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I.  INLEIDING 

A.  Wivamac 

Wivamac is een bedrijf, die wereldwijd gekend is 
voor de productie van houtdraaibanken en andere 
houtbewerkingsmachines voor kunstenaars, 
restaurateurs en creatieve hobbyisten. Dit bedrijf is 
gevestigd in Beernem en de naam verwijst naar de 
oprichter Willy Vanhoutte. 

B.  Trillingen op draaibanken 

Trillingen in machines kunnen resulteren in het 
falen van de machine, met schade aan het werkstuk 
of aan de machine zelf, met stilstand van het 
productieproces tot gevolg. Voelbare trillingen en 
hogere geluidsproductie zorgen voor een 
onaangename perceptie van de bewerker met een 
hogere onnauwkeurigheid tot gevolg. 
Trillingsanalyse biedt de mogelijkheid om deze 
trillingen op te sporen, te karakteriseren en 
maatregelen te nemen om deze trillingen weg te 
werken. Deze onderhoudsmaatregelen kunnen 
variëren in functie van hun timing: onderhoud bij 
defect, nauwkeurigheidsonderhoud en preventief of 
predictief onderhoud.  

De oorzaak van de aanwezige trillingen kunnen 
intern of extern veroorzaakt worden. Intern komt dit 
door de bouw en samenstelling van de draaibank. 
Extern kan dit komen door het ingespannen 
werkstuk. Door de anisotrope eigenschappen van 
hout creëert een ingespannen werkstuk 
onbalanskrachten op de draaibank. Een andere 
reden van deze onbalans is dat een werkstuk bij 
aanvang nooit volledig rond is.  

 

II.  DOELSTELLINGEN 

De doelstelling van deze thesis is tweeledig. 
Enerzijds het reduceren van de trillingen van de 
machine zelf en anderzijds op zoek gaan naar een 
manier om tijdens het draaien de onbalanskrachten 
van het ingespannen werkstuk te reduceren.  

De trillingsreductie van de machine bestaat uit een 
structurele analyse van de machine. Vervolgens 
moeten optredende problemen in kaart gebracht 
worden en oplossingen voor deze problemen 
gezocht worden. Het finale doel is de aanwezige 
trillingen op de draaibank reduceren. 

Het resultaat van deze masterproef bevat het in 
kaart brengen van de problemen en de oorzaken. 
Anderzijds worden aanpassingen aan de machine 
voorgesteld, waardoor er minder trillingen zullen 
optreden. Ook wordt er een meetprocedure 
voorgesteld om na assemblage de machine te 
kunnen controleren op eventuele assemblagefouten. 

Voor het bepalen van de optredende problemen 
wordt er tijdens het draaien van de machine met een 
piëzo-elektrische accelerometer 3127A van Dytran 
en een microfoon 130D20 van PCB gemeten. Op 
deze wijze worden niet enkel de optredende 
trillingsfenomenen waargenomen maar ook de 
verhoogde geluidsproductie. Verder worden de 
stroom en spanning geanalyseerd die vanuit de 
drive naar de motor worden gestuurd. Dit gebeurt 
met een stroomtang PR30 van LEM en een 
spanningsprobe DP120 van Fluke. Hierdoor kan een 
duidelijker beeld gevormd worden welke trillingen 
er optreden en kan de oorzaak achterhaald worden 
(Figuur 1). Deze signalen worden via een data 
acquisitiekaart (DAQ) binnengelezen in de PC. 
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Deze NI 9234 kan simultaan vier kanalen uitlezen, 
waar per seconde per kanaal maximum 51200 
meetpunten kunnen gelezen worden. Een hoog 
aantal meetpunten per seconde is vooral nodig om 
bij hoge frequenties zoals bij geluidsmetingen een 
voldoende nauwkeurig signaal te verkrijgen.  

De accelerometer wordt eerst magnetisch op 
verschillende plaatsen bevestigd. Later wordt deze 
met een schroefverbinding specifiek onderaan het 
lagerhuis van de uitgaande spindelas bevestigd. 
Hierdoor worden alle significante optredende 
trillingen op het werkstuk zeker binnengelezen.  

De microfoon wordt vanuit het standpunt van de 
bewerker geplaatst. De focus ligt op het bereik van 
20Hz tot 20kHz, dit omdat geluidstrillingen buiten 
dit bereik niet waarneembaar zijn voor het 
menselijke oor. De opgemeten signalen zullen maar 
vanaf een bepaalde amplitude een belangrijke rol 
gaan spelen. 

 
Figuur 1: Meetopstelling thesis 

Om de eigenfrequenties van een onderdeel te 
achterhalen moeten deze frequenties geëxciteerd 
worden. Dit gebeurt door middel van een impuls op 
het onderdeel uit te oefenen. Deze impuls kan 
verkregen worden door met de hand te kloppen of 
door een impuls hamer van PCB met een interne 
piëzo-elektrische sensor. Deze sensor registreert de 
kracht. 

Er worden drie soorten metingen uitgevoerd: 
toerentalmeting, opstartmeting en responsiemeting. 
Voor de toerentalmeting wordt bij een gekozen 
toerental met een accelerometer de versnelling 
gemeten. Het signaal wordt vervolgens 
geconverteerd naar een FFT [1]. Bij de 
opstartmeting loopt de machine aan, om zo 
transiënte fenomenen te detecteren. De 
responsiemeting gebeurt bij een niet draaiende 
bank, waar gebruik gemaakt wordt van een impuls 
hamer. Hiervan wordt terug een FFT interpretatie 
verkregen.  

III.  RESULTATEN 

Tijdens deze thesis worden verschillende metingen 
uitgevoerd. De lagers en motor worden 
gedemonteerd en geanalyseerd. De motor wordt 
vervolgens vrij opgehangen om deze aan een 
individuele analyse te onderwerpen.  

Verder zijn ook responsiemetingen uitgevoerd op 
het statief en de motorbevestiging. Door middel van 
FFT analyse worden de eigenfrequenties 
geïdentificeerd.  

  
Figuur 2: FFT spectrum op statief 

Voor het statief wordt er op deze wijze een 
eigenfrequentie in de langsrichting van de bank 
gevonden van 17Hz (Figuur 2). Deze komt door een 
te slappe bevestiging van de poten aan het bed van 
het chassis. 

Verschillende fenomenen kunnen optreden bij het 
analyseren van de trillingen op een draaibank.  

Bij bepaalde toerentallen begint de machine heviger 
te trillen. Deze gevoelstrillingen worden 
veroorzaakt door de eigenfrequenties van bepaalde 
onderdelen. Bij een toerental op deze 
resonantiefrequentie begint dit onderdeel mee te 
trillen. De oplossing in regime bestaat door het 
vermijden van de eigenfrequenties van deze 
onderdelen.  
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Een tweede fenomeen is onbalans, veroorzaakt door 
ongelijk verdeelde massa over de omtrek van de as. 
Dit is voornamelijk het geval bij een ingespannen 
werkstuk. De oplossing hier is het toevoegen van 
compenserende massa. Dit kan op een vaste locatie, 
of gebruik makende van een Self Compensating 
Dynamic Balancer [2]. 

Excentriciteit ontstaat door onnauwkeurigheden in 
de productie van de onderdelen. Door het strenger 
hanteren van de toleranties op rondheid en rechtheid 
kan dit probleem vermeden worden. 

Een brommend geluid kan teken zijn van 
optredende trillingen zoals waargenomen bij de 
assemblage van de aandrijfkoppen.  

Ruis of wrijving ontstaat door de riemoverbrenging 
tussen de poelies op aandrijvende as en uitgaande 
as. Deze geluidsproductie is inherent aan de 
werking van de machine. De impact van dit laatste 
fenomeen is echter zeer beperkt.  

Om meer zekerheid te verkrijgen over de 
eigenfrequenties wordt de volledige aandrijfkop 
uitgetekend in Siemens NX (Figuur 3). Op basis 
hiervan wordt een simulatie uitgevoerd, waarbij de 
motor tot een puntmassa wordt vereenvoudigd. De 
simulatie toont aan dat de gemeten eigenfrequentie 
uit de verticale beweging van de motor voortkomt.  

 
Figuur 3: Eindige elementen analyse omkasting 

Uit de analyse van de geluidsmetingen is een 
duidelijke piek zichtbaar in het FFT spectrum op de 
schakelfrequentie van de drive. Opvallend is ook de 
kleinere piek van de derde orde van het 
draaitoerental. 

De originele Hitachi drive wordt vervangen door 
een Danfoss drive. De overallwaarde, die weergeeft 
hoeveel trillingen er optreden bij een bepaald 

toerental, is lager bij de Danfoss drive. Dit komt 
doordat deze tweede drive een betere sinusvorm 
genereert voor spanning en stroom. Bij de Hitachi is 
de vijfde orde van de stroom duidelijk aanwezig op 
de FFT, wat resulteert in trillingen op de draaibank.  

De responsiemeting van het statief onthult een 
eigenfrequentie van 17Hz. Het statief wordt 
gesimuleerd met Siemens NX (Figuur 4), om 
mogelijke aanpassingen te kwantificeren.  

 
Figuur 4: Eindige elementen analyse statief 

IV.  BESLUIT 

De aanwezige trillingen op de bestudeerde 
houtdraaibank kunnen gereduceerd worden door de 
volgende drie voorstellen. Allereerst kan door een 
kwalitatievere drive een grote reductie aan trillingen 
bekomen worden. Tevens kan in het statief een 
versterkingsdriehoek gemonteerd worden om de 
eigenfrequentie te verhogen. Hierdoor valt deze uit 
het excitatiebereik waardoor de trillingen worden 
gereduceerd. Tenslotte kunnen de trillingen die 
ontstaan door het werkstuk, gecompenseerd worden 
met een Self Compensating Dynamic Balancer. Een 
eigen uitgevoerd ontwerp hiervan leverde positieve 
resultaten op. Verder onderzoek kan geleverd 
worden op deze dynamische uitbalanceermethode. 
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