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PR..A.ErISCHI'METHODEN VOOR BET IDENTIFICERD EN OPtOSSEN' 

VAN TRlLLINGSPROBLEMm BIJ VERSPANENDE BE\'1ERKINGEN 

door 

WT 0322 

Xen 'Yan de problemen die in aa lferkplaats ala moeil1jk oplos

baar 'Worden enaren 1s het optreden 'Yan trillingen in gereedsobaps

W'erktuigen en gereedaohappen, ook wel ratel. genoemd. De trillin

gan 'Yeroorzaken min of maer periodieke atwijkingen in de ingestelde 

atstand tuaSeD. 'Werkstuk en snijgereedscbap waardoor de oppervlakte

laralite1t 'Yan hat produkt in emstige mate lean worden gescha.a.d. 

Als andere mogelljke gevolgen zijn te noemen het toenemen 'Yan ge

reedsohapsslljtage en het optreden 'Yan hinderlijke gelu1den. 

De 'Yerschillende mogelijke oorzaken 'Yan gereedsohapstrillingen 

maken een 1dentificatie 'Yan de soort in de regel moeUijk. Venol

gens heeft bijvoorbeeld in het ge",a1 van regeneratine trill.ingen 

de komplexe beschrij'Ying van het fenomeen enersijds, en het ont-

. breken van de nodi.ge gegeyens 'Yan sowel het gereedaobapswerktuig 

ala het te bewerken m.a.teria.a1 andersi.jd8, tot ge'Yolg dat het yinden 

't'an es 'Yerantwoorde oplcssing niet tot de praktisohe mogelijkheden 

van de produkt1eingenieur behoort. 

Recente onderzoekingen op het gebied Yan ratel811 hebben een 

beter begrip 'Yan de c:l;ynam.ioa van het verspaningsprocea mogelijk ge

JI1a.8.kt (1) (2) (3). Vooral de kemlis van de invloed 'Yan de e1gen

aoha.ppen van bet te bewerken materiaal. en van de diverse 'Yerspa

ningsparameters op het djynamisohe gedrag tijdens verspa.nen, maakt in 

a:i:'t'erse 't'oorkomende situaties een praktisohe oplossing op grond 'YaD. 

klralltatie'Ye gegnens mogelijk. 

* Teohn1sohe Hogeschool Eindhoven/ Universit.y of Manchester 
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OORZAAK 1m IDENTIFICAfIE V}Jil TRILLINGEN' m GEREEDSCHAPSWERKTUIGEN 

De mogelijke oorzaken 'Van gereedsohapstrill in88n si.1n onder te 
. yerdelen in: 

a) de door het verapaningsprocea selt veroorzaakte trU

lingen (generatie en regenatie) 

b) trillingen veroorzaakt door c1e aandri3 ... ingamecbaniSlDeD. 

in het gereedschapmrerktuig 

o} eneme trillingsbronnen. 

De trillingen genoemd onder b) en 0) worden gerangsohikt onder de 

s.g. gedwongen trillingen. Zij kunnen hun oorzaak "inden in defek:te 

tandwielen en lagers, meohanische en elektrisohe onba.l.ans, b;rdrau

lisohe pompen etc., als wel doorgeleid worden middels de werlcplaats

yleer ... an exteme bronnen zcala parsen en motoren. 

De eerate step naar het lob] j seran ... an de triUingabron yindt 

plaats door trillingametingen bi3 we1 en met ingeschakeld gereed

sohapswerktuig en dit voor de diverse inate1lingsmogelljkheden. 

1nMen de trillingsbron binnen het gereed80hapawerktuig ligt is een 

~uiste identif'ioat1e "an c1a oorzaak "ask moeUijk en slechts te be

reiken met behulp van speciale apparatuur. In de "ersohillende ge-

... allen lean de oploss:ing van bet trillingsprobleem doorgaans alleen 

bereikt worden door reparatie van. het gereedsoha.pswerktuig, isolatie 

van de storingsbron en/of isolatie van bet gereedsohapswerktuig selt. 

De door het verspaningsproces yeroorsaa.kte trUlingen kunnen on

derverdeeld worden in: 

1) gedwongen trillingen (generatie) 

2) zelt-genererende trilllngen (regeneratie). 

De eeratgenoemde trillingen worden yeroorzaakt door onregelmatig

beden in de spa.anvorming (5nhomogeniteit, lamellenvorming, brokkel

span811 etc.) en de vOl'miD8 ... an instabiele oPboU1l'snijkanten, als we1 

door het met doorlopend in aangrijping zijn "an bet gereedaohap so

als dit bijvoorbeeld bij frezen en het dra.a1en ... an onregelmatige 

1ferkstukken plaatsvindt. 

De Ollder 2) genaemde tr:ilJJ.ngen worden veroorzaakt door &en in

stabiliteit van bet totaJ.e syateem werkstuk - gereedaoha.p - gereed

sohap81ferktuig, ala gevol8 waarvau spontane trillingen ontstaan. De 

ontvankelijkheid voor aeze soort van trill1ngen wordt in grote mate 

-



-3-

bepaald aDor da ~sche stijf'he1d'Van de kombinatie werkstuk -

gereedsohsp - gereedsohapswerktuig. De he'Yigbeid waarmee deze trll

lingen optreden ia vask opmerkelijk. Trillingsampli tuden lamnen 

varieren ... an.enkele microns tot tiena.en ... an millimeters, en gereed

aohapabreuk behoort Diet tot de uitzonderingen. In vele geva.l.len is 

een 1nstab!el verapaningaprocea te herkennen aan een a1 ot Diet at
w:i.sselend toe en af'nemend geluid van konstante trequentie. De ratel

frequentie banaden steeds een van de eigentrequentiea ... an bet gereed

sohapawerktuig, het gereedsohap ot het ingespannen werkstuk. 

Xen lean ook bier weer onderacheid maken tussen twee fundament eel 

van elkaar 'Yersohillende oorzak:eD, te weten: 

- snijsnelheidnariatie (1e soort) 

- apaandiktevariatie (2e aoart). 

Een volledige beschrij'Yins van de door daze fenomeneu geatuurde 

vormen "an instabiliteit is nogal complex en zou voorbijgaan am de 

opzet"an dit artikel. De door anijanalheids'Yarlatie veroorzaakte 

trill.ing komt hoofdzakelijk voor bij draaien. De suelheidn'ariatie 

is een resultaat van de beitelbeweging self, waarbij de door de mo

mentane snijanelheid gakontroleerde snijkraoht de beitel in de r1oh

tinS van de anijsnelheid axe! teert. De hierbij optredand.e frequentiea . 

s13n in de regel. vrij hoog (piepend geluid). Deze insta.biliteit lfordt 

in de meeate gevallen veroorzaakt door een botte sni~kant en een ver 

uitstekende beitel. De beitel. selt vormt het trillend element; de 

nogal st13ve beitelschacht le1dt tot genoemde hoge trequenties. 

Ren karakterutiek voorbeeld is ae beiteltrilling welke op kan tredeD. 

indian men tijdena het draaien bij hoge snelheden de voedingsbeweg1ng 

uitachakel.t. 

Instabilite1t veroorzaakt door een beweging van het sDijgereed

aohap loodreoht op het gesneden vlak waardoor de spamdikte periodiek 

verandert (2e aoort), vomt &en van de moellijkste problemen. In tegen

atelling tot de hiervoor besohreven vorm van instablliteit, maakt het 

element dat dese trilling toelaat doorgaans .deel uit van de kombinat!e 

lI'erkstuk - gereedschapswerktuig. Deze laatste .,.om .,.an instablliteit 

ken sleohta ontstaan indi.en de momentane epaandikte r8sulteert .,.an as 
momentane beitelpos1tie ~ het ti~dens de vooratgaande omwenteltng .,.an 

het gereedschap/lferkstuk ontstane werketukopperrlak. In gevallen waar-

. bi3 de momentane snede as tijdena dezelf'de bewerking ontstane "ooraf

panda snsde met overlapt, kan - behoudena &en uitzonderin.g - dese 
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vorm van instablliteit Diet voorkomen. Een typiech voorbeeld van een 

bewerking waarbij seen overlapping optreedt is draadsnijden. De uit

mondering betreft hat !i.g. optre4an van "mode-coupling". Dit effekt 

speelt eohter in de meeste gevallen een ondergeschikte role Er !ial 

bier dan ook Diet verder op worden ingegaan. 

De belangrijkste verspaningagrootheid met betrek1dng tot het al 

ot Diet optreden van een instablel verspaningeprooes (regeneratie) 

is de totale lengte van de tegelijk in aangrijping zijnde snijka.ntenj 

bij draaien de snedebreedte. Indien de starkte van het gereedsohap en 

het beschikbare vermogen van het gereedschapswerktuig dit tnelaten, 

mal sen steeds verder doen toenemen van de werkende snijkantslengte 

praktisch altiJd tot instabUiteit leiden. Onder bepaald.e verspa

ningakond1ties wordt de grenssnedebreedte gedefinieerd als die waar

biJ nog net geen instabiliteit optreedt. Voor aUe waarden boven de 

grenswaarde mal. inBtabiliteit o,ptreden (Fig. 1). De grenssnedebreedte 

wordt in grote mate bepaa.ld door de tWnamische stijtheid van het ge

reedschapnerktuig, de eigenschappen van het te bewerken materiaal, 

de aanzet, de snijsnelheid, de gereedschapsgeometr:le en de gereed

sohapsslijtage. 

De rateltreque:ntle wordt bepaald door een van de eigenfrequenties 

van de kombinatie werkstuk - gereedachapnerktu1g en is in grote be

nadering ona.f'ha:nkelijk van de verspaningsgrootheden. Dit gedrag geeft 

. ons de mogelijk:heid om zelf'-genererende trillingen te identif'ioeren. 

Indien ae :f'requentie van een tijdena het verapanen optredende trilling 

voor verschillende snijsnelheden ongeveer gelijk blijtt, dan heeft men 

naar alle wa.arschijn1ijkheid te deen met regeneratie. De ratelfrequen

tie ken worden berekend aan de hand van de snij snelheid en het op het 

werkstuk achtergebleTen trillingspatroon. De in verband hiermee. uit 

te voeren verspaningsproeTen worden bij Toorkeur bij lagere snijsnel

haden uitgeToerd, waarbij het snijprooes beeindigd wordt door het , 

snijgereedsohap zo anel mogelijk uit het werkst-uk te bewegen (!to). Op 

deze wijze Toorkomt men dat het trillingspatroon weer weggesneden wordt, 

ot dat het resulterende oppervlak zal bestaan uit meerc1.ere elkaar 

over..lappende patronen. De opgetreden ratelfrequentie is gelijk aan het 

quotient van de snijsnelheid en de lengte (;%.) van een op het werkstuk 

achtergebleven golfje: 

.-
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Het vaststelle:n van de oorsaak "fan een tijdens het verspane:n op

tredende trill.1ng ka.n nu vrij eenvoudig as.n de hand van de volgende 

procedure plaata vinden: 

1. Schakel het gereedachapswarktuig uit en stel vast of 

de trilling nog aanwesig is. 

ZO :fA: de oorsaak ligt bij een externe trillingshron (A). 

ZO NEEN: de trilling wordt veroorzaakt, otwel door de 

aandri3vende elementen van het warktuig selt, 

ofWel door het verspaningsproces. Zet de pro

oedure voort. 

2. Schakel bet gereedsehapswerktuig in en simuleer een 

verspaD~ ngBgallg, zonder werkelijk kontakt tussen werk

atuk en snijgereedsehap. Stel vast ot de trilling al dan 

Diet aanwesig is. 

mDIEN' WEL AANWEZIG: de oorzaak ligt hij de aandrijvende 

elamenten van bet gereedsohapswerk-

tuig (B). 
lNDlFJ{ NIE'r AANWEZIG: de oorsaak ligt zeer waarsohijDlijk 

bi" het verspaningsproces. Zet de 

procedure TOort. 

3. Voer de TOOI' de bewerldDg voorgesobreven verspanings

gang ui t. Onderbreek de bewerldng volgens de hiervoor 

beschreven aanwijsingen. Beoordeel het oppervlak en be

paal de opgetreden h!quentie. HerhaaJ. deze bewerldng voor 

teJJm.insts een andere waarde Tan de snijsnelbeid. Stel 

vast of de bij de verschillende snijsnelbeden optredende 

ratelfrequenties ongelijk aan elkaar zijn. 

ZO :fA: men heert te d.oen met door het procss veroor

ze.ak:te gedwongen trillingen (C). 

SO NEEN: men heert to deen met selt-genererende trU

Ungen (D). 

-
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Inc1ien de resultaten regeneratie ala oorzaak .... an de trilling aan

wijzen kan, in de meeste gevaUen waarin enkelvoudige gereedsohappen 

worden toegepast, de juistheid van de konklusie als .... olgt geveriti

eerd worden. Voer de betref:fende bewerking enkele malen uit waarbi~ 

aohtereenvolgena de snedebreedte stapsgewijze met b~voorbeeld 0.25 

mm wordt verminderd. Indien van de een op de andere proet de trllllng 

.... erdwijnt ot aanmerkelijk afneemt, dan heert men zonder twiJfel met 

regeneratie te deen. 

Overgebleven is nog het probleem 'fan de trUlingamet1ng zelt. 

Alhoewel men bij bet ui tvoeren van trUlingsproeven de . zintuigen 

zeer ef:fektief' lean insohskelen, is bet gewenst om &en, zij bet een-

.... oudige, trillingsmeter toe te passen; een gereedschap dat net als de 

bekende. m.eetklok in iadera ma.chl.newerkplaats thuiahoori. 

M.A.A.TREG:ELlm TER VERBETERING VAN BET DYNAMISCH GEDRAG V»I DE VERSPA

NENDE BEWERKlNG 

De mogelijkheden tot ophetf'ing van de oorzaken gemerkt met de 

letters A en B zi.1n reeds in de vorige paragraaf' in bet kort besproken. 

Me.a.tregelen hierloe sijn :in de regel tijdrovend en de betrettende lI"erk

saamhaden dienen veelal door specialisten te worden uitgevoerd. Zij 

vallen buiten de verzameling van direkt toepasba.re maatregel.en en een 

meer uitgebreide bespreldng sou met in overeenstemm:ing zijn met bet 

doel van dit artikel. 

Als oorsaken van de met de letter C gemerkte trUl:ingen sijn reeds 

genoemd onregelmat1gheden in de spe.anl'orming, het ontstaan van inata

biele opbOU1fBnijkan.ten en het niet kontinu in aa.ngrijping zijn van het 

snijgereedschap ot onderdelen Menan. 

De drie eerstgenoemde oorzaken zijn inherent aan het mechanisme 

van de spaanvormi.ng. De invloed Mervan wordt sterk bepaal.d door mate

r1aaJ.eigenschappen en de snijsnelheid (Zie Fig. 2). Als maatregelen 

ter vermindering van aldus veroorzaakte trillingen worden genoemd: 

1) verhoging van de anijanelheid; echter voornamelijk bij 

het verspanen "fan gelegeerd.e staaJ.soorten verloont de 

d;ynamiache snijkracht in afhankeli3kheid "fan de snijsnel

beid een minimum. Bij draaien ligt dit m;n~1mJm in de 

buurt van 1 m/s (sie Fig. 2b), ter'Wijl zowel bij mee- als 

tegenloopfrezen is vastgesteld dat ",oor sen aantal gele

geerde staaJ.soorten, ongeaoht de soorl, dit m:inimum sich 

bij 2,5 m/s bevindt (6). 

.-
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2) vergroten van de spaanhoek 

3) vergroten van de hellingshoek (bij fresen). 

Ran reduktie van de invloed van laatatgenoemde oonaak kan plaats-

vinden middels: 

1) vermindering van aa.n..zet enl ot anedebreedte 

2) toepassing van 8chroefvormige snijkanten (bij iresen) 

3) het gebruik van t'rezen met kleinere tandsteek 

4-) het voorkomen dat het produkt van bet asntal snijkanten 

en de omwentelingstrequentie "fan het gereedsohap in de 

buurt van een van de eigenf'requenties van het verspanand 

systeem ligt. De vaststalling of zulka het geval kan zi.1n 

is te verifi@ren door de 8nijsnelheid bijvoorbeeld tot de 

heUt te verminderen. Indien als gevolg hiervan de trU.

lings amplitude a.anmerkelijk af'neemt, heert men duide1ijk 

mat deze situatie te deen. 

Met betrekking tot de met de letter D aangeduide oorzaak knnDen 

ter verbetering van het ~ch gadrag tijdens het verspanen twae 

800rten van maatregelen worden onderscheiden, nml.: 

- die waarbij gestreef'd wordt na.ar een vergroting van de 

weerstand tegen trillingen, hetsij door een direkte ver-

. hoging van de <\Ynamisohe stijfheid van de verspaningaeen-

. heid, hetzij door de buse van een gunstiger riohting van 

de snijkraoht met betrekking tot de hoofdbewegingsricht1ng 

- die waarbij men de verspaningskondi ties so tracht te kie

zen dat bij een so min mogelijk verlies san spsanproduktie 

de ontvankelijkheid voor trillingen so klein mogelijk is. 

Over regeneratia van de 1e soort is nog weinig bekend. De beschik

bare literatuur hierover is weinig betrouwbaar en de anig bruikbare 

kennis komt voort nit observatie. De enaring heett ons geleerd dat 

deze trillingen in de meeste gevallen kunnen worden voorkomen door: 

1) een korte beitelinspsnn:ing 

2) een scherpe beitel. 

ZeUgenererende trillingen van de 28 soort behoren tot de meest 

voorkomende en tev8ns moeilijk8te trillingsproblemen in de werkplaats. 

}4egelijkheden QlIl de.ze problemen .zonder veel vertraging op te lessen 

z1jn daa.rom van b1jzonder belang. Opgemerkt moet eohter worden dat z1j 

het beste kunnen worden voorkomen door het gebruik van ~isch stij

va gereedsohapswerktuigen. 

-
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B1j de aansohaf van gereedeohap81ferktuigen worden in de regal 

eooter de d;ynamisohe eigensohappen over het hootd gaaien. De ena

ring leert dat deze vocr diverse gelijksoortige gereedsohapswerktui

gen zeer kunnen versohUlen. Het komt vocr dat bet geinstalleerd 

vermogen met bet oog op de stabUiteit van het verspaningaprooes 

slechta voor minder dan de beltt benut karl worden. Sleohts enkele 

tabrikanten deen opgave van de d;ynamisohe speoifioatiea terwijl 

aJ.gemeen aanva.arde d;ynamisohe norman nog steede niet voorhanden 

zijn, en voorlopig ook niet zijn te verwaohten. Dit alles neemt 

eohter nog nietweg dat bij de aansohaf van gereedsohapswerktuigen 

vergelijkende tests zeer nuttig kunnen zijn.Met be trekking tot 

riohtlijnen vocr dergelijke tests wordt verwezen naar de vermelde 

literatuur (7) (8). 

Als middelen ter verhoging van 1I'eerstand van de verspanings

eenheid tegen instabiliteit kunnen worden genoemd: 

1) in het algemeen door sorg te dragan voor een adequate 

opspanning van het werkstuk. Het komt geregeld voor dat 

maohineklemmen, en bij draaibanken de losse kep, insta

bUiteit veroorzak:en. Vermijdt vooral speling. 

2) de keuze van een snijkantshoek waarbij de resulterende 

snijkraoht werkzaam is in een riohting waarin de ver

.' spaningseenheid stijf is. Bij draaien zal-in de meeste 

gevallen de hoofdspil, ot bij het bewerken van slanke 

aBsen het werkstuk zelt, voor het optreden van trillingen 

verantwoordelijk zijn. In deze gevallen levert een zo 

groot mogelijke snijkantshoek de hoogste stabiliteits-

'grena op. 

3) bij boorbewerkingen, waarbij gewoonlijk de boorbaar of 

de boorapil het slapste element vertegenwoordigt, kan een 

verandering van de hoekpositie van de snijkant(en) ten 

opziohte van de baar ot de spil een aanzienlijke verho

ging van de stabUiteitsgrens opleveren. (8). 

Ook bij draaibanken is waargenomen dat de hoe.k;positie 

van de beitel ten opziohte van de hootdspil een aanzien

lijke invl.oed op de stabUiteitsgrens ka.n hebben. Het is 

in di t verb and opmerkelijk dat het klassieke type draai

bank juiat in de horizontale riohting een minimale stabi

liteit oplevert (9). Een verandering van deze positie is 

hier eOOter sen nogal ingrijpende zaak. 
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4)' bij' frezen lean de stabillteitsgrens zeer verschillen at-, 

hankelijk van hat fait ot de bewerking in mee- dan wel in 

'tiegenloopfrezen wora.t ui tgevoerd. Gezien de eigenschap 

<la1l de doorsnee universale freesbank in horizonte.le rich

i!Dg het minat stijf is zal bij walsfrezen de meeloopbe

werking de hoogste stabiliteitsgrens vertonen. Immera, de 

lU'.erbij optredende ~che snijkracht zal in de, verti

kale richting zijn grootste komponent vinden. 

Eon ~ch stijf gereedschap vormt de beste preventie met be

'bekldng tot het optreden van instabiliteit. Indien onder bepaaJ.de 

'Ierspaningskondities toch zelf'-genarerende trill:1ngen mochten optreden~ 

clan vormt een grete stijfheid tevens de beste voorwaa.rde om door mddel 

"Ian'lerandering van de 'Ierspaningakonditiea hat procsa alanog stabiel 

'tie krijgen (3). Bovena:Len zal voor minder atijve gereedachapswerlctuigen 

en eventueJ.e oplossing van het trill ingaprobleem gepaard gaan met een 

'helengrijke vermindering van de produktiviteit. 

In de regel sal hat onbekend zijn ot we met een al dan Diet t\vna.
mach atijf gereedsohapswerlctuig te doen hebben. Jdetingen met betrek

ldl1g hiertoe zijn gekompliceerd en eiBen apecial.e apparatuur zodat de 

mogelijkheid hiervan, althans in de werkplaats, uitgealoten wordt ge

aoht. Door hat verandaren van de verspaningakonditiea uit te voaren in 

overeenstemming met de bier volgende opzet is bet in veel gevallen ook 

zonder deze kennis mogelijk om een ekonomisch verantwoorde oplossing 

'tie 'linden. Bij deze opzet is verondersteld dat de oorspronkelijk toege- . 

paste snijanelheid gekozen werd &all de hand. van een gepland.e levensduur 

.. an. het gereedscbap. 

'l'en gaat al.a voIgt to werk. 

lledraagt de fj!?>lande sni.jsnelheid. maer dan t 1 m/a: 

1;) vergreot de aanzet 

2) verhoog tevens de snijsnelheid indian vergroting van de 

aanzet aUeen niet voldoet. (Houd.t rekening met de bieruit 

'toortvloeiende konsequentiea voor de leveDaduur van het ge-

reeds chap) 

Indien op daze wijze geen bevredigende opl05Sing wordt verkregen 

verr.tcht men. te beginnen met een anijsnelheid van + 1 m/ s de vol--
gende handelingen: 

3) verminder de an1jsnelheid 

l4.} vermind.er deaanzet indian. vermindering van de snijanelhaid. 
## 

a1leen tot zeer lage snij snelheden. zou J.eideu. 

.-
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Bedraast de geplande snijsnelheid minder dan .:!:. .1 W: 
AUeen de handeUngen genoemd onder 3) en 4.) komen in a.anm.erking. 

Bet verkleinen van de vri.1loophoek en het vergroten van de spaan

hoek versterken Diet aUeen het ettekt van de onder 1) tim q.) ge

noem.de handelingen, se leiden ook op zichzelt ongeaeht de verapa

ningskondities steeds tot verhoging van de stabiliteitsgrens. 
, 

Ren laatate mogalijkheid welke, indian techniseh uitvoerbaar, al-

tijd tot aen oplo8sing leidt i8 ekonomisoh gezien veelal de minst 

aantrekke1ijke, nml.: 

;) vermindering van de ettektieve snijkantslengte tot bene

aen de kr:ttische waardei bij draaien door vermindering 

'Van de snedebreedte i bij tresen door bijvoorbeeld om de 

andere tand een tand te verwijderen. 

De gratieken welke weergegeven sijn in de Figuren 3; q. en 5 dienen 

tar Ulustratie van het een en ander. Zij geven tevens sen indruk van 

de mate waarin de stabiliteitsgrens door de versohillende handelingen 

beinvloed kan wordeD. 

De handelingen genoemd onder 1) en 2) 1e1den tot een hogere pro

duktie. De kana aat zij tot aen bevredigende oplossing leiden worit 

kleiner naarmate de <b'namiaohe stijfheid van het gereedschapswerktuig 

kleiner en het materiaal .maer ductiel is. Genoemde eigenschappen heb

ben minder inv10ed bij de lagere snijsnelhedsn en derha.lve ook op de 

mogelijkheden tot oplossing aangegeven onder 3) en q.). Door de anij

snelheid laa.g genoeg te kiezen sal bet prooes praktisch altijd stabiel 

worden, wa.arbij echter de produktiviteit van de bewerking evenredig met 

de snelheid zal a.tnemen. Het verdient daarom aanbeveling om, indian de 

onder 1) en 2) genoemd.e remedies in aerate instantie geen op1osa1ng 

bieden en vermindering van de snijsnelheid een aanzienlijk produktie

'Verlies tot gevol8 zou hebben, de keuse van een minder ductiel werk

stukmateriaal te overwegen. Hierbij moet worden opgemerkt aat tegen a. 
'Verwacht1ng in sta.alsoorten met ean hoog nikkelgehalte sich bijsonder 

stahiel gedragen (10). 

De vijtde oplossingamogelijkheid leidt maesta1 tot een belangrijEe 

produktievermindering. Bij draaien sal het gavolS sijn een toename van 

het aantal bewerk!ngsgangen. In de situatie aat door vermindering van 

de anedebreedte het a.a.ntal bewerkingsgangen van een tot twee sou toe

nemen kunnen, gesien de andere mogelijkheden, grote atwijldngen in de 

.-
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ekonomisohe waarden voor snijsnelh&id en aanset getolereerd worden al

vorens eenselfde toena.me van de produktiek08ten bereikt wordt. 

De oplossing genoemd voor trezen leidt eveneens tot een aanzien

lijke af'name van de spaanproduktie, Als extra ongunstige bijkomstigheid 

sal hierbij de invloed van gedwongen trillingen toenemen. Bij :fresen is 

Yoor een toename van de stabiliteitsgrens de toepassing van frezen met 

ongelijke tandsteek, dan wel met' p,r'-tand verschillende hellingshoeken, 

zeer effektief gebleken (11) (12). Voor sever de informatie strekt zi.1n 

deze :f'rezen echter niet in de handel. 

SL01'BESCHOUWDlG 

De veraohillende mogelijke oorsaken voor hat optreden van trillin

gen tijdens verspanende bewerkingen mahn een identificatie van de 

soort noodzakelijk. Door vol8ens een bepaalde procedure ehk:ele experi

menten uit te voaren ken op een vrij eenvoudige wijse en zonder speoi

ale apparatuur de oorzaak geisoleerd worden. 

In die situaties waarin het verspan:ingsprooes zelf verant1foordelijk 

is voor het ontstaan van trillingen si.1n er versohillende mogelijkheden 

om, hetsij door verandering van beitelgeometrie, beitelpositie, opspan

ning van gereedaohap en lI'erkstuk, hetzij door verandering van de verspa

ningskondities, stabiele voorwaard.en te soheppen. In het laatste geval 

kunnen de ekonomisohe konsequenties verbonden met de versohillende moge

lijkheden zeer uiteen1open. 

Vaak lean een ekonomisoh verantwoorde oplossing bereikt worden door 

biJ het veranderen van de verspaningskondities op een bepaalde wijze te 

.. erI<; te gean. Hierbij zal in het algemeen - met verwijziI18 naar de vori-

ge paragraat - de laagst genummerde handeling het minste produktiever-

lies opleveren. Dat dit niet zander meer de meest ekonomisohe oplossing 

sal inhouden komt vanwege het teit dat de levensduur van het gereedachap 

een sterk exponentillle f'unktie van de snijsnelheid is. Indien verhoging 

"an de sni.1snelheid een onderdeel van de meest voar de hand liggende 

teohnische oplossing vormt, sullen de extra gereedsohapskosten verminderi# 

met de winst op produktietoename moeten worden afgell'ogen tegen de kosten 

"an produktieafname welke de andere mogelijkheden tot gevolg zouden hebben. 

Daar waar de ekonomisohe kons8qQentiea groot worden is het san te be

"elen de hulp van een speoialist in te roepen. Dit laatste geldt zonder 

maer voor die si tuaties waarin het gereedsohapswerktuig self of externe 
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trillingsbronnen het probleem vormen. 

Tenslotte wordt opgemerkt dat vele moeilijkheden kunnen worden 

voorkOfnen door bij de aa.nschaf van gereedsohap8werktuigen rekenin.g 

te houden met de CWnamische eigensobappen. 
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Een voorbeeld van het verloop van de trillingsamplitude 

als funktie van de snedebreedte voor een viertal vergelijk

bare typen koolstofstaal. De gemerkte diskontinuiteiten geven 

de betreffende stabiliteitsgrenzen aan. 

Fig. 2 Snijkrachtsvariaties bij draaien voor ongelegeerd (a) en 

gelegeerd (b) staal, gemeten als funktie van de snijsnel

heid tijdens stabiel verspanen (BLANKENSTEIN (5». 

Fig. 3 De stabiliteitsgrens als funktie van de snijsnelheid voor 

enkele karakteristieke materiaalsoorten. 

Fig. 4 De invloed van de aanzet op de stabiliteitsgrens voor twee 

verschillende hoofdbewegingsrichtingen (I en II). 

Fig. 5 Het verloop van de stabiliteitsgrens als funktie van de 

snijsnelheid in afhankelijkheid van de dynamische stijfheid 

van het gereedschapswerktuig (2~k is equivalent voor de 

dynamische stijfheid bij eigenfrequentie; k is de statische 

stijfheid, ~ is de dempingsverhouding). 
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