatie-aanslag van de
opnamekop in de vonkmachine.

4)

parallelliteit X-as van de electrode t.o.v. X-as van de freesmachine (in XY-vlak).
Deze parallelliteit is instelbaar door het verstellen van de rotatie-aanslag van het
mini-block op de werkstuktafeL
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De controles 1) en 2) kunnen worden uitgevoerd aan een electrode-as die is ingespannen
in respectievelijk de opnamekop op de vonkmachine en het mini-block op de freesmachine. De controles 3) en 4) worden samengenomen en uitgevoerd door het frezen van een
xz-vlak (x-lengte minimaal 100 mm) in een vonkdoom. Na deze vonkdoorn te hebben
ingespannen in de opnamekop van de vonkmachine, kan de parallelliteit van het xz-vlak
ten opzichte van de x-as van de vonkmachine worden gecontroleerd.
Voorbereidende acties

Vl.

actie: waterpas stellen van de machine
a) in Y-richting
b) in X-richting
instntment - waterpas volgens DIN 877
procedure: - langs- en dwarsslede in middenpositie vastzetten;
- waterpas in Y-richting op werkstuktafel plaatsen (in middenpositie)
en aanduiding aflezen. Idem voor X-richting.
tolerantie:

0.02 mm/m

Geometrische metingen

G 1. Positionering
Gl.l. TXX (verticaal onder Z-as)
G1.2. TYY (verticaal onder Z-as)
G 1.3. TZZ (verticaal onder Z-as)
G2. Rechtheid van beweging
G2.1. TYX (onderdeel van meting G3.1 SXY)
G2.2. TXY (onderdeel van meting G3.1 SXY)
G2.3. TXZ (onderdeel van meting G3.2 'haaksheid z-beweging t.o.v.
opspanvlak'
G2.4. TYZ (onderdeel van meting G3.2 'haaksheid z-beweging t.o.v.
opspan vlak'
merk op: de translatie-afwijkingen in Z-richting, te weten TZX en TZY zijn niet
relevant. In werksituaties wordt, ná positionering in X- en Y-richting, altijd
opnieuw getoucheerd in Z-richting; ook indien een vonkdoom op meerdere
posities in hetzelfde werkstuk een vonkholte moet genereren.
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Haaksheden en parallelliteiten
Tussen de verschillende onderdelen van een vonkmachine kan een aantal haaksheden en
parallelliteiten worden onderscheiden. Belangrijk in dit opzicht zijn de volgende onderdelen: • drie hoofdassen (x-, y-en z-as);
• opspanv lak;
• hartlijn van de electrode-opname;
• richtlijst voor werkstukken;
• X-as van de electrode.
De asbewegingen ten opzichte van het opspanvlak staan centraal. De interacties tussen de
onderdelen en de daarmee samenhangende metingen worden weergegeven in figuur 6.11.
De interacties bestaan uit haaksheden (H) en parallelliteiten (P). De afwijking van een
interactie kan worden aangegeven door rotatie om een as. Tussen haakjes staat deze
rotatie-as vermeld.
Bijvoorbeeld: de interactie P(y-as) tussen het opspanvlak en de X-as bestaat uit een
parallelliteit. Een afwijking van deze parallelliteit geschiedt door rotatie om de Y-as.
De figuur geeft een goed inzicht in het minimaal benodigde aantal metingen. De nietweergegeven interacties kunnen naar wens worden berekend. De interacties die de
electrode-opname heeft met andere machine-elementen, maken deel uit van de eenmalige
instelling van het snelspansysteem.

,~,,
H

P

I richtlijst

~ P <z-~s>

~

I

X-o.s

I
I

H <y-~s>

P

<y-~s)

~~~~~

-1

<x-~s)

H <z-as)

<x-~s>

I~~~~~
Y-o.s

P <:z-as)

Ielectrode

X-o.s

I

Figuur 6.11: Haaksheden en parallelliteiten van vonkmachine AEG Elbomat
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G3. Haaksheid
G3.1. SXY
G3.2. Haaksheid Z-beweging t.o.v. opspanvlak
G3.2.1

in XZ-vlak

G3.2.2

in YZ-vlak

G3.3. Parallelliteit beweging t.o.v. opspanvlak
G3.3.1.

X-beweging

G3.3.2.

Y-beweging

G3.4. Parallelliteit richtlijst t.o.v. X-beweging (in XY-vlak)

Rotatie bij beweging
In tabel 6.2 zijn alle rotatie-afwijkingen opgesomd die voorkomen bij beweging van de
drie lineaire geleidingen. De effectieve annlengten van de meeste rotaties zijn relatief
klein (electrode-afmetingen), zodat de invloed op de positie van gereedschap en werkstuk
gering is. Van groter belang is de directe invloed van rotaties op haaksheden en parallelliteiten van de machine.
rotatie-afwijking:

invloed op:

tolerantie per invloedsfactor [bgsec]:

RXX

opspanvlak

RYX

• opspanvlak

.l

• opspanvlak

11

z-as (in YZ-vlak)

.l

tolerantie [bgsec]:

9.5

2)

9.5

z-as (in XZ-vlak)

9.5

1)

9.5

x-beweging

15.5
10.9

3)

10.9

2)

9.5

9.5

1)

9.5

10.9

3)

10.9

RZX

richtlijst

RXY

• opspanvlak

.l

z-as (in YZ-vlak)

9.5

• opspanvlak

11

y-beweging

20.6

RYY

opspanvlak

z-as (in XZ-vlak)

RZY

richtlijst

RXZ

z-as

.l

opspanvlak (in YZ-vlak)

9.5

2)

9.5

RYZ

z-as

.l

opspanvlak (in XZ-vlak)

9.5

1)

9.5

RZZ

electrode X-as

20.6

4)

20.6

11

11

x-as (in XY -vlak)

.l

x-as (in XY-vlak)

11

x-as (in XY-vlak)

Tabel 6.2: Invloeden van rotatie-afwijkingen

Opmerkingen bij tabel 6.2:
1)

De fabrikant stelt dat de haaksheidafwijking van de z-as ten opzichte het opspanvlak
(in het XZ-vlak) kleiner dient te zijn dan 16.5 bgsec op iedere willekeurige positie
van de drie lineaire geleidingen. Uit de tabel blijkt dat drie rotatie-afwijkingen
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(RYX, RYY en RYZ) deze haaksbeid kunnen beïnvloeden. Om een zinvolle
tolerantie te bepalen voor deze afzonderlijke rotatie-afwijkingen, beschouwen we ze
als onbekende, systematische afwijkingen. De totale invloed op de haaksheidsafwijking kan dan worden bepaald door de afzonderlijke standaardafwijkingen kwadratisch bij elkaar op te tellen. De tolerantie voor de afzonderlijke rotatie-afwijkingen is
dan gelijk aan:

165

--"" 9.5 bgsec

13

2)

Ook de haaksheidsafwijking van de z-as ten opzichte van het opspanvlak (in het YZvlak) dient kleiner te zijn dan 16.5 bgsec op iedere willekeurige positie van de drie
lineaire geleidingen. Uit de tabel blijkt dat drie rotatie-afwijkingen (RXX, RXY en
RXZ) deze haaksbeid kunnen beïnvloeden. Om dezelfde reden a Is in opmerking

1)

is

de tolerantie voor de afzonderlijke rotatie-afwijkingen gelijk aan 9.5 bgsec.
3)

De parallelliteitsafwijking van de richtlijst ten opzichte van de x-as (in het XY-vlak)
dient kleiner te zijn dan 15.5 bgsec. Uit de tabel blijkt dat slechts de rotaties RZX en
RZY deze parallelliteit kunnen beïnvloeden. De tolerantie voor de afzonderlijke
rotatie-afwijkingen wordt:

155

12
4)

"'10.9 bgsec

De parallelliteitsafwijking van de electrode x-as ten opzichte van de ideale machine
x-as wordt beïnvloed door de rotatie RZZ. Deze rotatie veroorzaakt een schroefbeweging van de electrode in het werkstuk. De norm DIN 8662 Tl schrijft een tolerantie
van 20.6 bgsec voor.
G4. Rotatie bij beweging
G4.1. Rollen
04.1.1. RXX
G4.1.2. RYY
G4.1.3. RZZ
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G4.2. Gieren en Stampen
G4.2.1. RYX
G4.2.2. RZX
G4.2.3. RXY
G4.2.4. RZY
G4.2.5. RXZ
G4.2.6. RYZ
G5. Vlakheid van opspanvlak
G6. Uitrichten van snelspansysteem 'system 3R'
G6.1. Parallelliteit hartlijn electrode-as t.o.v. Z-beweging vonkmachine
G6.1.1

in XZ-vlak

G6.1.2

in YZ-vlak

G6.2. Parallelliteit hartlijn electrode-as t.o.v. Z-beweging freesmachine
G6.2.1

in XZ-vlak

G6.2.2

in YZ-vlak

G6.3. Instellen rotatie-aanslag van opnamekop t.o.v. mini-block, na frezen
van een xz-vlak.
Bewerkingstest

Een bewerkingstest geeft een indicatie van de onnauwkeurigheid waarmee een vonkbewerking normaliter plaatsvindt. Naast de machinegeometrie vormt het electrisch systeem een
belangrijke bron van afwijkingen bij het vonkproces. Een duidelijk voorbeeld is de invloed
van de stroomsterkte op de grootte van de vonkspleet Om de electrodegeometrie juist over
te brengen op het werkstuk, dient de grootte van deze spleet constant te zijn tijdens het
vonkproces. Echter, de grootte van de vonkspleet wordt niet slechts beïnvloed door de
stroomsterkte: ook de mate van verontreiniging van het diëlectricum speelt hierbij een
grote rol.
De positioneer-onnauwkeurigheid van het werkstuk ten opzichte van de electrode wordt
ook beïnvloed door het electrisch systeem. Tijdens het toucheren wordt de positie
uitgelezen op het moment dat er een vonk overspringt tussen electrode en werkstuk.
Het blijkt onmogelijk om met behulp van een bewerkingstest een volledig beeld te geven
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van de bewerkingsonnauwkeurigheid. De volgende zaken moeten minimaal in de test tot
uitdrukking komen:
•

afschakelonnauwkeurigheid van de z-as;

•

positionering van het werkstuk onder de electrode;

•

oppervlakteruwheid van de vonkstructuur;

•

relatie tussen afmetingen van de electrode, machine-instellingen en afmetingen van de
vonkhol te.

Een eenvoudig proefwerkstuk wordt hiervoor gebruikt (zie figuur 6.12). Het werkstuk
bestaat uit een vierkante plaat (afmetingen LxL), in welke gecentreerd een vierkant gat
(afmetingen bxbxh) wordt gevonkt. Vanwege de benodigde vonktijd zijn de nominale
afmetingen van het gat beperkt: b=30 mm en h=S mm.

Figuur 6.12: Proefwerkstuk voor en na vonkbewerking

Het proefwerkstuk wordt gecontroleerd op de volgende kenmerken:
•

diepte h van het gat, gemeten op vier posities (in de kwadranten van het ondervlak);
tolerantie: h = 5

•

±

0.01 mm

positie van het centrum van het gat ten opzichte van het centrum van de plaat;
tolerantie: ± 0.01 mm

•

gemiddelde oppervlakteruwheid van het ondervlak van het gat, te meten met een
ruwheidsmeter;
tolerantie:

•

R..

=

10 ± 2 11m

afmetingen b van het gat;
tolerantie: b = 30 ± 0.01 mm

Opmerking: controle van de parallelliteit van het gat ten opzichte van de plaat (in twee
vlakken) is moeilijk uitvoerbaar als gevolg van de beperkte afmetingen van het gat
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Het gat wordt in twee stappen gevonkt: grof voorvonken en fijn navonken. Het voorvonkproces onderscheidt zich niet alleen van het navonken door de afmetingen van de
gebruikte electrode; ook de machine-instellingen zijn verschillend. Voor een reproduceerbaar verloop van de bewerkingstest dienen zowel de electrode-afmetingen als de machineinstellingen schriftelijk te zijn vastgelegd.
Bepaling van de electrode-afmetingen:
Bij voorvonken bestaat de electrodemaat uit de werkstukmaat minus de ondermaat. De
ondermaat is opgebouwd uit de vonkspleet en een veiligheidsmarge, in welke de oppervlakteruwheid is verdisconteerd (zie figuur 6.13). De veiligheidsmarge wordt aangehouden
omdat er bij een dergelijk grote materiaalafname diepe kraters kunnen ontstaan in het
werkstukoppervlak.
Bij navonken bestaat het verschil tussen werkstukmaat en electrodemaat slechts uit de
grootte van de vonkspleet
velligheld

vonkspleet

VOORVONKEN

NA VONKEN

Figuur 6.13: Relatie tussen werkstukmaat en electrodemaat bij voor- en navonken

machine-instellingen:
De machine-instellingen zijn te verdelen in algemene en specifieke instellingen. De
algemene instellingen hangen samen met het gebruikte werkstuk- en electrodemateriaaL De
specifieke instellingen bepalen het verband tussen electrodemaat en resulterende werkstukmaat. Na raadpleging van de voorschriften van de fabrikant is een keuze gemaakt voor al
deze instellingen.
algemeen:
electrode
werkstuk
diëlectricum

electrolytisch koper (+ pool)
staal (- pool)
BP180
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spoelwijze
volumestroom
spanning

druk (0.2 bar)
10 cm3/min
135V

De specifieke machine-instellingen zijn zodanig, dat de electrode-slijtage minimaal, en de
materiaalafname van het werkstuk maximaal is.
voorvonken:
stroominstelling
strategie
K-Schwelle
impulsduur ti
impulspause to
ondermaat
vonkspleet

stand 13 (42 Ampère)
2
450
630 !J.Sec
32 !J.SeC
500 !-U1l
190 !-U1l

= b - 2 x ondermaat
= 30 - 2 )( 0.500
= 29.00 mm

De bijbehorende electrode-afmetingen zijn: belec1rode

De af te leggen vonkweg vanaf het werkstukoppervlak is:
helectrode

= h- ondennaat
= 5 - 0.5
= 4.50 mm

navonken:
stroominstelling
strategie
K-Schwelle
impulsduur ti
impulspause to
ondennaat
vonkspleet

stand 2 (2 Ampère)
2
200

16 !J.Sec
4 !J.Sec
29 !-U1l
= b- 2

De bijbehorende electrode-afmetingen zijn: beleetrode

x

vonkspleet

= 30- 2 )( 0.029
= 29.94 mm

De af te leggen vonkweg vanaf het werkstukoppervlak is:
heleetrode

= h - vonkspleet
= 5 - 0.029
= 4.97 mm

De resulterende, gemiddelde oppervlakteruwheid
dient volgens opgave 10 !-U1l te bedragen.
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~

van het ondervlak van de vonkholte

Voorbeeldprocedures
G 1. meting

tolerantie

Positionering
Gl.l. TXX (verticaal onder Z-as)
G 1.2. TYY (verticaal onder Z-as)
G 1.3. TZZ (verticaal onder Z-as)
P = 15 !1111 grootheden volgens VDI/DGQ 3441
Pa = 10 !1111
Ps = 5 !1111

U=5!lm
instntment : - laser HP 5528A met automatische compensator
- temperatuursensor voor machineliniaal
- lineaire interferometer
procedure
volgens VDVDGQ 3441;
- vijf maal bi-directioneel meten over werkbereik;
- aantal meetpunten m: 20 per meter;
- afwijking
= werkelijke verplaatsing - opgegeven verplaatsing
= laser- Elesta, gecorrigeerd voor temperatuur
opstelling
opstelling volgens HP-instructie:

z

x_l
Retrorefiect.or

Laserhead

-

lineaire interfarotoeter

Figuur G 1.1 Meetopstelling TXX

lUleaire interferotoeter

werkstuktafel

Figuur G 1.2. Meetopstelling TYY
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r----

x_j
~
l&Hrhead

~
I

" " ' Rot.rorenectar

llneaire lll.terte:rometv

-L

I

-....._ werDtuktafel

Figuur G1.3. Meetopstelling TZZ

G2. meting
tolerantie
procedure

Rechtheid van beweging
voor alle assen 0.007 mm
De rechtheidsmeting wordt uitgevoerd door beweging van een recht
vlak, in dit geval een gekalibreerd oppervlak van een haaks referentieblok, langs een verplaatsingsopnemer.
De metingen G2.1. en G2.2. maken deel uit van de haaksheidsmeting
SXY(zie G3.1.); metingen G2.3. en G2.4. maken deel uit van de
meting "Haaksheid z-beweging t.o.v. opspanvlak" (zie G3.2.)

G3.1. meting'
SXY
tolerantie
±0.015 mm I 300 mm (±10.3 bgsec)
instrument : - inductieve verplaatsingsopnemer (onnauwkeurigheid 0.001 mm)
- gekalibreerd, haaks referentieblok (afmetingen 300x200 mm)
procedure : volgens DIN 8601 5.5.2.2.4.:
- haaks blok plaatsen op opspantafel in XY-vlak (meetvlakken
ongeveer in X- en Y-richting)
- opnemer bevestigen aan arbeidskop; meetstift .L tegen meetvlak;
- langsslede bi-directioneel verplaatsen en TYX meten (m= 10 over
werkbere ik);
- dwarsslede bi-directioneel verplaatsen en TXY meten;
- kleinste-kwadraten-lijnen (r orde) bepalen;
- rechtheidsafwijking = maximaal verschil tussen meetwaarden en
k.k.l.
- SXY = hoek tussen kleinste kwadratenlijnen, gecorrigeerd voor
haaksheidsafwijking van referentieblok;
opstelling
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+X~
+T

Figuur G2.1. Meetopstelling TYX (boven-aanzicht)

T•260r-------------,

Figuur G2.2. Meetopstelling TXY (boven-aanzicht)

G3.2. meting

Haaksheid z-beweging t.o.v. opspanvlak
G3.2.1. in xz-vlak
G3.2.2. in yz-vlak
instntment - inductieve verplaatsingsopnemer(nauwkeurigheid 0.001 mm)
- rechte haak volgens DIN 875
procedure
volgens DIN 8601 5.5.2.2.2.:
voor XZ- en YZ-vlak:
- langs- en dwarsbeweging vastzetten in middenpositie
- rechte haak plaatsen op opspantafel
- opnemer bevestigen aan electrode-houder
- meetstift opstellen .L tegen haak
- z-as bi-directioneel verplaatsen; afwijking bepalen;
- bepaal kleinste-kwadraten-lijn (1 e orde) door de meetwaarden;
- richtingscoëfficiënt van k.k.l. moet binnen tolerantiegrenzen liggen;
tolerantie
±0.012 mm/150 mm (9.5 boogsec)
opstelling
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F1guur 03.2.1. Haaksheld z-bewegmg t.o.v. opspanvlak (xz-vlak)
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Figuur 03.2.2. Haaksheid z-beweging t.o.v. opspanvlak (yz-vlak)

Parallelliteit x-beweging t.o.v. opspanvlak
G3.3.1. meting
tolerantie
±0.015 mm/200 mm (±15.5 boogseconde)
instrument : - inductieve verplaatsingsopnemer (onnauwkeurigheid 0.001 mm)
procedure : volgens DIN 8601 5.4.2.2.2.1.; directe meting; als het opspanvlak
erg slecht is, kan een parallelrei (incl.omslagmethode) worden
toegepast.
- opnemer bevestigen aan arbeidskop; meetstift .L opstellen tegen
opspanvlak
- aantal meetpunten m = 10 over werkbereik (één lijn);
- langsslede bi-directioneel verplaatsen over werkbereik; afwijking
meten;
- bepaal kleinste-kwadraten-lijn (le orde) door de meetwaarden;
- richtingscoëfficiënt van k.k.l. moet binnen tolerantiegrenzen
liggen;
zie meting G5.1 (precisie vlak- en profielslijpmachine)
opstelling

G3.3.2. meting
tolerantie

Parallelliteit y-beweging t.o.v. opspanvlak
±0.015 mm/150 mm (±20.6 boogseconde)
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instrument : - inductieve verplaatsingsopnemer (nauwkeurigheid 0.001 mm)
- parallelrei (lengte 200 mm)
procedure : volgens DIN 8601 5.4.2.2.2.2. met omslagmethode parallelrei:
- langsslede in middenpositie vastzetten; parallelrei in dwarsrichting
plaatsen op werkstuktafel;
opnemer bevestigen aan arbeidskop; meetstift .L opstellen tegen
meetvlak van parallelrei;
aantal meetpunten m = 10 over werkbereik;
dwarsslede bi-directioneel verplaatsen over Meetlengte; afwijking
1 vaststellen;
omslagmethode: parallelrei 180° roteren om de z-as;
dwarsslede bi-directioneel verplaatsen over Meetlengte; afwijking
2 vaststellen;
afwijking = 1/zx (afwijking 1 + afwijking 2)
bepaal kleinste-kwadraten-lijn (1 e orde) door de berekende afwijkingen;
richtingscoëfficiënt van k.k.l. moet binnen tolerantiegrenzen
liggen;
~------------------~

Figuur G3.3.2: Parallelliteit ybeweging t.o.v. opspanvlak

G3.4. meting
Parallelliteit richtlijst t.o.v. X-beweging (in XY-vlak);
±0.015 mm/200 mm (±15.5 boogseconde)
tolerantie
instrument : - inductieve verplaatsingsopnemer (nauwkeurigheid 0.001 mm)
procedure : volgens DIN 8601 5.4.2.2.1
- opnemer bevestigen aan arbeidskop; meetstift l. opstellen tegen
richtlij st;
- langsslede bi-directioneel verplaatsen over werkbereik; aanduiding
aflezen.
- bepaal kleinste-kwadraten-lijn (1 e orde) door de afwijkingen;
- richtingscoëfficiënt van k.k.l. moet binnen tolerantiegrenzen
liggen;
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Figuur 03.4: Parallelliteit richtlijst t.o.v x-beweging

G4.1.1. meting
G4.1.2. tolerantie
opstelling

RXX; RYY
RXX, RYY: 9.5 boogseconde

__jz
y

werkstuktafel

04.1.1. Meetopstellit1g RXX

instnnnent : procedure : -

Wyler electronische waterpassen
Levelmeter
plaats referentie-waterpas op vast machinedeel (arbeidskop);
plaats meet-waterpas op werkstuktafel;
merk op: de waterpassen zijn in dezelfde richting geöriënteerd.
Verschilmeting: door toepassing van een referentie-waterpas wordt
de invloed van rotaties van de gehele machine (als gevolg van de
sledebewegingen) geëlimineerd.
- bi-directioneel meten over volledig werkbereik; lees rotatie af;
- aantal meetpunten m : 10 over werkbereik;
- afwijking = meetwaterpas - referentiewaterpas
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relerentie-waterpas

_(

x

a.-.:

meet-waterpas

I
Figuur 04.1.2. Meetopstelling RYY

G4. 1.3. meting
RZZ
tolerantie
20.6 [bgsec] over geheel bereik;
instntment : - rechtheidsreferentie (bv. haaks blok; afmetingen 250x200 mm)
inductieve verplaatsingsopnemer
electronische waterpassen
procedure:
haaks blok op werkstuktafel in YZ-vlak; x-slede in positie (1);
rotatiebeweging van electrodehouder fixeren;
bevestig opnemer met arm {max.lOO mm) aan electrodehouder;
meetstift opstellen .J.. tegen blok;
verplaats z-as over werkbereik; meet TYZ(l) bi-directioneel met
verplaatsingsopnemer {m=8 over werkbereik);
verplaats x-as naar positie (2); meet RXX met waterpassen;
stel meetstift opnieuw .J.. tegen blok;
verplaats z-as over werkbereik; meet nu TYZ{2) bi-directioneel;

RZZ= TYZ(2) -TYZ(l) -Z-RXX
X(2) -X(l)

- Bepaal RZZ:
opstelling

..o/
®

Figuur 04.1.3. Meetopstelling RZZ
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verplaatsln&s-opnemer

[rad]

RYX
G4.2.1. meting
tolerantie
9.5 [boogseconde]
instrument : - laser HP 5528A
- hoek-interferometer
procedure : volgens HP-instructie;
- twee maal bi-directioneel meten over werkbereik;
- m = 20 per meter;
0}2Stelling .·
z

_1

x

hoek-ret:rorefieetor
11

-

~

~erbee.d

I

...

-

/

werkstuktafel

\n•

I
hoek-tnlerrerometer

Figuur G4.2.1. Meetopstelling RYX

RZX
10.9 [boogseconde]

G4.2.2. meting
tolerantie

_jz
I

.

boe-\Jit:roreflector
11

'r--,/

-

'\

Laserhead

I

..,.

warlestuktalel

-

\

hoek-interferometer

Figuur G4.2.2. Meetopstelling RZX
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,

RXY

G4.2.3. meting
tolerantie

.

9 5 [boogseconde]

I

_jz
y

I

Jl~
hoek retrorefiector

-

/

/

Laserhead

\.

"'

hoek-interferometer

I

werkstuktafel

Figuur G4.2.3 Meetopstelling RXY

RZY

G4.2.4. meting
tolerantie

10.9 [boogseconde]

I

z

y_j
j~
I

-

/

/

~

Laserhead

hoek retrorefiector

T

-"- I

wer~uktafel

hoek-interferometer

Figuur G4.2.4. Meetopstelling RZY

G4.2.5. meting
tolerantie

RXZ

. 9.5 [boogseconde]

I

z

y_j
r~

~ hoek-retrore!lector

Luerhee.d

I

,

/

hoek-interfarometer

I

erkatulr.tafel

Ftguur G4.2.5. Meetopstelling RXZ
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G4.2.6. meting
tolerantie

RYZ
9 5 [boogseconde]

.

_f

x

~
l.e.sarhead

Iw

/

.

hoek-retroreflector

hoek-Interfarometer
'l!'llrbtuktafel

I

Figuur G4.2.6. Meetopstellmg RYZ

Vlakheid van opspanvlak
G5. meting
0.04 mm;
tolerantie
instrument : - 2 electronische waterpassen; 0.001 mm/m; voetbasis 100 mm;
- Levelmeter
procedure : volgens DIN 8601 5.3.2.3.
- raster uitzetten op opspanvlak (basis 100 mm);
- langs- en dwarsslede in middenpositie vastzetten;
- meting van X-lijnen; meting van Y-lijnen;
verschilmeting: referentiewaterpas blijft tijdens meting staan op
vaste plaats op opspanvlak; de invloed van eventuele rotaties van
het opspanvlak om de horizontale assen wordt zo geëlimineerd.
- rotaties omrekenen naar hoogteverschillen;
- berekenen kleinste kwadratenvlak; afwijking is de maximale afwijking van k.k. v. (ISO 1101)
zie meting 05.3 (precisie vlak- en profielslijpmachine)
opstelling

06.1. meting

Parallelliteit hartlijn electrode-as t.o.v. z-beweging
06.1.1. in xz-vlak
06.1.2. in yz-vlak
tolerantie : 0.008 mm/100 mm
instrument : - cilindrische snelspan-as (system 3R)
- inductieve verplaatsingsopnemer (vlakke taster)
procedure : volgens DIN 8601 5.4.2.2.3.:
- snelspan-as bevestigen in electrodehouder;
- opnemer bevestigen aan werkstuktafel; meetstift in x-richting
(resp. y-richting) J. opstellen tegen snelspan-as;
- opnemer uitrichten door y-as (resp. x-as) te verplaatsen;
de opnemer-hartlijn moet de as-hartlijn J. kruisen;
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-

m = 10 over meetbereik (lengte snelspan-as);
z-as bi-directioneel verplaatsen en afwijking aflezen;
bepaal kleinste-kwadraten-lijn (1 e orde) door de afwijkingen;
richtingscoëfficiënt van k.k.l. moet binnen tolerantiegrenzen
liggen;

-53-

HEUDIJCK AFNAMEPROTOCOL
Centerdraaibank

Merk: Colchester

Machinenummer: 5.0009.11746

Type: MASTER 2500

Jaar van aankoop:

Gebruik
In dit afnameprotocol zijn controlemetingen opgenomen van een conventionele centerdraaibank; het omvat voorbereidende maatregelen, geometrische metingen en een thermamechanische driftmeting. Onder het hoofdstuk Voorbeeldprocedures wordt voor iedere
geometrische meting een mogelijke meetprocedure en de daarbij horende meetinstrumenten
aangeduid. Tevens staat voor de betreffende machine-afwijking een tolerantie aangegeven.
De meetinstrumenten mogen worden vervangen door andere, mits de meetonnauwkeurigheid ervan niet groter is.
Doel
Het afnameprotocol vonnt een handreiking bij de kwaliteitsbeheersing van het machinepark in de matrijzenmakerij van Heudijck kunststoffen B.V. te Eindhoven. Voor een
volledige afname dienen alle onderdelen van het protocol te worden uitgevoerd.
Verantwoording
De geometrische metingen zijn gericht op opsporing van de systematische basisafwijkingen in de geometrie van de machine. De nonn DIN 8606, "Drehmaschinen mit normaler
Genauigkeit - Abnahmebedingungen" en het afnamerapport van de fabrikant beschouwen
van deze afwijkingen slechts een beperkt aantal. Dit protocol controleert tevens de
positionering van het gereedschap ten opzichte van een fictief werkstuk met diameter nul.
De afwijkingstoleranties zijn overgenomen uit de nonn; indien de fabrikant echter een
kleinere tolerantie opgeeft, dan is deze overgenomen. Indien een tolerantiegrens ontbreekt,
zoals bijvoorbeeld voor rotatie-afwijkingen, is een bovengrens-schatting gedaan: de rotatie
mag met de meest ongunstige annlengte een maximale positie-afwijking veroorzaken
tussen werkstuk en gereedschap van 0.01 mm.
De definitie van de machine-assen is volgens DIN 66217, "Koördinatenachsen und
Bewegungsrichtungen für numerisch gesteuerte Arbeitsmachinen".

-54-

Machine-beschrijving
De machine beschikt over een hoofdspindel, langsslede, dwarsslede, topslede en een losse
kop (zie figuur 6.14). De hoofdbewegingen van het draaiproces worden uitgevoerd door de
hoofdspindel (C-as), de langsslede (Z-as) en de dwarsslede (X-as). Het werkstuk wordt
ingespannen in de C-as met behulp van een klauwplaat of een klembus. Het gereedschap
(beitel) bevindt zich op de topslede. De topslede (W-as) is bevestigd aan een indexeertafel
en kan zodoende roteren om een verticale as. In de losse kop kan een cilindrische spindel
in Z-richting bewegen. Deze spindel beschikt over een conus voor opname van een
boorkop of een meedraaiend center. De losse kop beweegt over dezelfde Z-geleiding als
de langsslede en kan, indien gewenst, eenvoudig van de machine worden verwijderd. Ten
behoeve van de positionering (met handwielen) beschikken de langs- en dwarsslede over
een meetsysteem met digitale uitlezing. De W-beweging wordt op de nonius afgelezen.
Opbouw

dwarsslede

Figuur 6.14: Model van centerdraaibank Colchester Master 2500

Technische gegevens
- werkbereik
• langsslede (Z-as)
• dwarsslede (X-as)
• topslede (W-as)

900 mm
210 mm
95 mm

- meetsysteem X- en Z-beweging
• Sony meetlinialen (niet origineel)
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- topslede
• aflezing W-beweging met nonius (Abbe-as)
• B-as
rotatie
indexering
- C-as
• opnameconus (voor klauwplaat)
- losse kop
• spindelbeweging
• opnameconus

0.02 mm
360°

10

3MT
145 mm
3MT

Gevoelige richtingen
Kenmerkend voor het draaiproces is het beperkte aantal gevoelige richtingen voor relatieve
beweging tussen werkstuk en gereedschap. Een beschouwing van de principiële mogelijkheden op een draaibank (Iangsdraaien, dwarsdraaien en afschuinen) geeft aan dat de
gevoelige richtingen altijd liggen in het XZ-vlak van de machine. Zie figuur 6.15.

Figuur 6.15: Gevoelige richtingen bij a) langsdraaien, b) dwarsdraaien en c) afschuinen

Tijdens langsdraaien is de invloed van relatieve beweging in de ongevoelige richting
(loodrecht op het XZ-vlak) op de gevoelige richting van de tweede orde. Het verband
wordt weergegeven door de volgende fonnule:
(EN)2

Es=--

2R

waarbij: EN

Es

(als EN<< R)

= relatieve beweging in de ongevoelige Y-richting;
=

resulterende afwijking in de gevoelige richting;

R = werkstukradius.
Als bijvoorbeeld EN = 0.01 mm en R = 10 mm, dan is de resulterende afwijking in de
gevoelige richting

Es = 0.005 J.Ull.

In figuur 6.16 is deze invloed gevisualiseerd; opgemerkt

dient te worden dat de invloed op de werkstukdiameter twee maal zo groot is als E8 •
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R

I
direction

Figuur 6.16:
orde)

Invloed van beweging in ongevoelige richting (2•

In dit afnameprotocol worden bewegingen tussen gereedschap en werkstuk in de Yrichting verwaarloosd als aangenomen mag worden dat de beweging in de gevoelige
richting van dezelfde ordegrootte is. Als voorbeeld is in figuur 6.17 een aantal geometrische afwijkingen van de langsgeleiding weergegeven. De invloed van de rechtheidsafwijking in het verticale vlak (TYZ) op de werkstukdiameter is relatief gering. Een rechtheictsafwijking van de geleiding in het horizontale vlak (TXZ) veroorzaakt evenals kanteling om
de Z-as (RZZ) een aanzienlijke afwijking in de doorlopen baan van de beitelpunt De
doorlopen baan (figuur 6.18) wordt als vormfout overgebracht op het werkstuk. In de
werkstukdiameter werken deze afwijkingen dubbel door.

TYZ

,
-:i , __ ")
/,.- .....
,..-~,

I

[]>, !
-..1

r--lj

'----------...l

l __

TXZ

RZZ

/ "'-,---lt-------;1
-J

'----------...J

I
l __

Figuur 6.17: Geometrische afwijkingen in de langsgeleiding
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Figuur 6.18: De doorlopen baan van een beitelpunt (boven-aanzicht)

Voorbereidende acties

: waterpas stellen van de machine

Vl. actie

a) in Z-richting
b) in X-richting

instrument : waterpas volgens DIN 877
procedure

waterpas in Z- respectievelijk X-richting plaatsen op langsslede;

tolerantie

langsslede verplaatsen over werkbereik;
a) 0.02 mm/m
b) 0.04 mm/m

Geometrische metingen

De uit te voeren geometrische metingen worden onderstaand besproken en zijn aangeduid
met de letter G.
G1. Positionering

Gl.l

TXX, te meten op hoogte (verticaal gezien) van hartlijn C-as;

Gl.2

TZZ, te meten op hartlijn C-as;

G2. Rotatie bij beweging
In tabel 6.3 zijn alle rotatie-afwijkingen opgesomd die voorkomen bij beweging van
de lineaire hoofdassen (X en Z).
Rotatie:

1"-orde invloed: am1:

invloed verdisconteerd in:

tolerantie:

RXX

Y-am1200 mm

-

10.3

RYX

z
z

X-arm onbekend

TZX

-

RZX

x

Y-arm 200 nm1

5.2"

RXZ

z

Y-arm 300 mm

-

6.9

RYZ

x

Z-arm onbekend

TXZ

-

RZZ

x

Y-arm 300

-

3.4

nm1

Tabel 6.3: Invloeden van rotatie-afwijkingen
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11

1)

11

11

1)

opmerking bij tabel 6.3:
1)
De rotaties om de Z-as (RZX en RZZ) veroorzaken met hun ann een verplaatsing
van de beitelpunt in X-richting. Voor de bepaling van de tolerantie is uitgegaan van
een beitelverplaatsing van 0.005 mm. De afwijking in de werkstukdiameter is dan
twee maal zo groot (0.01 mm).
De volgende rotaties dienen te worden gemeten:
G2.1

RXX

G2.2

RZX

G2.3

RXZ

G2.4

RZZ

Haaksheden en parallelliteiten
Tussen de verschillende onderdelen van een centerdraaibank kan een aantal haaksheden en
parallelliteiten worden onderscheiden. Belangrijk zijn in dit opzicht de volgende onderdelen: • drie hoofdassen (X-, Z- en C-as);
• losse kop:
- oriëntatie van de spindel;
- beweging van de losse kop;
- oriëntatie van de opnameconus.
Aan de drie genoemde onderdelen van de losse kop zou nog een vierde toegevoegd
kunnen worden: de beweging van de spindel in de losse kop. Echter, er wordt verondersteld dat de beweging van de cilindrische spindel niet anders kan zijn dan parallel aan het
cilinderoppervlak.
De beweging van de Z-as staat centraal. De interacties tussen de onderdelen en de
daannee samenhangende metingen worden weergegeven in figuur 6.19. De interacties
bestaan uit haaksheden (H) en parallelliteiten (P). De afwijking van een interactie kan
worden aangegeven door rotatie om een as. Tussen haakjes staat deze rotatie-as vermeld.
De figuur geeft een goed inzicht in het minimaal benodigde aantal metingen. De nietweergegeven interacties kunnen naar wens worden berekend.
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r-

H Cy-o.s)

P Cx-o.s)

~~!

P <y-o.s)

I
I

:
P <x-o.s)

P <y-o.s)

P Cx-o.s)

---,

P <y-o.s>

I
SI

beweging

I

s:

E I
I
I
Kt
I

~~l

L-------..J

Figuur 6.19: Haaksheden en parallclliteiten van centerdraaibank Colchester

G3. Haaksheid SXZ, te meten op hoogte (verticaal gezien) van hartlijn C-as; de meting
bestaat uit twee rechtheidsmetingen, te weten TXZ en TZX;
Indien niet gemeten wordt op hoogte van de hartlijn C-as, dienen de gemeten
rechtheden TXZ en TZX te worden gecorrigeerd voor RZZ respectievelijk RXX.
De te meten parallelliteiten staan venneld bij de metingen aan de C-as en de losse
kop.
Spindelbewegingen
De afwijkende bewegingen van de C-as als rotatie-as zijn bij het draaiproces slechts van
belang in de X- en Z-richting. De afwijkingen bestaan uit radiale, axiale en tiltbeweging
van de as. De nonn ANSI/ ASME B89.3.4M 'Axes of rotation' geeft een meetmethode met
drie inductieve verplaatsingsopnemers (contactloos) en een proefcilinder. De meetopstelling is schematisch weergegeven in figuur 6.20.
De afwijkende bewegingen worden bepaald uit de gemeten signalen R(t), S(t) en T(t) als
functie van de tijd:
• radiale beweging r(t) =R(t)
• axiale beweging z(t) = T(t)
. b

.

• t11t- ewegmg a

()

S(t) -R(t)
L

t = ---:::---
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r:z
x

r - ----1

contactloze (inductieve)
verplaatsingsopnemers

L

I

I

R(t)

S(t)

T(t)

Figuur 6.20: Meetopstelling voor afwijkende spindelbcwegingen

Opgemerkt dient te worden dat deze meetopstelling niet slechts de afwijkende spindelbewegingen registreert; de geometrische afwijkingen van de proefcilinder komen tevens voor
in het meetresultaat. Daarom moet de vannonnauwkeurigheid van de cilinder een orde
kleiner zijn dan de te meten afwijkingen. De metingen worden uitgevoerd bij 10%, 50%
en 100% van het maximale spindeltoerentaL Dit wordt gedaan om een indruk te verkrijgen
van de toerental-afhankelijkheid van de afwijkende bewegingen (bijvoorbeeld als gevolg
van het 'zetten' van de spindel in de lagering). De vereiste bandbreedte van de opnemers
is afhankelijk van het te meten aantal afwijkingen per omwenteling en het toerental van de
spindel. Een bandbreedte van 10 kHz is voldoende voor toerentallen tot 6000 omw/min.
De draaggolf van de meetbrug dient een minimale frequentie van 50 kHz te hebben.

Thermische driftmeting
De thermische driftmeting wordt uitgevoerd om een indruk te verkrijgen van het gedrag
van de C-as ten opzichte van de beitel als gevolg van het warmlopen van de machine door
spindelbelasting. We zijn geïnteresseerd in zowel de positie- en oriëntatiedrift van de
spindel als de tijdsduur van het inloopeffect We gebruiken dezelfde opstelling als voor
meting van de spindelbewegingen (figuur 6.20); met deze opstelling is het mogelijk de
drift te meten in de gevoelige richtingen X en Z, alsmede de rotatiedrift om de Y-as. Deze
rotatie veroorzaakt een relatief grote afwijking in X-richting via een armlengte, die gelijk
is aan de lengte van het werkstuk.
De machine moet minimaal 12 uur zijn afgekoeld in omgevingstemperatuur voordat de test
begint. De spindelbelasting is 75% van het maximale toerental voor een periode van acht
uur. Met intervallen van 1 minuut worden de drie opnemers uitgelezen. De uitgelezen
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waarden zijn gemiddelden van 2400 metingen per seconde; deze meetmethode elimineert
het effect van vibraties van het gereedschap op de meting.

C-as:
G4. Spindelbewegingen (radiaal, axiaal en tilt)
GS. Therma-mechanische driftmeting
G6. Parallelliteit C-as t.o.v. Z-beweging
•

in horizontaal vlak;

•

in verticaal vlak;

G7. Rondloopnauwkeurigheid center;
G8. Rondloopnauwkeurigheid centreerkegel (voor klauwplaat-bevestiging);

Losse kop:
• losse kop gefixeerd op een vaste positie op de Z-geleiding:
G9. Parallelliteit spindel t.o.v. Z-beweging

GlO.

Gll.

•

in horizontaal vlak;

•

in verticaal vlak;

Parallelliteit opnameconus t.o.v. Z-beweging
•

in horizontaal vlak;

•

in verticaal vlak;

Parallelliteit centers (vaste- en losse kop) t.o.v. Z-beweging
•

in horizontaal vlak;

•

in verticaal vlak;

• losse kop bewegend:
G12.

Parallelliteit losse kopbeweging t.o.v. Z-beweging
•

in horizontaal vlak;

•

in verticaal vlak;

Topslede:
G13.

Controle nul-instelling van rotatie, d.w.z.: Parallelliteit W-beweging t.o.v. C-as
(in horizontaal vlak);

G14.

Positionering TWW;

GlS.

Rotatie-indexering
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Voorbeeldprocedures
G1.1 meting

Positionering TXX, op hoogte (verticaal gezien) van hartlijn C-as;

tolerantie

P

= 12 ~

definities volgens VDI/DGQ 3441

Pa= 8~
Ps = 5 ~

u =5~
instrument

laser HP 5528A met automatische compensator
- temperatuursensor voor machineliniaal
- lineaire interferometer/lineaire retroreflector

procedure

: volgens VDI/DGQ 3441;
- drie maal bi-directioneel meten over werkbereik;
- aantal meetpunten m : 10, verdeeld over werkbereik;
- afwijking

= werkelijke verplaatsing - opgegeven verplaatsing
= laser - digitaal, gecorrigeerd voor temperatuur

opste11ing

: optiek:

retroreflector op beitelpositie;
lineair interferometer op werkstukpositie inspannen in
klauwplaat;

Figuur Gl.l: Meetopstelling TXX
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G1.2 meting

Positionering TZZ, op hartlijn C-as;

tolerantie :

P

Pa=

8~

Ps =

5~

u
instrument

= 12 ~

definities volgens VDI/DGQ 3441

=5~

laser HP 5528A met automatische compensator
- temperatuursensor voor machineliniaal
- lineair optiek

procedure

: volgens VDI/DGQ 3441;
- drie maal bi-directioneel meten over werkbereik;
- aantal meetpunten m : 20 per meter werkbereik;
- afwijking

= werkelijke verplaatsing - opgegeven verplaatsing
= laser- digitaal, gecorrigeerd voor temperatuur

opstelling

retroreflector op beitelpositie;
- interferometer op werkstukpositie: interferometer (op bevestigingsas) inspannen in klauwplaat;

x~z.w
y

Figuur G 1.2: Meetopstelling TZZ
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G2. meting

tolerantie :

Rotaties
- G2.1

RXX

10.3

- G2.2

RZX

5.2

11

- G2.3

RXZ

11

- G2.4

RZZ

6.9
3.4

11

11

Wyler electronische waterpassen

instrument

- Levelmeter
:Qrocedure

: zie meting G3.1 (precisie vlak- en profielslijpmachine)

OQStelling

: idem.

G3. meting

Haaksbeid SXZ, op hoogte (verticaal gezien) van hartlijn C-as; de
meting bestaat uit twee rechtheidsmetingen, te weten TXZ en TZX;

tolerantie :

±0.0125 mm

instrument

I 300 mm (±8.6 bgsec)

inductieve verplaatsingsopnemer (onnauwkeurigheid 0.001
mm)
- gekalibreerde, vlakke hoekhaak (afmetingen 330x500 mm); klasse
0 (volgens DIN 875)

procedure

: volgens DIN 8601 5.5.2.2.4.:
- hoekhaak bevestigen in XZ-vlak op hoogte van hartlijn C-as;
eventueel gedeeltelijk inklemmen in vierklauw
- meetvlakken ongeveer uitrichten in X- en Z-richting
- opnemer bevestigen aan slede; meetstift

.L

tegen meetvlak;

- langsslede bi-directioneel verplaatsen en TXZ meten (m= 20 per
meter);
- dwarsslede bi-directioneel verplaatsen en TZX meten;
- kleinste-kwadraten-lijnen (1 e orde) bepalen;
- rechtheidsafwijking = maximaal verschil tussen meetwaarden en
k.k. I.
- SXZ =

hoek tussen kleinste kwadratenlijnen, gecorrigeerd voor
haaksheidsafwijking van hoekhaak;

opstelling
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-~~

~I

i

'

Figuur 03.1: Meetopstelling TXZ (boven-aanzicht)

Figuur 03.2: Meetopstelling TZX (boven-aanzicht)

G4. meting
tolerantie :

Rondloopnauwkeurigheid van C-as
positie A: 0.0075 mm
positie B: 0.015 mm

instrument

geslepen proefdoom (300 mm lengte) met stelconus (3 MT)
- inductieve verplaatsingsopnemer met vlakke taster (onnauwkeurigheid 0.001 mm; geen omkeerspeling)

procedure

- meetversterker
: volgens DIN 8601 5.6.1.2.3.:
- proefdoom vormt één geheel met stelconus;
- proefdoom bevestigen in opnameconus;
- opnemer bevestigen aan vast machinedeel; meetstift

.L

opstellen

tegen meetvlak van proefdoom op positie A (zo dicht mogelijk bij
conus);
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- kleinste toerental instellen;
- afwijking aflezen tijdens draaien;
- de gemeten afwijking bevat:
- radiale slag van de as
- rondheidsafwijking van de proefdoorn
- lagerafwijkingen
De invloed van de rondheidsafwijking van de proefdoorn op de
meting moet geminimaliseerd worden; dit is slechts mogelijk door
een zeer nauwkeurig geslepen proefdoorn te gebruiken;
- Meting op positie B (lengte AB =300 mm) onder dezelfde voorwaarden als op positie A;
opstelling

b
I
I

,J,
't'

Figuur G4.1: Rondloopnauwkeurigheid van C-as

G6. meting

tolerantie :

Parallelliteit C-as t.o.v. Z-beweging
G6.1

in horizontaal vlak;

G6.2

in verticaal vlak;

G6.1

+0.015 mm

G6.2
instrument

I 300 mm, naar beitel gericht;
+0.0125 mm I 300 mm, naar boven gericht;
geslepen proefdoorn (300 mm lengte) met stelconus (3 MT)

- inductieve verplaatsingsopnemer (vlakke taster)
procedure

: volgens DIN 8601 5.4.2.2.3.:
- proefdoorn bevestigen in opnameconus;
- opnemer bevestigen aan slede; meetstift in X-richting (resp. Y-
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richting)

.L

opstellen tegen meetvlak van proefdoom;

- opnemer uitrichten op proefdoom; de opnemer-hartlijn moet de proefdoom-hartlijn loodrecht kruisen;
- aantal metingen= 10;
- Z-as bi-directioneel verplaatsen en afwijking 1 aflezen;
- omslagmethode: proefdoom 180° draaien door spindelrotatie;
- Z-as bi-directioneel verplaatsen en afwijking 2 aflezen;
- afwijking = 1hx (afwijking 1 + afwijking 2);
opstelling

Figuur G6.1: Parallelliteit C-as t.o.v. Z-bcweging (horizontaal vlak)

Figuur G6.2: Parallelliteit C-as t.o.v. Z-beweging (verticaal vlak)
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G7. meting

Rondloopnauwkeurigheid center (vaste kop)

tolerantie :
instrument

0.01 mm
inductieve

verplaatsingsopnemer

met

afgeronde

taster

(nauwkeurigheid 0.001 mm; geen omkeerspeling)
- meetversterker
procedure

: volgens DIN 8601 5.6.1.2.3.:
- opnemer bevestigen aan vast machinedeel; meetstift

.L

opstellen

tegen centeroppervlak, zo dicht mogelijk bij centerpunt;
- kleinste toerental instellen;
- afwijking aflezen tijdens draaien;
- de gemeten afwijking bevat:
- radiale slag van het center
- rondheidsafwijking van de centerdoorsnede
- lagerafwijkingen
De invloed van de rondheidsafwijking van de centerdoorsnede op
de meting moet geminimaliseerd worden; dit is mogelijk door zo
dicht mogelijk bij de centerpunt te meten.
opstelling

Figuur G7: Rondloopnauwkeurigheid center (vaste kop)
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G8. meting

Rondloopnauwkeurigheid centreerkegel

tolerantie :
instrument

0.0075 mm
inductieve

verplaatsingsopnemer

met

afgeronde

taster

(onnauwkeurigheid 0.001 mm; geen omkeerspeling)
- meetversterker
procedure

: volgens DIN 8601 5.6.1.2.3.:
- opnemer bevestigen aan vast machinedeel; meetstift
tegen oppervlak van centreerkegel;
- kleinste toerental instellen;
- afwijking aflezen tijdens draaien;
- de gemeten afwijking bevat:
- radiale slag van de as
- rondheidsafwijking van de centreerkegel
- lagerafwijkingen

opstelling

Figuur G8: Rondloopnauwkeurigheid centreerkegel
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.1

opstellen

Parallelliteit spindel (losse kop) t.o.v. Z-beweging

G9. meting

tolerantie :
instrument
procedure

G9.1

in horizontaal vlak;

G9.2

in verticaal vlak;

G9.1

+0.010 mm /145 mm, vrij uiteinde naar beitel gericht;

G9.2

+0.0125 mm /145 mm, vrij uiteinde naar boven gericht;
inductieve verplaatsingsopnemer (vlakke taster)

: volgens DIN 8601 5.4.2.2.3.:
- spindel moet gefixeerd en volledig uitgeschoven zijn (±145 mm);
- opnemer bevestigen aan slede; meetstift in X-richting (resp. Yrichting)

.L

opstellen tegen meetvlak van proefdoom;

- opnemer uitrichten op proefdoom; de opnemer-hartlijn moet de proefdoom-hartlijn loodrecht kruisen;
- aantal metingen= 5;
- Z-as bi-directioneel verplaatsen en afwijking 1 aflezen;
- omslagmethode: proefdoom 180° draaien door spindelrotatie;
- Z-as bi-directioneel verplaatsen en afwijking 2 aflezen;
- afwijking

= l/2>< (afwijking 1

+ afwijking 2);

opstelling

Figuur 9.1: Parallelliteit spindel (losse kop) t.o.v. Z-beweging
(horizontaal vlak)
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Figuur G9.2: Parallelliteit spindel (losse kop) t.o.v.
(verticaal vlak)

G10. meting

tolerantie :

Parallelliteit opnameconus (losse kop) t.o.v. Z-beweging
G 10.1

in horizontaal vlak;

G10.2

in verticaal vlak;

G10.1

+0.020 mm

G10.2
instntment

Z~beweging

I 300 mm, vrij uiteinde naar beitel gericht;
+0.0125 mm I 300 mm, vrij uiteinde naar boven gericht;
geslepen proefdoom (300 mm lengte) met stelconus (3 MT)

- inductieve verplaatsingsopnemer (vlakke taster)
procedure

: volgens DIN 8601 5.4.2.2.3.:
- proefdoom bevestigen in opnameconus;
- opnemer bevestigen aan slede; meetstift in X-richting (resp. Yrichting)

l.

opstellen tegen meetvlak van proefdoom;

- opnemer uitrichten op proefdoom; de opnemer-hartlijn moet de proefdoom-hartlijn loodrecht kntisen;
- aantal metingen= 10;
- Z-as bi-directioneel verplaatsen en afwijking 1 aflezen;
- omslagmethode: proefdoom 180° draaien door spindelrotatie;
- Z-as bi-directioneel verplaatsen en afwijking 2 aflezen;
- afwijking = l;lx (afwijking 1 + afwijking 2);
opste1ling

-72-

Figuur GIO.l:

Parallelliteit opnameconus (losse kop) t.o.v. Zbeweging(horizontaal vlak)

Figuur G I 0.2:

Parallelliteit opnameconus (losse kop) t.o.v. Zbeweging (ve11icaal vlak)

Gll. meting

tolerantie
instrument

Parallelliteit centers (vaste- en losse kop) t.o.v. Z-beweging
G11.1

in horizontaal vlak;

G11.2

in verticaal vlak;

G 11.1

+0.020 mm I 300 mm, losse kop naar beitel gericht;

G 11.2

+0.020 mm

I 300 mm, losse kop hoger;

geslepen proefdoom (300 mm lengte), geschikt voor opname tussen centers;
- inductieve verplaatsingsopnemer (vlakke taster)

procedure

: volgens DIN 8601 5.4.2.2.3.:
- proefdoom bevestigen tussen centers; losse kop (+ spindel) gefixeerd;
- opnemer bevestigen aan slede; meetstift in X-richting (resp. Vrichting)

.L

opstellen tegen meetvlak van proefdoom;
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- m=5;
- Z-as bi-directioneel verplaatsen en afwijking 1 aflezen;
- omslagmethode: proefdoorn 180° draaien door spindelrotatie;
- Z-as bi-directioneel verplaatsen en afwijking 2 aflezen;
- afwijking

= lhx (afwijking 1 + afwijking 2);

opstelling

Figuur G 11.2: Parallelliteit centers t.o.v. Z-beweging (verticaal vlak)

G12. meting

tolerantie :
instrument
procedure

Parallelliteit losse kopbeweging t.o.v. Z-beweging
a)

in horizontaal vlak;

b)

in verticaal vlak;

a), b)

0.020 mm over geheel bereik
inductieve verplaatsingsopnemer (vlakke taster)

: volgens DIN 8601 5.4.2.2.5.:
- spindel van losse kop gefixeerd; opnemer bevestigen aan slede;
meetstift in X-richting (resp. Y-richting)

1.

opstellen tegen meet-

vlak van spindel;
- Z-slede en losse kop gelijktijdig verplaatsen over Z-geleiding;
afwijking aflezen;
- m=10 per meter;
opste11ing
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b

8oa

Figuur Gl2: Parallelliteit losse kopbeweging t.o.v. Z-beweging

G13. meting
tolerantie :
instrument

Parallelliteit W-beweging t.o.v. C-as (horizontaal vlak)
0.0075 mm

I 95 mm

geslepen proefdoom (300 mm lengte) met stelconus (3 MT)
- inductieve verplaatsingsopnemer (vlakke taster)

procedure

: volgens DIN 8601 5.4.2.2.3.:
- proefdoom bevestigen in opnameconus;
- opnemer bevestigen aan slede; meetstift in X-richting

.1

opstellen

tegen meetvlak van proefdoom;
- opnemer uitrichten op proefdoom; de opnemer-hartlijn moet de proefdoom-hat1lijn loodrecht kruisen;
- W-as bi-directioneel verplaatsen en afwijking 1 aflezen;
- aantal metingen= 4;
- omslagmethode: proefdoom 180° draaien door spindelrotatie;
- W-as bi-directioneel verplaatsen en afwijking 2 aflezen;
- afwijking = l/2x (afwijking 1 + afwijking 2);

G14. meting

Positionering TWW (Abbe-as)

tolerantie
instrument

laser HP 5528A met automatische compensator
lineaire interferometer

procedure

volgens VDI/DGQ 3441;
- drie maal bi-directioneel meten over werkbereik;
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- aantal meetpunten m : 10 over werkbereik;
- afwijking

= werkelijke verplaatsing - opgegeven verplaatsing

= laser- nonius

GIS. meting

Positionering W-as (rotatie-indexering)

tolerantie :
instrument

: - autocollimator
-polygoon

procedure

: volgens VDJIDGQ 3441;
- drie maal bi-directioneel meten over werkbereik;
- aantal meetpunten m : 10 over werkbereik;
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HEUDIJCK AFNAMEPROTOCOL
CNC-freesmachine
Merk: Deckei

Machinenummer: 2130

Type: FPSA 2823

Jaar van aankoop: 1990

Gebruik
In dit afnameprotocol zijn controlemetingen opgenomen voor een universele, drie-assige
CNC freesmachine met een verticale hoofdspindeL Het omvat de voorbereidende maatregelen, de geometrische metingen en een thermo-mechanische driftmeting. Onder het
hoofdstuk Voorbeeldprocedures wordt voor iedere meting een mogelijke meetprocedure en
de daarbij horende meetinstrumenten aangeduid. Deze meetinstrumenten mogen worden
vervangen door andere, mits de meetonnauwkeurigheid ervan niet groter is.
Doel
Het afnameprotocol vormt een handreiking bij de kwaliteitsbeheersing van het machinepark in de matrijzenmakerij van Heudijck kunststoffen B.V. te Eindhoven. Voor een
volledige afname dienen alle onderdelen van het protocol te worden uitgevoerd.
Verantwoording
De geometrische metingen zijn gericht op opsporing van de systematische basisafwijkingen in de geometrie van de machine. De norm DIN 8615 Tl, "Fräsmaschinen - Abnahmebedingungen" en het afnamerapport van de fabrikant beschouwen van deze afwijkingen
slechts een zeer beperkt aantal. De T-gleuven in de werkstuktafel worden niet gebruikt
voor het uitrichten van werkstukken ten opzichte van machine-assen, zodat metingen
hieraan niet zijn opgenomen in dit protocol.
De afwijkingstoleranties zijn overgenomen uit de norm; indien de fabrikant echter een
kleinere tolerantie opgeeft, dan is deze overgenomen. Indien een tolerantiegrens ontbreekt,
zoals bijvoorbeeld voor rotatie-afwijkingen, is een bovengrens-schatting gedaan: de rotatie
mag met de meest ongunstige armlengte een maximale positie-afwijking tussen werkstuk
en gereedschap veroorzaken van 0.01 mm.
De definitie van de machine-assen is volgens DIN 66217 'Koördinatenachsen und
Bewegungsrichtungen für numerisch gesteuerte Arbeitsmachinen'.
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Machine-hesebrij ving
De machineconfiguratie is opgebouwd uit een konsole, een ram, een werkstuktafel en een
horizontale hoofdspindel met verticale freeskop (zie figuur 6.21). Normaliter wordt de
machine gebruikt als freesmachine met verticale spindel. Bij de definitie van de machineassen is uitgegaan van deze configuratie. Na eenvoudige demontage van de verticale
freeskop verkrijgt men een volwaardige freesmachine met horizontale spindel. De
hoofdbewegingen van het freesproces worden uitgevoerd door de werkstuktafel (X-as), de
ram (Y-as), de konsole (Z-as) en de roterende spindel. De verticale freeskop beschikt over
een pinole, die handmatig kan worden voortbewogen over een klein bereik (W-as). De
pinole kan op iedere positie worden gefixeerd. De W-as is geen positionerings-as;
toepassing bestaat voornamelijk uit het uitzetten van centergaten in het XY-vlak van de
machine.

Opbouw

z

IL:x

Figuur 6.21: Model van freesmachine Deckei FPSA
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Technische gegevens
- werkbereik
- langsbeweging (X-as)
- dwarsbeweging (Y-as)
- konsolebeweging (Z-as)
- handbediende pinolebeweging (W-as)
- werkstuktafel
- afmetingen (lxxly)
- toelaatbare belasting

710mm
600mm
445mm
80mm

1000x550 mm
600 kg

SK40

- gereedschap-opname
- 21hD-besturing (X,Y,Z)

'DIALOG 11'

- meetsysteem
- 3 Heidenhain meetlinialen
- onnauwkeurigheid

5~

Voorbereidende acties
Vl. actie

: waterpas stellen van de machine
a) in Y-richting
b) in X-richting

instrument : - waterpas volgens DIN 877
procedure : - langsslede in middenpositie vastzetten;
- waterpas in Y-richting op werkstuktafel plaatsen (in middenpositie)
en aanduiding aflezen. Idem voor X-richting.
tolerantie

: 0.02 mm/m

Geometrische metingen
De aan de machine te verrichten geometrische metingen worden onderstaand opgesomd.
Ze zijn aangeduid met de hoofdletter G.
G 1. Positionering
G 1.1.

TXX (k.k.f)

G 1.2.

TYY (k.k.f)

G 1.3.

TZZ (k.k.f)

opm.l)

K.k.f.(kleinste komparatorfout) betekent dat de meetas van de laserinterferometer
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zo dicht mogelijk moet liggen bij de betreffende machineliniaaL Met nadruk
geldt dat deze positie moet liggen binnen het werkbereik van de machine.
TWW is niet relevant. De W-as wordt niet gebruikt voor het nauwkeurig op

opm.2)

diepte frezen.
G2. Rechtheid van beweging
G2.1.

TYX

G2.2.

TXY

G2.3.
G2.4.

TYZ
TZY

TZX
G2.5.
G2.6.
TXZ
opm. De rechtheidsafwijkingen TXW en TYW worden verwaarloosd, gezien het kleine
werkbereik van de W-as.
G3. Rotatie bij beweging
In tabel 6.4 zijn alle rotatie-afwijkingen opgesomd die voorkomen bij beweging van
de lineaire geleidingen. Op basis van de maximaal mogelijke arm is berekend welke
tolerantie gesteld moet worden om de relatieve verplaatsing tussen werkstuk en
gereedschap niet groter te laten zijn dan 0.01 mm.

rotatie:

RXX

t•-oroe invloed in richting:

y

Z

RYX

.1.

vert.spindel (Yz-vlak)

X
uoooooooouooooonuu·uo••oooonoon•++•U••-••onuo . . oonu

Z

RZX

.L

vert.spindel (xz-vlak)

X
uuuuuu•••••u•u•••n•••••u••ooOUhuou•••..,••••••*""'"'"

RXY

~a..uuun•u~••••u•u•+•u••uouo••••••••

invloed tevens verdisconteerd in:

tolerantie per
invloedsfactor:
(bgsec)
4.6
3.4

RXX

8.6

z-arm445 mm

4.6

. . n•••u•ooou . . . . . ..,._ . . . . .,.,•••• .,.,., . . . . . . . .,.,n.,.nn••n••uoooouooououuuo

• TZX
• opspanvlak

oU•n•oonouoououoUuhuuu...,o".•••••h

•h••u••••u-••••••u••u•~••••nn•••

uun••••«••••ooonooouuuu••••4

3.4

Y

afh. freeslengte 250 mm

4.6

I X-as

Y-arm 600mm
X-arm 355 mm

**

ooooo••u•nnuoouuooooooo.o.OOHoo

8.6

~uu••uu••••••t.••••••••n,.•n••"""'""""'""

3.4

**** -

RYX

Y

tolerantie:
[bgsec)

u"••u•n•n•.. ••uuoou.,ou•n•••n ••u••••••••••unonou•nun•••••

Y-arm 600 mm

X-arm

uoooou•ooouu...,•uo••• . .•••••n•ouuouuohooou<>••u•uu•

opspanvlak

arm :

Z-arm445 mm

oouoo•houunu••u••••••••n••••uu••u•Uunou••n•••n•

opspanvlak

invloed~grootte I

*

un<Ouu·.. ouoou .. ooouo••••'*••n••• •nn••••••••nuo-w•••un•u•u•n•

TYX

***

3.4

5.8

8.3

•••••••_..,.,•• uuuuu•••••••••noouo••••••nno•n••••••••••• ......... uuou••••oo440o-e•••n••••••u•nn•• •nu•uu••••••••••uouuuu••u••• •••••••n•n•u•noon ..•n••••n•n•

Z
vert.spindel

Y-arm
.L

opspanvlak (Yz-vlak)

• TZY
• opspanvlak

RXY

**** -

8.6
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8.3

I Y-as

**

rotatie:

invloedsgrootte I arm ;

1•-orde invloed in richting:

invloed tevens verdisconteerd in:

tolerantie per
invloedsfactor:

tolerantie:

lbgsecl

[bgsecl
RYY

X

afb. freeslengte 250 nun

z

niet relevant

·~~~~ï·~··q;;p;;;;;i;k(XZ:~ï;;k).

RZY

8.3

·Ry:y·-····.......-...................................................... ·8:6............................
Y-arm 600 nun

X

RXZ

3.4

.................................................u . . . . . . . . . . . . . . . u .... u •••,....

Y

niet relevant

Y

afb. produkthoogte 400
nun

z

Y-arm 600 mm

3.4

RXZ

8.6

opspanvlak
RYZ

***

TXY

................................................................................., ............................................................_

.L

vert.spindel (YZ-vlak)

afb. produkthoogte 400
mm

X

***

TYZ

***

TXZ

8.3

3.4

5.2

3.4

**

5.2

nououou .. •••••n••••••n•••••u•uouu•••n••••nH•••••••n •u•unno•••••••-••••••••••••••aa••n••uo n•uu••••ou••uoo•••••••nu••••*u •••uoo.•o•noouooouuuu•n•non

Z

X-arm 355 mm

5.8

5.2

ooun•ooono••uu••uu•••••n•••••••••un••nooou••••••••n u"uun•••n•uun•uuo•••••••n.u••*un o'O•••••nu••••••••••uuu•uu••••n •••••no>Uncun•u•••nooouooouo

opspanvlak
RZZ

.1.

vert.spindel (XZ-vlak)

X
••••nn••••••••,.n~•••••nno.oouuoo••uu•••••••n•••~~,.

RXW

8.6

Y-arm 600 nun

3.4

X-arm 355 nun

5.8

Y

Z-arm 250 mm

8.3

z

niet relevant
8.6

X

Z-arm 250 mm

8.3

opspanvlak (YZ-vlak)
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RYW

8.6

*

Tabel 6.4: Invloeden van rotatie-afwijkingen

Opmerkingen bij tabel 6.4:

*

De norm DIN 8615 Tl stelt dat de haaksbeidafwijking in het XZ-vlak van de
verticale spindel ten opzichte van het opspanvlak kleiner dient te zijn dan 17.2 bgsec
op iedere willekeurige positie van de drie lineaire geleidingen. Uit de tabel blijkt dat
vier rotatie-afwijkingen (RYX, RYY, RYZ en RYW) deze haaksbeid kunnen
beïnvloeden. Om een zinvolle tolerantie te bepalen voor deze afzonderlijke rotatieafwijkingen. beschouwen we ze als onbekende. systematische afwijkingen. De totale
invloed op de haaksheidsafwijking kan dan worden bepaald door de afzonderlijke
standaardafwijkingen kwadratisch bij elkaar op te tellen. De tolerantie voor de
afzonderlijke rotatie-afwijkingen is dan gelijk aan: 17.2

- - =8.6 bgsec

14
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**

De norm DIN 8615 Tl stelt tevens dat de haaksbeidafwijking in het YZ-vlak van de
verticale spindel ten opzichte van het opspanvlak kleiner dient te zijn dan 17.2 bgsec
op iedere willekeurige positie van de drie lineaire geleidingen. Uit de tabel blijkt dat
vier rotatie-afwijkingen (RXX, RXY, RXZ en RXW) deze haaksbeid kunnen
beïnvloeden. Om dezelfde reden als in bovenstaande alinea is de tolerantie voor de
afzonderlijke rotatie-afwijkingen gelijk aan: 17.2

- - =8.6 bgsec
{4

***

De invloed die RZX heeft in Y-richting, is tevens verdisconteerd in de rechtheidsmeting TYX. De invloed van een lineair toenemende rotatie wordt bij de rechtheidsmeting echter (onterecht) beschouwd als zijnde veroorzaakt door een uitlijnfout van de
referentierechte. Daarom wordt tevens een tolerantie gesteld aan de rotatie RZX.

****

Bij deze rotatie-afwijkingen geldt een aan opmerking *** gelijke mededeling. Echter,
de invloed van lineair toenemende rotaties kan hier eenvoudig worden verklaard door
een parallelliteitsafwijking van het opspanvlak ten opzichte van zijn bewegingsrichtingen. Daarom wordt voor deze invloeden geen tolerantie gesteld aan de rotatie.
G3.1.

Rollen
G3.1.1. RXX
G3.1.2. RYY
G3.1.3. RZZ

G3.2.

Gieren en Stampen van hoofdbewegingen
G3.2.1. RYX
G3.2.2. RZX
G3.2.3. RXY
G3.2.4. RZY
G3.2.5. RXZ
G3.2.6. RYZ

G3.3.

Gieren en Stampen van pinalebeweging
G3.3.1. RXW
G3.3.2. RYW

opm. De rotaties RXW en RYW mogen niet worden verwaarloosd, aangezien zij bij

gebruik van lange frezen een relatief grote verplaatsing veroorzaken van het
freesuiteinde ten opzichte van het werkstuk (in het XY-vlak).
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Haaksheden en parallelliteiten

Tussen de verschillende onderdelen van een freesmachine kan een aantal haaksheden en
parallelliteiten worden onderscheiden. In dit opzicht belangrijke onderdelen zijn:
• de lineaire hoofdassen (X, Yen Z);
• de verticale spindel;
• de horizontale spindel;
• het opspanvlak.
De interacties tussen de onderdelen en de daarmee samenhangende metingen worden
weergegeven in figuur 6.22. Het opspanvlak neemt hierbij een centrale plaats in. De
interacties bestaan uit haaksheden (H) en parallelliteiten (P). De afwijking van een
interactie kan worden aangegeven door rotatie om een as. In de figuur staat deze rotatie-as
tussen haakjes vermeld. De figuur geeft een goed inzicht in het minimaal benodigde aantal
metingen. De niet- weergegeven interacties kunnen naar wens worden berekend.

P (x-as)

P (z-as)

H (x-as)

P <x-as)
H<x-as~

H <z-o.s>

H (y-o.s)

H <y-as)

vert.spindel

P <y-as)

X-o.s
Figuur 6.22: Haaksheden en parallelliteiten van freesmachine Deckei FP5A

G4. Haaksbeid van beweging
G4.1. SXY
G4.2. SYZ
G4.3. SXZ
GS. Opspanvlak
GS.l. Parallelliteit x-beweging t.o.v. opspanvlak
G5.2. Parallelliteit y-beweging t.o.v. opspanvlak
G5.3. Vlakheid van opspanvlak
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Spindelbewegingen
Een belangrijk kenmerk van het freesproces is de oneindige hoeveelheid, gevoelige
richtingen voor afwijkende beweging tussen gereedschap en werkstuk. Indien de spindelbewegingen worden gemeten met dezelfde opstelling als van de driftmeting, betekent dit dat
slechts de radiale en de tiltbeweging in twee onderling loodrechte richtingen en de axiale
beweging kunnen worden bepaald. Deze beperking is te verhelpen door de meting te
herhalen na rotatie van de grondplaat ten opzichte van de werkstuktafeL Op deze wijze
kan de richting worden bepaald, in welke de grootste afwijking optreedt. Een 'spindle
analyzer' met geschikte software kan dit meetproces aanzienlijk vereenvoudigen.
G6. Horizontale spindel
G6.1. Axiaalrust
G6.2. Rondloopnauwkeurigheid (radiale- en tiltbeweging zijn hierin verdisconteerd)
G6.3. Parallelliteit y-beweging t.o.v. horizontale spindel
G6.3.1. in xy-vlak
G6.3.2. in yz-vlak
G7. Verticale spindel
G7 .1. Axiaalrust
G7.2. Rondloopnauwkeurigheid (radiale- en tiltbeweging zijn hierin verdisconteerd)
G7.3. Haaksbeid verticale spindel t.o.v. opspanvlak
G7.3.1. in xz-vlak
G7.3.2. in yz-vlak
Thennische drift
De thermische driftmeting wordt uitgevoerd om een indruk te verkrijgen van het gedrag
van de bewerkingsspindel ten opzichte van de werkstuktafel als gevolg van het warmlopen
van de machine door spindelbelasting. Van belang is zowel de positie- en oriëntatie-drift
van de spindel als de tijdsduur van het inloopeffect. De van toepassing zijnde meetopstelling staat beschreven in de norm DIN 8602 (zie figuur 6.23). De geprogrammeerde
spindelbelasting komt overeen met een genormeerd toerental-spectrum (DIN 8602), dat
wordt besproken in paragraaf 5.8. Slechts de drift van de verticale spindel wordt gecontroleerd, aangezien dit in de meeste gevallen de te gebruiken bewerkingsspindel is. De vijf
contactloze verplaatsingsopnemers geven de mogelijkheid om de verplaatsing in X-, Y- en
Z-richting te bepalen, evenals de rotatie om de X- en Y-as. Als toegift kan met behulp van
een zesde verplaatsingsopnemer zelfs de radiale expansie van de meetdoom worden
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bepaald. Een foto van de actuele opstelling. tijdens de driftmetingen aan freesmachine
Deckei FPSA is weergegeven in figuur 6.24.

- - t - - - RotereDele .pm4e1

+------

aHDcler,
&IIIIIGilteenl m aereedllchaphaodezo

Figuur 6.23: Meetopstelling driftmeting volgens DIN 8602

Figuur 6.24: Actuele driftmeting op freesmachine Deckei FP5a
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Voorbeeldprocedures
G1. meting

tolerantie

Positionering

Gl.l.

TXX (k.k.f.)

G1.2.
G1.3.

TYY (k.k.f.)
TZZ (k.k.f.)

voor alle assen:

P = 12 1Affi
Pa = 8 1Affi

u = 5 j.Ull
instrument:

- laser HP 5528A met automatische compensator
- lineaire intetferometer

procedure

volgens VDI/DGQ 3441;
- twee maal bi-directioneel meten over werkbereik;
- aantal meetpunten m : 20 per meter werkbereik);
- afwijking = werkelijke verplaatsing - opgegeven verplaatsing

= laser - dialog 11
opstelling

Luerhead

Figuur Gl.l. Meetopstelling TXX
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-

y

Figuur G1.2. Meetopstelling TYY

Luerb•cl

Figuur G1.3. Meetopstelling TZZ

G2. meting

Rechtheid van beweging

tolerantie
procedure

De rechtheidsmeting wordt uitgevoerd door beweging van een recht vlak,
in dit geval een gekalibreerd oppervlak van een haaks referentieblok, langs
een verplaatsingsopnemer.
Deze meting maakt deel uit van de haaksheidsmeting die beschreven wordt
onder G4., "Haaksheid van beweging".

G3.1.1. meting

RXX

tolerantie
opstelling
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.J3k:::

meet-waterpas

+

werkstukWel

G3.1.1. Meetopstelling RXX

instrument :

- Wyler elcctronische waterpassen
- Levelmeter

procedure

- plaats referentie-waterpas op vast machinedeel (ram);
- plaats meet-waterpas op werkstuktafel;
- merk op: de waterpassen zijn in dezelfde richting geörienteerd.
- Verschilmeting: door toepassing van een referentie-waterpas wordt de
invloed van rotaties van de gehele machine (als gevolg van de sledebewegingen) geëlimineerd.
- bi-directioneel meten over volledig werkbereik; lees rotatie af;
- aantal meetpunten m : 20 per (1000 mm werkbereik);
- afwijking

G3.1.2. meting

= meetwaterpas

- referentiewaterpas

RYY

tolerantie
opstelling
meet-waterpas

i3t-:: reterenUe-waterpas
Figuur G3.1.2. Meetopstelling RYY

instrument :

- zie G.3.1.1.

procedure

- zie G.3.1.1; echter:
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- referentiewaterpas staat nu op werkstuktafel (vast machinedeel);
- meetwaterpas staat op ram;
G3.1.3. meting

RZZ

tolerantie
opstelling

Figuur G3.1.3. Meetopstelling RZZ

instrument :

- rechtheidsreferentie (bv. haaks blok)
- inductieve verplaatsingsopnemer
- electronische waterpassen

procedure:

- haaks blok op werkstuktafel in YZ-vlak; x-slede in positie (1);
- bevestig opnemer met arm (±200 mm) aan ram; meetstift

.L

tegen blok;

- verplaats z-as over werkbereik; meet TYZ(l) bi-directioneel met verplaatsingsopnemer (m=20 per meter);
- verplaats x-as naar positie (2); meet RXX met waterpassen;
- stel meetstift opnieuw

.L

tegen blok;

- verplaats z-as over werkbereik; meet nu TYZ(2) bi-directioneel;
RZZ= TYZ(2) -TYZ(l) +Z.JUX
X(2) -X(l)

- Bepaal RZZ:
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[rad]

G3.2. meting

Gieren en Stampen van hoofdbewegingen

tolerantie
instrument :

- laser HP 5528A
- hoek-interferometer
volgens HP-instructie;

procedure

- twee maal bi-directioneel meten over werkbereik;
- m= 20 per meter;
opstelling

Laserhead

hoek-lxlterfero:meter

Figuur G3.2.1. Meetopstelling RYX

~

zLx

~

~

IL

~head

I ..

W'el'btukla.fel

-

ho\n.troretlector

./..,

r''\..

•
I

hoek-lxlterfero:meter

Figuur G3.2.2. Meetopstelling RZX
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~

ZL

I
.....

I

--

y

~

hoek-retroreflector

/

,_Z: /

'

hoek-Interferometer

I

"

Yel'kst.uktatel

Figuur G3.2.3 Meetopstelling RXY

~

I

z

Ly
~

I

/

7

-

-hoek-ret.rorefiect.or

I

'Yel'~uktafelI

Luerhead
hoek-intederometer

Figuur G3.2.4. Meetopstelling RZY

Luarhead.

Figuur 3.2.5. Meetopstelling RXZ
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Figuur G.3.2.6. Meetopstelling RYZ
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03.3. meting
tolerantie
instrument :
procedure

Gieren en Stampen van pinolebeweging
- Wyler electronische waterpassen
- Levelmeter
volgens HP-instructie;
- twee maal bi-directioneel meten over werkbereik;
- m=8 per 80 mm

opstelling

Figuur G3.3.1. Meetopstelling RXW

meet-waterpas

~ role.."U.-wale'P"

werbtuldafel['
Figuur G3.3.2. Meetopstelling RYW

-93-

G4.1. meting

SXY

tolerantie

±0.02 mm /300 mm (±13.8 bgsec)

instrument :

- inductieve verplaatsingsopnemer (nauwkeurigheid 0.0001 mm)
- gekalibreerd, haaks referentieblok (afmetingen 700x500 mm)

procedure

volgens DIN 8601 5.5.2.2.4.:
- haaks blok plaatsen op opspantafel in XY-vlak (meetvlakken ongeveer in
X- en Y-richting)
- opnemer bevestigen aan mm; meetstift

J.

tegen meetvlak;

- langsslede bi-directioneel verplaatsen en TYX meten (m= 20 per meter);
- dwarsslede bi-directioneel verplaatsen en TXY meten;
- kleinste-kwadmten-lijnen (le orde) bepalen;
- rechtheidsafwijking = maximaal verschil tussen meetwaarden en k.k.l.
- SXY = hoek tussen kleinste kwadratenlijnen, gecorrigeerd voor haaksheidsafwijking van referentieblok;
opstelling

Figuur G2.1. Meetopstelling 1YX (boven-aanzicht)

Figuur G2.2. Meetopstelling TXY (boven-aanzicht)
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G4.2. meting

SYZ

tolerantie

±0.02 mm /300 mm (±13.8 bgsec)

instrument:

- inductieve verplaatsingsopnemer (nauwkeurigheid 0.0001 mm)
- meetversterker
- gekalibreerd, haaks referentieblok (afmetingen 700><500 mm)

procedure

volgens DIN 8601 5.5.2.2.4.:
- haaks blok plaatsen op opspantafel in YZ-vlak (meetvlakken ongeveer in
Y- en Z-richting)
- opnemer bevestigen aan ram; meetstift

l.

tegen meetvlak;

- konsolebi-directioneel verplaatsen en TYZ meten (m= 20 per meter);
- dwarsslede bi-directioneel verplaatsen en TZY meten;
- kleinste-kwadraten-lijnen (JC orde) bepalen;
- rechtheidsafwijking

= maximaal verschil tussen meetwaarden en k.k.l.

- SYZ = hoek tussen kleinste kwadratenlijnen, gecorrigeerd voor haaksheidsafwijking van referentieblok;
opstelling
~

I

Z=O

I
+Z

~

"=~

~

+Y

z-soo
Figuur G2.3. Meetopstelling TYZ (zij-aanzicht)

I

-

~

J='

-

r

_1..
+Y

Figuur G2.4. Meetopstelling TZY (zij-aanzicht)
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G4.3. meting

SXZ

tolerantie

±0.02 mm I 300 mm (±13.8 bgsec)

instrument :

- inductieve verplaatsingsopnemer (nauwkeurigheid 0.0001 mm)
- gekalibreerd, haaks referentieblok (afmetingen 700x500 mm)

procedure

volgens DIN 8601 5.5.2.2.4.:
- haaks blok plaatsen op opspantafel in XZ-vlak (meetvlakken ongeveer in
X- en Z-richting)
- opnemer bevestigen aan ram; meetstift

J.

tegen meetvlak;

- konsole bi-directioneel verplaatsen en TXZ meten (m= 20 per meter);
- langsslede bi-directioneel verplaatsen en TZX meten;
- kleinste-kwadraten-lijnen (1 e orde) bepalen;
- rechtheidsafwijking = maximaal verschil tussen meetwaarden en k.k.l.
- SXZ = hoek tussen kleinste kwadratenlijnen, gecorrigeerd voor haaksheidsafwijking van referentieblok;
opstelling
~

-

~

~
~

-ft

r
+I

-

L+E

Figuur G2.5. Meetopstelling TZX (voor-aanzicht)

Z=O

L ..
Z-500

Figuur G2.6. Meetopstelling TXZ (voor-aanzicht)
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G5.1. meting

Parallelliteit x-beweging t.o.v. opspanvlak

tolerantie

±0.03 mm/700 mm

instrument :

- inductieve verplaatsingsopnemer (nauwkeurigheid 0.0001 mm)

procedure

volgens DIN 8601 5.4.2.2.2.1.; directe meting:
- ram in middenpositie vastzetten;
- opnemer bevestigen aan arbeidskop; meetstift

J.

opstellen tegen opspan-

vlak
- aantal meetpunten m

= 20 per meter;

- langsslede bi-directioneel verplaatsen over werkbereik; afwijking meten;
- bepaal kleinste-kwadraten-lijn

W orde) door de meetwaarden;

- richtingscoëfficiënt van k.k.l. moet binnen tolerantiegrenzen liggen;
opstelling

Figuur GS.l. Parallelliteit x-beweging t.o.v. opspanvlak

G5.2. meting

Parallelliteit y-beweging t.o.v. opspanvlak

tolerantie

±0.03 mm/600 mm

instrument :

- inductieve verplaatsingsopnemer (nauwkeurigheid 0.001 mm)
- parallelrei (lengte 500 mm)

procedure

volgens DIN 8601 5.4.2.2.2.2. met omslagmethode parallelrei:
- langsslede in middenpositie vastzetten; parallelrei in dwarsrichting
plaatsen op werkstuktafel;
- opnemer bevestigen aan arbeidskop; meetstift

J.

opstellen tegen meetvlak

van parallelrei;
- aantal meetpunten m = 20 per meter;
- dwarsslede bi-directioneel verplaatsen over Meetlengte; afwijking 1
vaststellen;
- omslagmethode: parallelrei 180° roteren om de z-as;
- dwarsslede bi-directioneel verplaatsen over Meetlengte; afwijking 2
vaststellen;
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- afwijking =

lhx (afwijking

1

+

afwijking 2)

- bepaal kleinste-kwadraten-lijn (le orde) door de berekende afwijkingen;
- richtingscoëfficiënt van k.k.l. moet binnen tolerantiegrenzen liggen;
opstelling

Figuur G5.2. Parallelliteit y-beweging t.o.v. opspanvlak

G5.3. meting

Vlakheid van opspanvlak

tolerantie

0.04 mm;

instrument :

- 2 electronische waterpassen; 0.001 mm/m; voetbasis 100 mm;
- Levelmeter

procedure

volgens DIN 8601 5.3.2.3.
- raster uitzetten op opspanvlak (basis 100 mm);
- langs- en dwarsslede in middenpositie vastzetten;
- meting van X-lijnen; meting van Y-lijnen;
verschilmeting: referentiewaterpas blijft tijdens meting staan op vaste plaats
op opspanvlak; de invloed van eventuele rotaties van het opspanvlak om de
horizontale assen wordt zo geëlimineerd.
- rotaties omrekenen naar hoogteverschillen;
- berekenen kleinste kwadratenvlak; afwijking is de maximale afwijking
van k.k.v. (ISO 1101)

opstelling

zie meting G5.3 (precisie vlak- en profielslijpmachine)
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Axiaalrust van horizontale spindel

G6.1. meting

0.01 mm

tolerantie
instrument :

- afgevlakte proefdoorn
- inductieve verplaatsingsopnemer (afgeronde taster)
volgens DIN 8601 5.6.2.:

procedure

- proefdoorn bevestigen in spindelkegel;
- opnemer bevestigen aan vast machinedeel; meetstift

l.

opstellen tegen

meetvlak van proefdoom (in verlengde van hartlijn);
- kleinste toerental instellen;
- proefdoorn tijdens draaien axiaallicht aandrukken en afwijking aflezen;
opstelling

Figuur G6.1. Axiaalrust van horizontale spindel

G6.2. meting
tolerantie

Rondloopnauwkeurigheid van horizontale spindel
positie A: 0.01 mm
positie B: 0.02 mm

instrument :

- geslepen proefdoorn (300 mm lengte) met stelconus (SK40)
- inductieve verplaatsingsopnemer met vlakke taster (nauwkeurigheid
0.0001 mm; geen omkeerspeling)
- meetversterker

procedure

volgens DIN 8601 5.6.1.2.3.:
- proefdoorn vormt één geheel met stelconus (SK40);
- proefdoorn bevestigen in spindelkegel;
- opnemer bevestigen aan vast machinedeel; meetstift
meetvlak van proefdoom op positie A;
- kleinste toerental instellen;
- afwijking aflezen tijdens draaien;
- de gemeten afwijking bevat:
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l.

opstellen tegen

- radiale slag van de as
- rondheidsafwijking van de proefdoorn
- lagerafwijkingen
De invloed van de rondheidsafwijking van de proefdoorn op de meting
moet geminimaliseerd worden; dit is slechts mogelijk door een zeer
nauwkeurig geslepen proefdoom te gebruiken;
- Meting op positie B onder dezelfde voorwaarden als op positie A;
opstelling

Figuur 06.2. Roodloopnauwkeurigheid van horizontale spindel

G6.3. meting

Parallelliteit y-beweging t.o.v. horizontale spindel
G6.3.1.

in xy-vlak

G6.3.2.

in yz-vlak

I 300 mm

tolerantie :

0.025

instrument :

- geslepen proefdoorn (300 mm lengte) met stelconus (SK40)
- inductieve verplaatsingsopnemer (vlakke taster)

procedure

volgens DIN 8601 5.4.2.2.3.:
- proefdoom bevestigen in spindelkegel;
- opnemer bevestigen aan werkstuktafel; meetstift in x-richting (resp. zrichting)

.1

opstellen tegen meetvlak van proefdoom;

- opnemer uitrichten door z-as (resp. x-as) te verplaatsen;
de opnemer-hartlijn moet de proefdoom-hartlijn kruisen
- m== 20 per meter
- y-as bi-directioneel verplaatsen en afwijking 1 aflezen;
- omslagmethode: proefdoom 180° draaien door spindelrotatie;
- y-as bi-directioneel verplaatsen en afwijking 2 aflezen;
- afwijking

= lhx (afwijking 1 + afwijking 2);

opstelling
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Figuur G6.3. Parallelliteit y-beweging t.o.v. horizontale spindel

G7 .1. meting

Axiaalrust van verticale spindel
0.01 mm

tolerantie
instrument :

- afgevlakte proefdoorn
- inductieve verplaatsingsopnemer (afgeronde taster)

procedure

volgens DIN 8601 5.6.2.:
- proefdoorn bevestigen in spindelkegel;
- opnemer bevestigen aan vast machinedeel; meetstift

.L

opstellen tegen

meetvlak van proefdoorn (in verlengde van hartlijn);
- kleinste toerental instellen;
- proefdoorn tijdens draaien axiaallicht aandrukken en afwijking aflezen;
opstelling

Figur G7.1. Axiaalrust van verticale spindel

G7.2. meting
tolerantie

Rondloopnauwkeurigheid van verticale spindel
positie A: 0.01 mm
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positie B: 0.02 mm
instrument :

- geslepen proefdoom (300 mm lengte) met stelconus (SK40)
- inductieve verplaatsingsopnemer met vlakke taster (nauwkeurigheid
0.0001 mm; geen omkeerspeling)
- meetversterker

procedure

volgens DIN 8601 5.6.1.2.3.:
- proefdoom vormt één geheel met stelconus (SK40);
- proefdoom bevestigen in spindelkegel;
- opnemer bevestigen aan vast machinedeel; meetstift

.1.

opstellen tegen

meetvlak van proefdoom op positie A;
- kleinste toerental instellen;
- afwijking aflezen tijdens draaien;
- de gemeten afwijking bevat:
- radiale slag van de as
- rondheidsafwijking van de proefdoom
- lagerafwijkingen
De invloed van de rondheidsafwijking van de proefdoom op de meting
moet geminimaliseerd worden; dit is slechts mogelijk door een zeer
nauwkeurig geslepen proefdoom te gebruiken;
- Meting op positie B onder dezelfde voorwaarden als op positie A;
opstelling

Figuur G7.2. Rondloopnauwkeurigheid van verticale spindel

G7.3. meting

tolerantie

Haaksheid verticale spindel t.o.v. opspanvlak
G7.3.1.

in xz-vlak

G7.3.2.

in yz-vlak

0.025

I 300

mm
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instrument:

- omslagarm (±200 mm)
- inductieve verplaatsingsopnemer (afgeronde taster)

procedure

- omslagarm opnemen in spindelkegel; arm geöriënteerd in x-richting
(resp. y-richting);
- meetstift

.1

opstellen tegen opspanvlak;

- omslagarm 180° draaien door spindelrotatie; afwijking 1 vaststellen;
- herhaal meting twee maal bij een andere y-positie (resp. x-positie);
- afwijking = gemiddelde van de 3 gemeten afwijkingen;
opm:

Indien het opspanvlak plaatselijk beschadigd is, mag men gebruik
maken van een parallelrei; de omslagmethode, behorende bij
parallelrei-toepassing, compliceert de meting.

opstelling

Figuur G7.3.2.

Haaksbeid verticale spindel t.o.v. opspanvlak
(yz-vlak)

-103-

OK/UDC 621.753.3.004.58
(083.132)

VEREIN DEUTSCHER
INGENIEURE
VERBANDDEUTSCHER
B..EKTROTECHNIKER
DEUTSC.!iE GESB.l,SCHAFT
FURQUALITAT

VDJ/VDE/DGQ-RICHTLJNIEN

November 1983

Prüfanweisungen zur Prüfmittelüberwachung
Einführung
Testinglnstructions
tor Checking Gauges and Measuring Tools
Introduetion

VDINDEIDGQ
2618
Blatt 1/Part 1

~------~----------------------~------~~
Die deutsche Version dieser
No guarantee can be given with respect to the English trans/ar:
Richtlinie ist verbindlich.

tion.

i

The German version of this Guideline shall be tak~: n as authoritative.

g
I

~
~
~

-I
5

lnhalt

Seite

1 Einleltung ..............................
1.1 Zweck der Prüfmiuelüberwachung .....
1.2 Entstehung der Richtlinie .............

2 Geltungsbereich, lnhalt und Aufbau
der Prüfanwelsungen ...................
. 2.1 Geltungsbereich .....................
2.2 lnhalt . .. .. .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . .
2.3 Aufbau der Prüfanweisung ............

. .

. ..

. .

3 Checkliste zum einheitlichen Aufbau
von PrOfanwelsungen zur
Prüfmittelüberwachung .................
Anhang Übersicht über veröffentliche
Prüfanweisungen ....................

2
2
2
3
3

3
4

5
6

Contents

Page

1 Introduetion ............................
1.1 Purpose of Checking Gauges and
Measuring T ools .....................
1.2 Origin ofthe Guideline ...............

2

...

~

...........

lc.
CP

a:

......

Testing lnstructions ................. ,. ........
2.1 Validity
2.2 Content . . . . . . . . . . . . . . *,.. * . . . . . . . . . . ,. ....
2.3 Structure ofTesting lnstructions .......
9

0

:g
:I

2
2

2 Validity, Contentand Structure of the
..................

I

c

"'

..

3
3
3

4

·3 Checklist for Uniform Structure of
Testing instructions for Checking
Gauges and Measurlng Tools ............

5

Appendix List of Publisbed Testing lnstructions

6

i

t

:ë
u

·e
I

i~
!

.!::!

:sCP
:s

i

.5
....
;a

'5:I
CIS

I
OI

c

:I

=
ië
OI

1

c=
~

VDIIVDE-Gesellschaft MeB- und Regelungstechnik
AusschuB Prüfmîttelüberwachung

VOIIVOE·Handbuch MeBtechnlk 11

Register-Nr.

8

Pretsgr 6

-2-

VDI!VDE/DGQ 2618 Blatt I

1 Einleltung

1 Introduetion

1.1 Zweck der PrUfmltteiOberwachung

1.1 Purpose of Checklng Gauges and
Measurlng Tools
Ever increasing requirements are being made
regarding quality control in industry. partly as a
result of economie considerations, and partly
because of legal regulations (e. g. manufacturer's
liability, machine proteetion law).

An die Qualitätssicherung in der Industrie werden
immer höhere Anforderungen gestellt, teils aus
wirtschaftlichen Erwägungen. ·teils auch durch gesetzliche Vorschrifien bedingt (z. n. Produzentenhaftung, Maschinenschutzgesetz).
Die geltenden gesetzlichen Bestimmungen veraniassen den Hersteller. seine Maf3nahmen zur Qualitätssichcrung nachzuweisen. Dieser Nachweis kann
nicht allein durch die Dokumentation von Prüfdaten aus dem ProduktionsprozeB erbracht werden.
Er erfordert auch, die Prüfmittel selbst zu überwachen und die Prüfmittelüberwachung zu dokumentieren. Selbst neue Prüfmittel siild nicht ohne
MeBabweichungen und unterliegen später beim Gebrauch einem Verschleill Die Prüfmittelüberwachung soli sicherstellen, daB der Prüfmittelpark
jederzeit funktionstüchtig ist.

The current legal requirements induce the manufacturer to fumish proof of the measures and performance of his quality controL This proof cannot
be produced by merely doeurnenting test data from
the production process. lt also requires the checking
of the gauges and measuring tools themselves and
the documentation of the resu lts of such checks.

Viele Untemehmen besonders in den Bereichen
Automobil-, Flugzeug-, Elektro- oder Stahlindustrie fordem von ihren Zulieferem ein Prüfmittelüberwachungssystem und machen davon möglicherweise die Auftragsvergabe abhängig.

Many firms, particularly in the automobile, electro
and steel industries demand a system of checking
gauges and measuring tools from their suppliers and
orten make this a condition for placing their orders.

1.2 Entstehung der Richtlinie
Jn einem Gemeinschaftsausschu8 der VDI/VDEGesellschaft MeB- und Regelungstechnik (GMR)
und der Deutschen Geselischaft ftlr Qualität e. V.
(DGQ) wurden Rahmenrichtlinien zur Prüfmittelüberwachung erarbeiH!t:

1.2 Orlgln of the Guldellne
A joint commlttee comprising of the VDI/VDE
German assodation for measuring and control engineers (GMR) and the German association for quality control (DGQ), has prepared basic Guidelines for
thecking gauges and measuting tools.

Die DGQ/GMR-Schrift ,.Prüfmittelüberwachung"
ist eine Arbeitsunterlage zur Einrichtung eines
Prüfmittelüberwachungssystems. Sie erläutert die
Aufgabenstellung, die inner- und au8erbetriebliche
Aufbau- und Ablauforganisation, mögliche Ordnungssysteme ftir Prüfmittel, die Dokumentation
und enthält praktische Beispiele zur PrüfmittelOberwachung.

The DGQ/GMR paper "checking gauges and
measuring tools" is a document aimed at setting up
a system for checking gauges and measuring tools. 1t
explains the objectives, the intemal and extemal
structure and procedure in each individual ind•Jstry, possible classification systems for gauges
and me::tsuring tools, the documentation, and contains practical examples for checking gauges and
measuring tools.

Der DGQIGMR-Schrift ist jedoch nicht zu entoehmen welche Merkmale eines zu Uberwachenden
Prf.lfmittels geprüft werden sollen. Das ist der
Richtlinie VDI/VDE/DGQ 2618 vorbehalten. Sie
enthält Prüfanweisungen zur Prüfmittelprüfung.
Mit der varliegenden Richtlinie wurde eine überbetriebliche Basis zur Beurteilung neuer und gebrauchter Prüfmittel geschafTen. Sie soli es Abnehmem und Zulieferem erleichtem, sich auf eine
gemeinsame Vorgehensweise bei der Prüfmittelüberwachung zu einigen.

Even new gauges and measuring tools are not without dimensional deviations and are subject to wear
during use. The checking of gauges and measuring
tools is to ensure that they are in working order at
all times.

The DGQ/GMR paper, however, does not provide
infonnation as to which characteristics of gauges
and measurlng tools are to be examined. This is
provided in the Guideline VDE/VDE/DGQ 2618.
lt contains instructions for checking gauges and
measuring tools and is a basis for evaluating new
and used gauges and measuring tools on a common
ievel. lt is intended to make it easier for buyers and
suppliers to agree on a common procedure for
checking gauges and measuring tools

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt I
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2 Geltungsbereich, lnhalt und Aufbau
der Prüfanweisungen
2.1 Geltungsbereich

2 Valldity, Content and Structure of the
Testlng lnstructlons
2.1 Valldlty

Inhalt und Aufbau der Prüfanweisungen sind betriebsnah. Sie können als Prüf- oder Arbeitsplan zur
Wareneingangsprüfung (E) und zur periodischen
Überwachung (Ü) der im Einsatz befindlichen Prüfmittel, eventuell auch zur Musterprüfung, verwendel werden.

The contentand structure ofthe testing instructions
are intended for practical use. They can be used for
the inspeetion of incoming goods (E) and for the
periodic checking (Ü) of gauges and measuring
tools, and possibly also for checking new sample
gauges and measuring tools.

Die Angaben in den VDI/VDE/DGQ-Prüfanweisungen sind als Empfehlung zu werten und können
betriebsintern oder nach Vereinbarungen zwischen
Abnehmern und Zulieferern zweckentsprechend
variiert werden.

The details given in the testing instructions should
be regarded as recommendations and can be varled
internally or by an agreement between buyers and
suppliers according to the purpose intended.

2.2 lnhalt
Die Prüfanweisungen enthalten im wesentlichen:

2.2 Content
The main content ofthe testing instructions is:

a) die zur Vorbereitung der Prüfmittelüberwachung
erforderlichen Arbeiten, wie z. B. Prüfmittelidentifikation, Prüfmittelreinigung, Auslese grob
beschädigter, nicht instandzusetzender Prüfmittel usw.;
b) die zu prüfenden Merkmale und die zugehörigen
zulässigen Abweichungen;
c) die zur Überprüfung der Prüfmittel zu verwendenden Arbeits- oder Prüfmittel und
d) Auswerte-, Prüfentscheid- und Dokumentationshinweise.

a) the preparations necessary for the checking of
the gauges and measuring tools, e.g. identification, cleansing and selection of badly damaged,
unrepairable gauges and measuring tools etc.;

Die Angabe der zulässigen Abweichungen orientiert sich an bestehenden Nonnen, Nonnenentwürfen, der handelsüblichen Ausfûhrung am Markt angebotener Prüfmittel und an wissenschaftlichen
Veröffentlichungen. Ein Teil der Angaben konnte
nicht aus DIN-Nonnen übernommen werden, da es
nicht für alle häufig eingesetzten Prüfmittel Nonnblätter gibt. Vorhandene Nonnblätter enthalten zudem nur Angaben über zulässige Abweichungen fûr
den Neuzustand von Prüfmitteln, nicht aber zulässige VerschleiOgrenzen flir ein gebrauchtes Prüfmittel. Die zulässigen Abweichungen werden deshalb
in den Prüfanweisungen weitgebend in Tabellenfonn mit einem Freiraum flir "betriebliche Varschriften" angegeben.
Auch die Angaben über die zu verwendenden
Arbeits- oder Prüfmittel sind Empfehlungen. Es
könnten auch andere Prüfmittel bzw. Nonnale mit
gleichen oder kleineren Abweichungen eingesetzt
werden.
Die Prüfanweisungen enthalten detaillierte Hinweise zur Wareneingangs- und laufenden Überwa-

b) the characteristics to be checked and the corresponding pennissible deviations;
c) hints on evaluation, testing decisions and documentation;
d) the equipment to be used for checking gauges
and measuring tools.

The pennissible deviations arebasedon the existing
standards, draft standards, the types of gauges and
measuring tools commercially available on the
market and scientific publications. Part ofthe specifications could not be taken from DIN standards
since some of the frequently used gauges and
measuring tools are not covered by such standards.
Available standards only contain details of permissibie deviations for new gauges and measuring tools
and do not include the pennissible Iimits of wear
for used gauges and measuring tools. The pennissibie deviations are, therefore, given mainly in
tabular fonn in the testing instructions, with a
blank column provided for "internal specifications". The testing instructions contain detailed
infonnation on the inspeetion of incoming goods
and on the regular testing of gauges and measuring
tools, the evaluation and documentation of the
results, on making decisions, establishing checking
intervals and marking the gauges and measuring
tools. Further suggestions can also be obtained from

-4-

VDI!VDE/DGQ 2618 Blatt I

chungsprüfung, zur Auswertung und Dokumenta·
tion der Ergebnisse, zur Entscheidung, zur Fest·
1egung von Prüfintervallen sowie zur Kennzeichnung der Pnifmittel. Weitere Angaben dazu können
der DGQ/GMR-Schrift "Prüfmitte1überwachung"
entoommen werden 1).

the DGQ/G~R paper "checking gauges and
measuring tools" 1).

2.3 Aufbau der PrUfanwelsung
Die Prüfanweisungen VDIIVDE/DGQ 2618 Blatt 2
und folgende wurden zur besseren Übersicht1ichkeit
einheitlich nach der in Abschnitt 3 von B1att I ge·
zeigten Checkliste aufgebaut.

2.3 Structure of Testlng lnstruction
The testing instructions VDIIVDE/DGQ 2618,
part 2 fT were compiled for the sake of better clarity
without exception in accordance with the ckecklist
mentioned under section 3 of part 1.

Die Gliederung sowie die Numerierung der Checkliste sollen es erleichtem, nach diesem Muster weitere Prüfanweisungen zu erarbeiten. Sie bietet auch
Vorteile, wenn eine bestebende Prüfanweisung flir
eine andere Prüfmittel-Bauform modifiziert werden
soli.

Both the structure and the numbering of the checklist are intended to simplify the compilation of
further testing instructions. It also bas advantages if
an existing testing instruction is to be modified for
other types of gauge or measuring tooi.

1) OOQ-Schrift Nr. 13-39 Prüfmittelüberwachung - Grondlagen. I. Aunage 1980, Best.Nr. ISBN 3-410-32767-3, Beuth·
Verlag GmbH, Beclin

1)

See German column. Only available in German.

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt t
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3 Checkllste zum elnheitlichen Aufbau
von PrUfanwelsungen zur
PrüfmitteiUberwachung

3 Checklist for the Uniform Structure of
Testlng Instructiens for Checking
Gauges and Measuring Tools

lfd.
Nr. Arbeitsvorgang- 8eschreibung

Cons.
No. Description of Procedure

1

Lieferung: Typ, Anzahl, Zubehör mit
Bestellung übereinstlmmend?

1

2

Vorbereitung

2

2.1
2.2
2.3
2.4

Reinigen (ggf. Mittel vorschreiben)
Entmagnetisieren (bei BedarO
Visuelle Prüfung aufBeschädigungen
Nacharbeit leichter Beschädigungen. Aussortieren nicht instandsetzungsfáhiger Prüfmittel
Beschriftung (Kennzeichnung, allgemein) reststellen
Sicherheitsgerechte Ausfûhrung (Unfallschutz. elektrische
Sicherheit)
Temperieren des Prünings
Justieren der Prüfeinrichtungen mit, der das zu über·
wachende Prüfmittel überprüft wird

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

2.8

3

Prüfung

3.1 Sicht (z. 8. Beschriftung, Farbkennzeichnung, lesbarkeil
der Anzeige}
3.2 Funktion (z. 8. Gängigkeit, KJemmung, StoOschutz, Verstellbarkeit)
3.3 Härte (MeBflächen, Funktionsnächen usw.)
3.4 Abmessungen (BaumaBe, Strichstärke)
3.5 Oberflächengüte
3.6 Temperatur
3.7 Kennwertermittlung
(MaO, Anzeige, Steigung, Ebenheit, Form, MeBkraft usw.)

4

Auswertung und Prüfentscheid

2.5
2.6
2.7
2.8

3

Dellvery: type, quantlty,
accessarles accordlng to purehese order?
Preparatlon
Cleansing (specify agents if necessary)
Demagnetizing (as required)
Visual check for damage
Rectifying slight darnage, deciding which gauges and
measuring tools can no Jonger be repaired
Verifying lettering and markings
Verifying compliance with safety regulations (accident
protection, electricaJ safety)
Adjusting temperature of test piece
Adjusting the test equipment with which the gauges and
measuring tools are to be checked

Check

3.1 Visual check (e. g. !ettering, colour code, legibility of
readout indicator)
3.2 Function (e.g. ease ofmovement, damping options, proteetion against shocks, adjustability)
3.3 Hardness (measuring surfaces, operating suriàces etc.)
3.4 General dimensions (dimensions of measuring equipment,
thickness of scale marks)
3.5 Surface quality
3.6 Temperature
3.7 Determining characteristic values (dimension, indication,
pitch, natness, shape, measuring force etc.)

4

Evalustion and test deelsion

4.1 Auswertehinweise
4.2 Prüfentscheid, z. 8. einwandfreie Prüfmittel freigegeben, gegebenenfalls Rückstufung in andere Genauigkeitsklasse. Für
nicht mehr einsatzfáhige Prüfmittel Instandsetzung oder
Verschrottung und eventuell Ersatzbeschalfung veranlassen.

4.1 Hints for evaluation
4.2 Test decision, e. g. approve satisfactory gauges and measuring tools, if necessary place in lower accuracy dass. Decide
if gauges and measuring tools which can no Jonger be used,
are to be repaired or scrapped, and if necessary obtaîn
re placement.

5

5

Dokumentatlon

5.1 Protokollieren von Prüfentscheid und Auswerten der
Prüfdaten2), z. B. durch Eintragen in das Prüfprotokoll, in
eine Kartei oder durch Eingeben in einen Rechner. Auswerten der Prüfdaten im Hinblick auf den Zustand und die Veränderung des Prüfmittels, den festzulegenden Überprilfungstumus, Einsatzhäufigkeit, Eignung, lebensdauer und
Zuverlissigkeit des Prüfmittels, die Planung und Überwachung von Zeiten und Kosten fdr lnstandhaltung und Ersatzbeschaffung und auf eine lieferantenbewertung und
-auswahl.
5.2 Beschriften des Prüfmittels mit ldent.-Nr. und ggf. Kennwert (lstmaB oder Abweichung)
5.3 Profvermerk z. 8. Plakette, Farbe, Marke anbringen

6

Konservlerung

2) Prüfdaten sind z. 8. NennmaBe, Toleranzen, lstmaBe, Abweichungen, Datum, Prüfer, Ja-Nein-Entscheidungen aufgrund messenderoder nicht messender Prürungen. Hinweise fûr Prüfmittelbenutzer, Prüfmittel, ldent.·Nr., lfd. Nr., Standort, nächster Prüftermin

Documentatlon (dependlng on
testlng organlzatlon)

5.1 Recordi,ng of test decisions and evaluation of test data 2),
e.g. by entering in the test document, in a file
or by feeding into a computer. Evaluation of the test data
with regard to the condition ofand change in the gauges and
measuring tools, the necessary checking intervals to be
established, frequency of use, suitability, service life and
reliability of the gauges and measuring tools, the planning
and checking of time and costs for servicing and spare parts
procurement, and the assessment and selection of suppliers.
5.2 Marking gauges and measuring tools with identilication no.
and, if necessary, characteristic value (actual measurement
value or deviation)
5.3 lndicating that check has been made, e. g. by applying
plaque, colour code or mark, or indicating date of checking

6
2)

Preservatlon

Data to be tested: The test data are. e. g. nomina! dimensions.
tolerances, actual dimensions, deviations, date, name of checker,
yes-no decisions on the basis of measuring and non-measuring
checks. Hints for the user of gauges and measuring tools, identifi·
cation no. of gauges and measuring tools, consecutive no.,
location, next checking date.
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Anhang

Folgende Prüfanwelsungen sind veröffentlicht (Biatt I deutsch/englische Ausgabe):

Appendix

The followlng testing lnstructions have so far been publlshed
Part I Issue Gerrnan/English, Part 2 to 25 only available in Gerrnan)

VDI/VDE/DGQ 2618 BI. I

Einftihrung

VDI/VDE/DGQ 2618 Part I Introduetion

VDI/VDE/DGQ 2618 BI. 2

Lehrdome (Grenz-, Gut-, Ausschuf3-)
(Plug Gauges,limit, ..go" and "no-go")

VDI/VDE/DGQ 2618 BI. 3

Rachenlehren (Grenz-, Gut-, Ausschuf3-)
(Gap Gauges, limit, "go" and "no-go")

VDI/VDE/DGQ 2618 BI. 4

Gut- u. AusschuBiehrringe, Einstellringe
(Ring Gauges and ring gauges setting)

VDIIVDE/DGQ 2618 BI. 5

Bügelme8schrauben bis I 00 mm
(Micrometer Calliper up to I 00 mm)

VDI/VDE/DGQ 2618 BI. 6

TiefenmeBschrauben
(Depth Micrometers)

VDI/VDE/DGQ 2618 BI. 7

WanddickenmeBschrauben
(Micrometer Callipers for Wall-Thickness)

VDI/VDE/DGQ 2618 BI. 8

MeBschieber
(V emier Calliper Measurement)

VDIIVDE/DGQ 2618 BI. 9

TiefenmeBschieber
(V emier for Depth Measurement)

VDIIVDE/DGQ 2618 BI. 10

HöhenmeBschieber
(V emier for Height Measurement)

VDIIVDE/DGQ 2618 BI. 11

MeBuhren
(Dial Gauges)

VDl/VDE/DGQ 2618 BI. 12

Winkelmesser, mechanisch und optisch
(Angle Measurement System, Mechanica! and Optica!)

VDIIVDE/DGQ 2618 BI. 13

Schnelltaster
(Fast Calliper)

VDIIVDE/DGQ 2618 BI. 14

InnenmeBschrauben mit 2-Punkt-Berührung (E)
(lntemal Micrometer for Two Point Measurement (E))

VDI/VDE/DGQ 2618 BI. 15

InnenmeBschrauben mit 3-Linien-Berührung (E)
(lntemal Micrometer for Th ree Point Messurement (E))

VDIIVDE/DGQ 2618 BI. 16

Höhen-Mef3schrauben (E)
(Height Setting Micrometer)

VDI/VDE/DGQ 2618 BI. 17

Parallelendma8e (E)
(Gauge Blocks)

Prüfanweisungen ftir weitere gebräuchliche Prüfmittel werden vorbereitet:
Testing instructions for other widely used gauges and measuring tools are being prepared:

*)in Arbeit
(E) Emwurf

VDI/VDE/DGQ 2618 BI. 18

Flachlineale*)
(Flat Rules/Straight Edge*)

VDI/VDE/DGQ 2618 BI. 19

Haarlineale*)
(Bevelled Edge Rules*)

*) In prepara ti on
(E) draft

VDIIVDE/DGQ 2618 Blatt I
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VDI/VDE/DGQ 2618 BI. 20

Fühlhebelmellgeräte*)
(Dia! Test Indicator (Lever Type) for Linear Measurement*)

VDI/VDE/DGQ 2618 BI. 21

Feinzeiger*)
(Dia I Indicator for Linear Measurement with Mechanica! Indicator*)

VDI/VDE/DGQ 2618 BI. 22

Elektrische LängenmeBgeräte*)
(Eiectrical Linear Measurement Equipment*)

VDIIVDEIDGQ 2618 BI. 23

Gewindelehrdome*)
("Go" and ''Not Go" Screw Plug Gauges*)

VDI/VDE/DGQ 2618 BI. 24

Geschwindelehrringe*)
("Go" and "Not Go" Screw Ring Gauge*)

VDI/VDE/DGQ 2618 BI. 25

Lehrzahnräder*)
(Master Gear Wheel*)

An der Ausarbeitung dieser Richtlinie waren beteiligt
(The Guideline has been worked out by:)
Ing. (grad.) W. Betsch, Schwäbisch Gmünd
Techn. P. Christ, Stuttgart
Dr.-Ing. W. Dutschke. Stuttgart
Ing. M. Krieg, Düsseldorf
Techn. 0. Kugelart, Stuttgart
W. Obermann, Koblenz
Dr.-Ing. H. Philipp, Hitden
Ing. (grad.) K. Ronckiewicz. Oberhausen
Dipl.-Ing. A. Schäjèr, Stuttgart
Ing. (grad.) M. Schatz, Heiligenhaus
Ing. R. Schmidt. Stuttgart (Obmann, Chairman)
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Prüfanweisung
für BügelmeBschrauben

VDINDEIDGQ
2618

(nach DIN 863 Teil1, Ausg. 10.83)

Blatt 5

Die se Prüfanweisung gilt in Verbindung
mit VDIIVDEIDGQ 2618 Blaft 1
Richt/inien zur Prüfmittelüberwachung, Einführung.
Nach dieser Prüfanweisung können auch
Bügelschrauben mit Ziffernanzeiger geprüft werden.

Micrometer callipers
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Lrd. Nr.

Arbeitsvorgang- Beschreibung

1

lleferung

Typ, Anzahl und Zubehör mit Bestellung übereinstimmend?

(\)
c:

...
i.

E

Arbeitsmittel

.,

0

Besteltkopie
(Lieferschein)

I

2

Vorbereitung

2.1

Reinigen

2.2

Entmagnetisieren (bei BedarO. Vorsicht bei BügelmeOschrauben mit
inkrementalen Me13systemen

2.3

Visuelle Prüfung auf Beschädigungen, scharfe Kanten und Grate,
Korrosion

2.4

Nacharbeit leichter Beschädigungen der MeOOächen mit feinem
Ölstein, Korrosion mit Läppleinen bzw. Rostradierer beseitigen.
Reinigen wie unter 2.1 (nur nach Nacharbeit)

e

ö

""c:

"
:.§
a;

i
.."
i
Cl

>

j

•
u
••

..)C

<(

CD

ca

1:
u
'ë

c

1i
c!
:

t

2.5
2.6
2.7
2.8

N

Entmagnetisiergerät

x

x

x

.<t

•
:a
;:
•
.c
.2

-.§
Ölstein (feinl, Läppleinen
oder Rostradierer

x

x

!

..

.5

:::I

Aussortieren, wenn nicht instandsetzungsfáhig

.c
u

Beschrifiung, Kennzeichnung (Ident-Nr.) feststellen

ca

::I

I

ca

c:

::I

Temperieren (mindestens eine Stunde)

~

"c.c:

E Wareneingangsprüfung
0 Überwachung

1l

im Einsatz

der Prüfmittel

!

"
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Lfd. Nr.

Arbeitsvorgang- Beschreibung

3
3.1

PrOfung

Alle Rechte vorbehalten !Cl VOl-Verlag GmbH, Düaaetóorl 1984

Arbeitsmittel

Sichtprüfung
Strichskalen und Zitrem aufLesbarkeit.

E

0

x

x

Bei Strichskalen:
Alle Teilstriche müssen gerade, randscharfund gleich breit sein
Bei Zitrernanzeigen:
Möglichst alle Dekaden auf8 einstellen. Zitrem vollständig und
gut lesbar?
Fluchten von Spindel- bzw. MeBbolzen- und AmboBachse

3.2

3.3

Härteprüfung
in der Nähe der MeBflächen
mindestens 760 HV I ( < 62 HRC) bei uniegiertem Stahl
mindestens 575 HV I( .. 53 HRC) bei nichtrostendem Stahl

3.4

Priifung der SkaJen und Anzeigen:
Diese Prüfungen sind nurdurchzuflihren, wenn bei 3.1 UnregelmäBigkeiten festgestellt werden.
Bei Strichskalen:
Strichbreiten min. 0,08 mm, max. 0,2 mm. Zulässige Schwankung
der Strichbreiten uniereinander max. 30 pm. Bei MeBschrauben
mit 0,5 mm Steigung müssen sich die 0,5 mm-Teilstriche deutlich
vonden I mm-Teilstrichen unterscheiden.
Bei Zitrernanzeigen:
Der MeBwert muB in jeder beliebigen MeBspindel-oder MeBbolzenstellung eindeutig angezeigt werden.

3.5
3.6

--Temperatur messen (20 °C ± 2 °C)

3.7

Kennwertermittlung

3.7.1

Parallelität der MeBflächen

3.7.2

AnzahJ der Streifen
oder Ringe na eh DIN
6 ~ 2pm
6 è 2pm
JO ,a· 3pm
JO è 3p:m

x x

Kleinlasthärteprüfer

x

MeBiupe

x

Körperthermometer mit
AuflagefuB oder elektr.
Thermometer

x

x

Planparallelles

lnterferenzringe oder -st reifen auf einer MeBfläche ermitteln und
die Anzahl auf der gegenüberliegenden Seite dazu addieren. Eine
Randzone von 0,4 mm bleibt unberücksichtigt
MeBbereich
mm
0 bis 25
25 bis 50
.50bis 7.5
7.5 bis JOO

x

Sichtprüfung

Funktionsprüfung
Gängigkeit im gesamten MeBbereich
Führungsspiel
Feststelleinrichtung- eingestellter Wert darfsich bei
Klemmung nicht ändem

G lasprüfmaB

x

betriebsintem

Ebenheit der MeBflächen
Anzahl der lnterferenzringe oder -streifen auf jeder MeBfläche ermitteln. Eine Randzone von 0,4 mm bleibt unberücksichtigt
Zulässiger Wert:
AnzahJ der St reifen
oder Rin,e nach DIN

betriebsintem

2 ,a 0.6pm

3.7.3

Bei gebrauchten BügelmeBschrauben:
Ebenheit mit Haarlineal prüfen. Eine Randzone von 0,4mm
bleibt unberücksichtigt

Haarlineal

MeBkraft mit der Kupplung (Ratsche) aulbringen
min. 5 N, max. 10 N

KraftmeBdose

x
x x

Alle Rteht&vort>ehalten0\10!·\/e<!ao GmbH, Oüs.e!dorl1984

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 5
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Lfd. Nr.

Arbeitsvorgang- Beschreibung

Arbeitsmittel

E 0

3.7.4

Einstelluns des Anfangswertes des Mel3bereiches prüfen und ggf. komgieren
Abweichung der Anzeige an mehreren Stellen über den MeBbereich
verteilt erfassen, z. B. für Mel3bereich 0 bis 25 mm: 2,5; 5,1; 7,7; 10,3;
12,9; 15,0; 17,6; 20.2; 22,8; 25 mm und daraus die Abweichungsspannefmu ermitteln:

Parallelendmal3e
(Genauigkeitsgrad I)
ParallelendmaBe
(Genauigkeitsgrad I)

x x

3.7.5

MeObereich

mm

x x

tulissige Abwtichungsspanne fmu
nach DIN
beuiebsintem
pm
.um

Obis 2.5
2S bis 50
SO bis 7S
7S bis 100

4
4

5
5

4

Auswertung und PrOfentscheld

4.1

Diegemessenen Werte müssen innerhalb der vorgenannten Toleranzen
liegen.
Bei der Auswertung ist zu beachten, dal3 fmu. die Spannweite der
gröBten positiven und negativen Abweichungen der Anzeige ist. Die
Auswertung erfolgt anhand ei nes Diagrammes odereiner Tabelle

x x

jU7I

§ .,

l~

1

....

0
"1:-1

1\ /\_L'\. ~~
'V"-.,

~

-4

o,_.,..-=s.""'r.......,.,o~.3.......,,"""s......".:zo~.2~2s·
1.5 1.1 12,9 11,6 22.8mm
E"d"..llkombln•rio"

4.2

Prüfentscheid, z. 8. Prüfmittel freigeben, rückstufen (und kennzeichnen), instandsetzen, verschrotten und evtl. ersetzen

5

DokumentaUon

5.1

Protokollieren von Prüfentscheid und ggf. der Prüfdaten, z. B. durch
Eintragen in ein Prüfprotokoll, in eine Kartei oder durch Eingabe in
einen Rechner
Prüfdaten sind z. B. lstma13, Abweichungen, Toleranzen, Ja- NeinEntscheidungen aufgrund messender oder nichtmessender Prüfung,
Ident.-Nr., nächster Prüftermin
Endgültige Beschriftung mit ldent.-Nr.
Profvermerk anbringen

5.2
5;3
8

x x

x x

Signiergerät

x

x x

OK 621.753.3.004.58
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Prüfanweisung
für liefenmeBschrauben

VDINDE!DGQ
2618

(nach DIN 863 Teil2, Ausg. 6.81)

Blatt 6

Depth micrometers

Diese Prülanweisung gift in Verbindung
mit VDIIVDEIDGO 2618 Blatt 1
Richtfinfen zur Prülmittelüberwachung, Einführung
Nach dieser Prüfanweisung kannen auch
Tiefenma8schrauben mit Ziffernanzeiger
geprüft werden•
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Lfd. Nr.

Arbeitsvorgang- Beschreibung

"""

1

lleferung

~1:
.!

Typ, Anzahl und Zubehör mit Bcstellung übereinstimmend?

ii
>

!E

Arbeitsmittel

.1.
0

>

0

Bestelikopie
(Lieferschein)

x

Entmagnetisiergerät

:\

Ölstein (fein), Läppleinen
oder Rostradierer

x x

@

i

•.c:..

!

..5~

2

Vorbereitung

2.1

Reinigen

2.2

Entmagnetisieren {bei Bedarf). Vorsicht bei TiefenmeBschrauben mit
inkrementalen MeBsystemen

2.3

Visuelle Prüfung aufBeschädigungen, scharfe Kanten und Grate.
Korrosion

2.4

Nacharbeit leichter Bcsr.:hädigungen der MeBflächen mit feinem
Ölstein, Korrosion mit Läppleinen bzw. Rostradierer beseitigen.
Reinigen wie unter 2.1 (nur nach Nacharbeit)

2.5
2.6
2.7
2.8

Beschrifiung. Kennzeichnung (fdent.-Nr.) festStellen

!

f

§
"-g
.li"

~
~

e

0

0

i>

:\

Aussortieren. wenn nicht instandsetzungsfáhig

Temperieren (mi ndestens eine Stunde)

5

E Warenemgangsprüfung
Ü Cberwachung
der Prüfmiuel
imEins.arz

äl

al
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V

~
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c:
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Lfd. Nr.

Arbeitsvorgang- Beschreibung

3

PrUfung

3.1

Sichtprüfung
Strichskalen und z;rrem auf Lesbarkeit.

Arbeitsmittel

E

ü

x

x

x

x

Bei Strichskalen:
Alle Teilstriche müssen gerade, randscharfund gleich breit sein
Bei ZiiTemanzeigen:
Möglichst alle Dekaden auf 8 einstellen. ZitTem vollständig und
gut Jesbar?
Funktionsprüfung
Gäng.igkeit im gesamten Mellbereich
Führung.sspiel
Feststelleinrichtung - eingestellter Wert darf sich bei Klemmung
nicht ändern

3.3

Härteprüfung
in der Nähe der Mellflächen
mindestens 760 HV I( ... 62 HRC)bei uniegiertem Stahl
mindestens 575 HV I ("" 53 HRC) bei nichtrostendem Stahl

3.4

Prüfung der Skaten und Anzeigen
Diese Prüfungen sind nur durchzuftihren, wenn bei 3.1 UnregelmäBigkeiten festgestellt werden.
Bei Strichskalen:
Strichbreiten min. 0.08 mm, max. 0,2 mm. Zulässige Schwankung
der Strichbreiten uniereinander max. 30 pm. Bei MeBschrauben
mit 0.5 mm Steigung müssen sîch die 0,5 mm-Teilstriche deutlich
vonden I mm-Teilstrichen unterscheiden.
Bei ZiiTernanzeigen:
Der Me.Bwert mul3 in jeder heliebigen MeBspindel- oder Me13bolzenstellung eindeutig angezeigt werden.

3.5
3.6

---

3.7

Kennwertermittlung

3.7.1

---

3.7.2

Ebenheit der Mef3fläche ander Spindel bzw. am Me.Bbolzen
Anzahl der lnterferenzstreifen oder -ringe mit Planglas ermitteln.
Eine Randzone von 0,4 mm bleibt unberücksichtigt

Temperatur messen (20 °C ± 2 °C)

Klei nlasthä rteprüfer

x

MeJ3Iupe

x

Körperthermometer mit
Auflagefull oder elektr.
Thermometer

x

Planglasplatte

Zulässiger Wert:
Anz.ahl der Streifen
oder Ringe nach DIN
2

betriebsintern

.a 0.6pm

Ebenheit der MeBfläche ander Brücke
Anzahl der lnterferenzstreifen oder -ringe mit Planglas, oder bei
I 00 mm Brückenlänge Ebenheit mit Feinzeiger ermitteln.
Eine Randzone von 0,4 mm bleibt unberücksichtigt.
Zulässige Werte:
mm

Anz.ahl der Streüen
oder Ringenach DIN

SOmm

6è 2pm

IOOmm

4pm

Brückenlänge

Feinzeiger

betriebsintern

Bei gebrauchten Mel3schrauben:
Ebenheit mit Haarlineal
Eine Randzone von 0,4 mm bleibt unberücksichtigt

Haarlineal

x

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 6
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Lfd. Nr.

Arbeitsvorgang- Beschreibung

A rbeitsmittel

E Ü

3.7.3

MeBkraft mit der Kupplung (Ratsche) aulbringen
min. 5 N, max. iON

KraftmeBdose

)(

3.7.4

Einstellung des Anfangsw.::rtes des MeBbereiches prüfen und ggf. korrigieren

ParallelendmaBe
(Genauigkeitsgrad I)

x x

3.7.5

Abweichung der Anzeige an mehreren Stellen über den MeBbereich verteilt erfassen. z. B. fûr MeBbereich 0 bis 25 mm:
2,5: 5, I; 7, 7; I 0,3; 12.9; 15,0: 17 ,6; 20.2; 22.8; 25 mm und
daraus die Abweichungsspanne/mu ermitteln:

ParallelendmaBe
(Genauigkeitsgrad I)

x )(

)(

:ulässige Abweic:.ïhungsspannefmu
nach DIN
betriebsintem

MeBspanne
mm
Obis 2S

pm

to

pm

I

4

Auawertung und PrOfentscheld

4.1

Diegemessenen Werte müssen innerhalb der vorgenannten Toleranzen
liegen.
Bei der Auswertun~ ist zu beachten, daB /ma.x die Spannweite der
gröBten positiven und negativen Abweichungen der Anzeige ist. Die
Auswertung erfolgt anhand eines Diagrammes odereiner Tabelle

x

)(

""'

t~
0

5.1

2.5

10.3 IS 20,2 25
1,1 12.9 11.6 22.8mm
EndiNIJkombln•tlfJfl

EndmaBkombinatioa

~

4

_s_.I-+-7-,7-+-I-0._3+1-2,_9+1-5_.o+J-7_,6+2-0_.2-+2-2:-,8-+-2-S-f

Abwei- !j..-.:•.t:.P:::m~_..:..-+---t~-l--li--=2:__Hr-t--.:2=--t--t--l-+--!
chung 1 -.um 1
fmu. =I pm +2~tm=3~tm.

4.2

5

Dokumentation

5.1

Protokollieren von Prtlfentscheid und ggf. der Prtlfdaten, z. 8. durch
Eintragen in ein Prtlfprotokoll, in eine Kart ei oder durch Eingabe in
einen Rechner
Prtlfdaten sind z. 8. JstmaB, Abweichungen. Toleranzen, Ja. NeinEntscheidungen aufgrund messenderoder nichtmessender Prtlfung,
ldent.-Nr., nächster Prtlftermin

5.2

Endgültige Beschriftung mit Ident.-Nr.

5.3

Prtlfvermerk anbringen

6

x x

Prüfentscheid, z. 8. Prüfmittel freigeben, rückstufen (und kennzeichnen), instandsetzen, verschrotten und evtl. ersetzen

lt

x

Signiergerät

x x

OK 621.753.3.004.58
531.714.8(083.132)
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VERBAND DEUTSCHER
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Prüfanweisung
für MeBschieber

VDINDEIDGQ
2618

(nach DIN 862, Tei11, Ausg. 03.79)

Blatt8

Vernier callipers

Diese Prüfanwelsung gilt In Verbindung
mit VDIIVDEIDGQ 2618 Blatt 1
Richtfin/en zur Prüfmlttelüberwachung, Einfiihrung
Nach dleser Prüfanweisung können auch MeBschieber mit
Ziffernanzeige geprüft werden
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Lfd. Nr.

Arbeitsvorgang- Beschreibung

d

1

Lleferung

Arbeitsmittel

E

Q

"'

!!!

a;
:::6

u

( I)

z1'11

11)
(I)

0)

Typ, Anzahl und Zubehör mit Bestellong übereinstimmend?

>

Bestelikopie
(Lieferschein)

.s:::.
u

)(

'ë

@)

..
"".

I

.:

(I)

::t:

i

.c:

2

Vorbereitung

>

2.1

Reinigen

~

2.2

Entmagnetisieren (bei BedarO. Vorsicht bei MeOschiebem mit
inkrementalen MeOsystemen.

2.3

Visuelle Prüfung auf Beschädigungen, scharfe Kanten und Grate,
Korrosion

2.4

Nacharbeit leichter Beschädigungen der MeBflächen und Führungen
mit reinem Ölstein, Korrosion mit Läppleinen bzw. Rostradierer
besei tigen.
Reinigen wie unter 2.1 (nur nach Nacharbeit)

t!

~

u

(I)

Entmagnetisiergerät

)(

)(

lt

lt

lt

lt

lt

lt

<D

.s:::.

.~

3(I)
-.::
....
(I)

Ölstein (rein), Läppleinen
oder Rostradierer

Beschriftung, Kennzeichnung (ldent.·Nr.) reststellen

!::::J

.s:::.

u

x

x

--Temperieren (mindestens 0.5 Stunden)

...
c
.5
...
.0
CD

-

Aussortieren, wenn nicht instandsetzungsfáhig

2.5
2.6
2.7
2.8

~

N

x

x

---

::::J
1'11
I

m
c
::::J
m

;

iiä

'i

E Wareneingangsprürung
0 Überwachung
der Prüfmiuel
im Einsatz
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Lfd. Nr.

Arbeitsvorgang- Beschreibung

3

PrDfung

3.1

Sichtprüfung
Strichskalen und ZitTem aufLesbarkeit

Arbeitsmittel

E 0
x x

Bei Strichskalen:
Alle Teilstriche müssen gerade. randscharfund gleich breit sein.
Bei Langskalen:
T eilstriche müssen senkrecht zur Führungsfläche stehen.
Bei Rundskalen:
Zeiger aufGeradheit und Abstand zum Zifferblatt
Zeiger soli im Bereich der Skale gleiche Brei te wie Teilstriche
ha ben.
T eilstriche müssen auf die Drehachse gerichtet sein.
Der Skalenteilungswert mu6 durch das nachstehende Symbol
m it dem Zahlenwert und der Einheit in mm angegeben sein.
Beispiel: -11- 0,01 mm
Bei Ziffemanzeigen:
Möglîchst alle Dekaden auf8 einstellen. Zitrem vollständig und
gut lesbar?

3.2

Funktionsprüfung
Gängigkeit im gesamten MeJ3bereich
Führungsspiel
Feststelleinrichtung- eingestellter Wert darf si eh bei Klemmung
nicht ändem

3.3

Härteprüfung
in der Nähe der Mel3flächen
mindestens 700 HV 5 (.., 59 HRC) bei uniegiertem Stahl
mindestens 575 HV 5 ( ... 53 HRC) bei nichtrostendem Sta hl

3.4

Allgemeine Abmessungen
Diese Prüfungen sind nur durchzufûhren, wenn bei 3.1 Unregelmä6igkeiten festgestellt werden.

3.4.1

3.4.2

Bei Strichskalen:
Bei Langskalen darf der Abstand zwischen Skale und Schiene
max. 0.3 mm (bei parallaxefreier Ablesung max. 0,05 mm)
bet ragen.
Bei RundskaJen muJ3 der Zeiger gerade sein, darf sich max.
0,3 mm von der Skale abheben und mu6 im Bereich der Skale
gleiche Breite wie die Teilstriche haben.
Strichbreite soli I 0 bis 15 % des Teilstrichabstandes betragen, wobei diesernicht kleiner als I mm sein darf.
MeObereicb
mm

Teilstricbbreite
mm

0 bis 160
über 200 bis 300
über300

0,08 bis 0,12
0.1 bisO,JS
0,1 bis0.2

MeBschenkellänge fûr AuBen- und lnnenmessung (mm)
MeObereicb
mm
0 bis 13S
0 bis 160
0 bis 200
0 bis 250
0 bis 300
Obis 400
Obis SOO
Obis 7SO
ObislOOO
0 bis ISOO
0 bis2000

vorstebende Uinge
der MeOscbenkel
Vorzugsreibe•)
mm

Mindestlinge der
Me!lflicben für
lnnenmessung
mm

40
40

8
8
8

60
75
90
12S

15

ISO
200

IS
20
20
20

ISO
ISO
lSO

JO
JO

IS

Abstandder
Melllläcben Rlr

In~

s
s

10
10
10
20
20
20
20
20
20

•) Die grö!lte vorstebende Unge beträgt l/3 des Me!lbereicbs,jedocb höcbstens 200 mm

x x

Kleinlasthärteprüfer

x

x

VDI/VDE/DGQ 2618 lllatt 8
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3.5
3.6
3.7

Kennwertermittlung

3.7.1

Parallelität der MeBflächen ftir die AuBenmessungen:
Bei Anschlag der MeBschenkel, Parallelität der Me8flächen durch
Lichtspalt prüfen. Bei Abweichung der Parallelität der MeBflächen
wird mit ParallelendmaBen bzw. Profstiften an versebiedenen Stellen
der MeBflächen geprüft. Die paraHele Lage muB auch nach der Betätigung der Feststelleinrichtung erhalten bleiben.

-3-

Arbeitsmittel

E 0

ParallelendmaOe
(Genauigkeitsgrad 2)
Prüfstifte
Fühlerlehre 0,03 mm

x

lC

Zulässige Abweichung der Parallelität der MeBflächen
SchenlceUänge

betriebsintem

nachDIN

pm

pm

bis IOOmm

überiOOmm

15
IS je IOOmm

3.7.2

Nullstellung der TiefenmeOstange in Anschlagstellung prüfen.

3.7.3

Abweichung der Anzeige
Bei AuBenmessungen mit ParallelendmaBen an mehreren Stellen über
den MeBbereich verteilt (siehe Tabelle), bei lnnenmessung an einer
Stelle, mit Lehrring ennitteln

3.7.3.1

MeBschieber mit Skalenanzeige
Prüf-

maBe
mm
0
41.3
131.4
243.5
281.2
481,1
700.0
900,0

Zuliissige Ab·
weichungder
0-200
Anzeige in pm
nach betriebs·
DIN
intern

40
40
40
50
50
80
100
120

Parallelendma6e
(Genauigkeitsgrad 2)
Lehrring

x x
x x

Mellbereich in mm

0-250

0-300

0-500

x
x

x

x

x
x
x

x

x

0-7SO 0-1000

x
x
x

x

3.7.3.2

MeOschieber mit Ziffemanzeige
Für Geräte mit 0,01 mm Ziffemschritt sind die zulässigen Abweichungen der Anzeige zu halbieren. Die in der Tabelle angegebenen
Werte sind als Absolutbeträge fûr die zulässige Abweichungsspanne
fmu. zu verstehen.

4
4.1

Auswertung und Prtlfentscheld

x x

Die gemesseoen Werte müssen innerhalb der vorgenannten Toleranzen
liegen.
Bei der Auswertung gemäB 3.7 .3.2 ist zu beachten, da6fmu die Spannweite der gröBten positiven und negativen Abweichungen ist.

4.2

Prüfentscheid, z. B. Prüfmittel freigeben. rückstufen (und kennzeichnen), instandsetzen, verschrotten und evtl. ersetzen

5

Dokumentatlon

5.1

Protokollieren von Prüfentscheid und ggf. der Prüfdaten, z. B. durch
Eintragen in ein Prüfprotokoll, in eine Kartei oder durch Eingabe in
einen Reehoer
Prüfdaten sind z. B. lstmaB, Abweichungen, Toleranzen, Ja- NeinEntscheidungen aufgrund messenderoder nichtmessender Prüfung,
ldent.-Nr., nächster Prüftennin

5.2

Endgültige Beschriftung mit ldent.-Nr.

5.3

Prüfvermerk anbringen

x x

6

Konservlerung

x x

x x

x x

Signiergerät

