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Inleidin5, 

Een boor, welke insespannen is in een gereedschapswerktuig, heeft 

een aantal voorkeursrichtinsen, waarin hij onder bepaalde omstandig

heden kan gaan trillen. 

Op grond Vall ui tgevoerde oerel;:enin,-'en kan aane;enomen worden dat de 

trillinCsfrequenties van een boor van 14.10-3 m diameter zouden 

liggen in een Zebied van 2 tot 12 kHz. 

Doel van het experiment 

Het doel van het experir:tent bestor.d uit het nun1r.1eriek bepalen van 

een of meer van deze frequenties van enksle boren van 14.10-3 m 

diameter en verschillende zieldianeter. 

Het eXl)eriment 

De betreffende boor werd inespa;lnen in de Hettner-boormachine. 

Begonnen is met; 11et boren v[;n eerl ,'sat in staal C45. (omwentelinss-

f ~ -5 -1 0 -5) requentie = J,~ sec. ; aanzet = 0.10 m. ~oer nu de aanzet te 

3.5 I- stoppen t ken de boor in trill in, cebracjlt worden. Het geluid wat 

401-

45 I--

50-

hierdoor ontstond,' is waarsenomen f::let bahulp van een microfoon. 

In verband Eet de eis, dat dit seluid duidelijk te onderscheiden 

moest zijn van b. v. het ort;evin=;slCl1.'laai t bleek het noodzakelijk te 

zijn rnet voorgeboorde :.;e.ten (dia:'leter 3.10-3m) te werken. 

Hierdoor verminderde de dempin:!: van de trillencle boor en waren de 

amplituden voldoende duidelijk waarneembaar. 

De volGende schets geeft de opstelling schematisch weer: 
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Hetgeluid is via microfoon en versterker opgenomen over kanaal 5 
van de recorder. Het aan de recorder gegeven signaal en het door de 

recorder "genoteerde" signaal werden zichtbaar gemaakt op een 

oscilloscoop. Uiteraard bevond zich tussen senoemde signalen een 

kleine tijdvertraging. Om naderhand de experimenten goed te kunnen 

scheiden werd tijdens een bepaalde proef een signaal met vaste 

frequentie meegestuurd over kanaal 6. Tijdens de opname bedroeg 

de snelheid van de band 60 i.p.s. 

Bij de weergave werd het herkenningssignaal aan de oscilloscoop 

toecevoerd. De segevens werden via een lusoscillograaf verkregen 

(snelheid 128 i.p.s.), De snelheid van de band bij de weergave 

werd verkleind tot 17/3 i.p.s. Hierdoor konden nOG zeer hoge 

frequenties zichtbaar gemaal-t worden. (1 mm. op het papier van 

de lusoscillo0raaf kwam overeen met 1 oeo.). 

41.600 

Onderzocht werden de volcencle boren: 

C1 normaal conisch verlopende zieldiameter 

C17 . constante zieldiameter -3 . 2,19.10 m 

C27 constante zieldiameter 1,48.10-3m 

C37 constante zieldiameter -3 0,93.10 m 

D9 constante zieldiameter -3 0,48.10 m 

De lengte van het gespiraliseerde ~:edeelte van de boor was 
-3 95.10 m. 

De waarnemingen 

Van elke boor werd een hoeveelheid geluid op de band vastgelegd. 

Uit deze hoeveelheid l:::eluid zijn 9 korte stuJr...ken via de lusoscillo

graaf zichtbaar gemaakt. Hierbij werden de voleende frequenties 

gevonden: 

I-------------------... --.. ~ ... --.. -.. -.-.---------------1 
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6000, ~OOO. 6000- en 6000 Hz' 
I 

O't-
C1 1 C37 1 

2 5200 en 8200 Hz 2 5300, 6000 en 5900 Hz 

3 3 

4 7700, 7000 en 7500 Hz 4 

'5 t- 5 7000 en 7400 Hz 5 5900, 6000, 6100 en 6000 Hz 

6 6 

7 7 3800 Hz 

1Q r---' 8 7500 Hz 8 6000 en 6000 Hz 

9 4700 en 7000 Hz 9 5500 Hz 

C17 1 D9 1 4200, 4000 en 4100 Hz 
15 t-

2 7500 en 7900 Hz 2 8000, 7700, 7800 en 7900 Hz 

3 7700 en 7200 Hz 3 6300, 6500 en 6200 Hz 

4 7000, 7200 en 8400 Hz 4 4000 Hz 
20 - 5 7700, 7500, 7300 en 7000 Lz 5 5000 Hz 

6 7800 en 7600 Hz 6 5900 en 6800 Hz 

7 7 7300, 6000 en 6000 Hz 

25 - 8 7000 Hz 8 

9 8000 en 7GOO Hz 9 5800, 4600 en 5900 Hz 

30 t- C27 1 6800 Hz 

2 3800 Hz 

3 7000 en 4700 Hz 

4 7000 en 7000 Hz 
35 t-

5 7100, 7000 en 7000 Hz 

6 7000 en 7000 Hz 

7 4100, 6500 en 7000 Hz 

'"' f- 8 7100, 3000 en 7600 Hz 

9 7000, 7700, 8eoo. ell 72('.0 Rz 

4S t- Hiermede kan het volgende spectrum getekend worden: 

t---------------L-l----------------------____ ----------i 
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01-
Nabeschollwing 

Zoals te verwachten was lopen de frequenties terug bij afnemende 

5 r-- zieldiameter. 

1Q ,...-

15 -

20 :-

25 !-

30 f-

35 I-

5O.!--

Bij de boren C17, C27 en C37 kan men spreken van een frequentie 

waarin de boor trilt. 

Bij de boor D9 zijn er dit een aantal. 

Tenslotte kan vermeld worden dat de nauwkeuri;,;heid waarrnede de 

frequenties gemeten zijn niet erG Groot is en voor de hier gevonden 

waarden ongeveer 1 bedraagt. 
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