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Inleiding: 

Bij de beoordeling van de qualiteit vangereedschapswerktuigen is tot nu 
toe steeds het met en van de machine in statische toestand toegepast. 
Deze methode verschaft ons weliswaar gegevens over het' werktuig als zo
danig, maar geeft ons geen inzicht in de gedragingen tijdens het gebruik. 

Het uiteindelijke doel is, dat men de beschikking heeft over een werk
tuig dat: 

1. bij de voorbewerking het volle verepanend vermo~en levert en men dit 
ook kan benutten. ' 

2. bij de nabewerking een produkt levert, dat binnen de gestelde tole-
ranties en vereiste oppervlaktenauwkeurigheid ligt. 

Het kan heel goed mogelijk zijn, dat een werktuig in statische toestand 
niet binn~,;o.., de vereiste nauwkeurigheidligt met betreRking tot de 
Schlesinzer normen of eisen van Salmon en toch een produkt aflevert, dat 
aan het gevraagde voldoet'; Dit is waarschijnlijk de invloed van de tem-.. ' peratuur. Er voIgt" h1.eruit, dat tijdens het gebruik van het werktuig 
ve,rschuivingen optreden, die naar gelang de grootte van het produkt t de 
plaats en de manier van opspannen, de plaats en de wijze van inspannen 
van het gereedschap en de soort van bewerkingen, invloed uitoefenen op de 
aualiteit van het produkt~ Het zou dus mogelijk zijn om de dynamische 
gedragingen van een machine te beproeven d.m.v. een genormaliseerd werk
stuk met dito spanmiddel (Analoog aan de methode volgens Pierre Salmon 
een zg. "epreuve pratique"). 

Behoudens statiscne of dynamische krachten zijn trillingsverschijnselen, 
vrije of gedwongen ook mede verantwoordelijk voor de gedragingen van een 
machine. ' 
Uit deze Qvervleging!ID kan men afleiden, dat er een 
bestaan tUBsen degedragingen van het werktuig en 
w.o. ook het snijdend en spangereedschap, de norm 
zelfs de manier van opstellen toe en de~ualiteit 
dukt. . 

bepaalde relat'ie zal 
a1 zijn elementen t 
van hat produkt t tot 
van het gemaakte pro-

Uit metingen en berekeningen zijn karakteristieke grootheden te b'epalen, 
die ons gegevens verschaffen, van waaruit men een oordeel kan geven over 
de gedragingen van een machine. 

Verschil moet worden gemaakt in: 

a. statische onderzoekingen 
b. dynamische onderzoekingen 
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a. Statische metingen bepalen: 

, 1. stij fheid tegen doorbuiging 

2. stijfheid tegen torsie 

b. dynamische metingen geven ons: 
• 

1. eigenfrequentie 
2. P.mplitude(plaats en richting) 

3. demping 
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