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Treimine on üks levinuimaid lõiketöötlemise viise laastu eraldamise teel. Lõikeinstrumendi

ja  pöörleva  detaili  kokkupuutel  toimub  laastu  eraldumine,  mille  tulemusena  antakse

töödeldavale  detailile  soovitud  kuju.  Laastu  eraldamise  tulemusena tekivad aga treitera

kehas  soovimatud  vibratsioonid.  Tekkivad  vibratsioonid  on  olemuselt  omavõnked,  mis

toimuvad  treitera  keha  omavõnkesagedusel.  Võnkumiste  tulemusena  väheneb

lõikeinstrumendi  püsivusaeg,  halveneb  töödeldava  pinna  kvaliteet,  vähenevad

valmistamistäpsus  ja  tootlikkus ning  töökeskkonda  tekib  vali  müra.  Vibratsioonide

negatiivse  mõju  vähendamiseks  on  Eesti  Maaülikooli  Tehnikainstituudis  arendamisel

vibratsioone  vähendav  treitera  keha  lahendus,  mis  seisneb  lisamaterjalist  varraste

paigutusest  treitera  kehasse.  Töö eesmärgiks  oli  hinnata  hinnata  lisamaterjalist  varraste

omaduste mõju lõiketöötlemisel tekkivate vibratsioonide summutamisele. Käesolevas töös

on  antud  ülevaade  vibratsioonide  olemusest,  teket  mõjutavatest  teguritest,  turul

pakutavatest treitera keha abil vibratsioonide summutamise lahendustest. Lisaks on viidud

läbi võrdluskatsed,  kus raskesti töödeldavat materjali on treitud kasutades originaal- ning

modifitseeritud  treitera  keha,  vaadeldud teoreetilise  sagedusspektri  alusel  lisamaterjalist

varraste omaduste teoreetilist  mõju tera keha jäikusele ning pakutud välja treitera keha

omavõnkesageduse määramise katsestendi lahendus.

Märksõnad:  treimine,  vibratsioon,  summutamine,  tahke  keha  summutus,  treitera  keha,

treitera keha jäikus, võrdluskatsed, sagedusspekter, modaalkatsed.
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ABSTRACT

Pilvet, H. (2015). The Placement of Additional Material Bars in to a Tool Holder. – Tartu:

EMÜ, 2015. 77 pages, 25 figures, 14 tables, format A4. In Estonian language.

Turning is one of the most common machining methods, where the material is removed in

the form of chips. Chip removal occurs upon the contact between the rotating workpiece

and the cutting instrument, resulting in the desired shape of the workpiece. One of the

undesired side effects of chip removal is vibrations. In this case, self-excited vibrations,

which reduce tool life, increase surface roughness, cause unachievable tolerances, lower

productivity  and  increase  noise.  In  order  to  reduce  the  negative  effect  of  machining

vibrations, a tool holder solution is being developed at the Institute of Technology of the

Estonian University of Life Sciences. The solution is based on placing additional material

bars into the tool holder. The aim of the thesis was to analyse how the properties of the

additional  material  bars  affect  vibration  damping.  The  thesis  gives  an  overview  of

machining vibrations, the factors influencing its properties, and existing dampened tool

holder  solutions.  It  also  provides  details  of  the  experiments  –  carried  out  within  the

framework of this work – that compare the modified tool holder to the original tool holder.

Finally, the thesis analyses the effect of the properties of the additional material bars to the

stiffness of the tool holder by calculating the theoretical frequency response functions, and

proposes a test rig for the measurement of self-excited vibrations in a tool holder.

Keywords: turning, vibration, damping, solid damping, tool holder, tool holder stiffness,

comparison measurement, frequency response function,  modal testing.
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LÜHENDID JA TÄHISED

A – ristlõike pindala, m2

a – laius m

b – kõrgus m

CNC – Computerized Numerical Control

Es – kompleksarvuline elastsusmoodul

FFT – Fast Fourier Transform

FRF – Frequency Response Function

f – sagedus Hz

I – inertsimoment kg · m2

i – haripunkti järjekorra number

k – vedru konstant

l – pikkus m

m – keha mass

β – haripunkti tegur

η – tahke keha sumbuvustegur

λ – sagedustegur

ρ – tihedus kg/m3

ω – nurksagedus rad/s
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SISSEJUHATUS

Esimesed  ajaloolised  viited  treimisest  pärinevad  juba  Vana-Egiptusest,  ligikaudu  1300

aastat  e.m.a,  mil  kasutusel  oli  nn kahe  inimese  treipink.  Üks  operaatoritest  andis

ümbertöödeldava detaili  ümber paigutatud nööri abil detailile pöördliikumise, samal ajal

kui  teine  töötles  seda  terava  tööriistaga.  Alates  esmasest  leiutamisest  on  tööpinkide

konstruktsiooni pidevalt arendatud. Oluline samm treimise arengus oli 18. sajandi lõpul

alanud  tööstusrevolutsioon,  mil  suurenes  lõiketöötlemise  populaarsus  ning  detailile

pöördliikumise andmiseks  võeti  kasutusele  esimesed mootorid.  Seeläbi  saavutati  detaili

suurem pöörlemissagedus,  mis  võimaldas  tootmisprotsessi  kiirendada.  Järgmine oluline

samm oli elektroonika arengust tulenev automatiseerimine, tänu millele hakati arendama

Numerical  Control ja  hilisemalt  ka  Computerized  Numerical  Control tööpinke,  mis

tähendavad tööpingi liikumiste arvprogrammjuhtimist. Tänapäeva tööstuses ongi peamiselt

kasutusel CNC tööpingid [1].

Lisaks  pidevale  tööpinkide  arendamisele  on  käsitletud ka  teisi  treimisel  tekkivaid

probleeme,  mis  vähendavad  tootlikkust ja  toodete  valmistamise  täpsust.  Üks  nendest

probleemidest  on  töötlemisel  tekkivad  vibratsioonid.  Töötlemisel  kasutatavatest

mehaanilistest  osadest  on  lisaks  lõikeinstrumendile  peamiseks  vibratsioonide  omadusi

mõjutavaks teguriks treitera keha, kuhu kinnitatakse lõikeinstrument. Käesoleva probleemi

mõjude vähendamiseks  on Eesti  Maaülikooli  Tehnikainstituudis  arendamisel  kahjulikke

vibratsioone  vähendav  treitera  keha  konstruktsiooni  lahendus,  mis  kujutab  endast

lisamaterjalist varraste kasutamist treitera kehas.

Käesoleva  magistritöö  eesmärgiks  oli  hinnata  lisamaterjalist  varraste  omaduste  mõju

lõiketöötlemisel  tekkivate  vibratsioonide  summutamisele.  Eesmärgi  saavutamiseks  on

lahendatud järgnevad ülesanded:
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1) antud ülevaade treimise olemusest, tekkivatest jõududest;

2) antud ülevaade vibratsioonide tekkest ja liikidest treimisel;

3) antud ülevaade vibratsioonide mõõtmisest;

4) antud ülevaade vibratsioonide summutamiseks kasutatavatest lahendustest;

5) antud  ülevaade  vibratsioonide  summutamisest  lisamaterjalist  varrastega  treitera

keha abil;

6) viidud läbi lõikekatsed raskestitöödeldava materjali treimisel;

7) hinnatud  lisamaterjalist  varraste  omaduste  mõju  vibratsioonide  sumbumisele

teoreetilise baasi põhjal;

8) projekteeritud  vibratsioonide  eksperimentaalseks  hindamiseks  treitera  keha

omavõnkesageduse määramise katsestend. 

Magistritöö  koosneb  tiitellehest,  lühikokkuvõttest,  sisukorrast,  sissejuhatusest,  töö

põhiosast,  kokkuvõttest,  kasutatud  kirjandusest,  võõrkeelsest  üldkokkuvõttest,  kasutatud

kirjandusest ja lisadest. Töö põhiosa jaotised on:

1) vibratsioonid treimisel;

2) vibratsioonide summutamine;

3) matemaatiline modelleerimine;

4) treitera keha omavõnkesageduse määramise katsestend.
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1. VIBRATSIOONID TREIMISEL

 1.1. Treimise iseloomustus

Treimine on toorikule kuju andmine laastu eemaldamise teel, kus pealiikumiseks on detaili

pöörlemine  ja  ettenihkeliikumiseks  lõikeinstrumendi  liikumine.  Treimisel  on  töödeldav

toorik  paigutatud  spindlisse,  millele  pöördliikumise  andmiseks  kasutatakse  tänapäeva

tööstuses  mootoreid.  Kui  toorikule  on  pöördliikumine  antud,  nihutatakse  selleni

lõikeinstrument, mis kokkupuutel detailiga eraldab materjali laastu kujul. Lõikeinstrument

moodustab  kiilu,  mis  tungib  materjali  ning  tänu  sellele on  vastav  protsess  võimalik.

Treimise abil on võimalik anda detailile pöörlemistelje suhtes sümmeetrilised kujupinnad,

detaili keermestada, töödelda otspindu ja  puurida [2,3].

Kaasaegses  tööstuses  on  enim  levinud  CNC  ehk  arvprogramm-juhtimisega tööpingid.

Tööpingid  koosnevad  mootorist,  ülekandesüsteemist,  detaili  kinnitusest,  positsiooni-  ja

liikumisanduritest, tööriista kinnitusest, tööriista magasinist, kontrollerist ja muudest nende

toimimiseks  vajalikest  elementidest  ja  süsteemidest.  Töödeldav  detail  on  kinnitatud

spindlisse.  Lõikeinstrument on kinnitatud treitera keha külge, mis on omakorda kinnitatud

tööriista  magasini  külge.  Enamikes  tööpinkides  toimub  töötlemine  tööpingi

programmeerimisest lähtudes kahe, x- ja z-telje sihiliselt. Aktiivinstrumentide kasutamise

korral on treipingis võimalik töötlemine ka kolme telje sihis, kuid sellisel juhul on tegemist

freesimisega,  kuna  pealiikumine  on lõikeinstrumendi  pöörlemine.  Tavapärasel  treimisel

määrab x-telje väärtus lõikesügavuse ehk detailiga risti oleva töötlemiskauguse, ning z-telg

lõike ulatuse ja asukoha piki töödeldavat detaili. Telgede paigutus tööpinkidel võib erineda

vastavalt tootja ettekirjutustele. Ettenihkeliikumise- ja pealiikumise andurite abil juhtimise

ja  kontrollimise  tulemusena  antakse töödeldavale  detailile  kuju  andmiseks  sobilikud

lõikerežiimid,  mis  võimaldavad  optimaalsetel  tingimustel  töötlemise,  mis  omakorda
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suurendab tootlikkust. CNC tööpingi koostisosade näide on esitatud joonisel 1.1. Näites

esitatud  tööpingi  Haas  SL-10  analoogne  tööpink  on  kasutusel  Eesti  Maaülikooli

Tehnikainstituudis.   

Joonis 1.1 CNC treipink Haas SL 10, kus 1 – tööriista magasin; 2 – spindel; 3 – juhtpult

[4]

Treimisel eristatakse kahte peamist  liiki: sise- ja välistreimist. Sisetreimisel eemaldatakse

toimub laasu eemaldamine detaili  välispinda muutmata ning välistreimisel vastupidiselt.

Peamisteks kasutatavate seadmete ja elementide erinevuseks kahe töötlemisviisi vahel on

lõikeinstrumentide  ja  terakeha  kuju  ning  terakeha  väljaulatuvus  tööriistamagasinist.

Välistreimisel on peamiselt kasutusel nelinurkse ja sisetreimisel ümara kujuga terakeha.

Töötlemise omadustest tulenevalt on sisetreimise puhul lõikeinstrumendi kaugus tööriista

magasinist  enamasti suurem  kui  välistreimisel.  Vastavalt  arendamisel  olevale  treitera

kehale on käesoleva magistritöö puhul olulisem nimetatutest teine.

 1.2. Mehaanilised vibratsioonid

Vibratsioon  on  tahke  keha  mehaaniline  võnkumine  ümber  oma  tasakaaluasendi  [5].

Vibratsioonide  tekke  eelduseks  on  keha  massi  ja  jäikuse  olemasolu  [6].  Vibratsioonid
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tekivad süsteemides, mis koosnevad vibratsioone tekitavast jõust ja vibreerivast kehast või

kehadest.

Vibratsioone  käsitletakse  kui  siinuselisi  laineid.  Laine peamisteks  omadusteks  on  selle

amplituud ja  lainepikkus  ehk periood.  Vibratsioonide  mõõtühikuks  on  herts  (Hz). Ühe

hertsi suurune vibratsioon tähendab seda, et ühe sekundi jooksul teeb keha ühe täisvõnke.

Vibratsiooni laine omadused on esitatud joonisel 1.2

Joonis 1.2. Vibratsioonide omadused

Vibratsioonide negatiivsed mõjud lõiketöötlemisele on järgnevad [7]:

1. väheneb lõikeinstrumendi püsivusaeg;

2. halveneb töödeldava pinna kvaliteet,

3. väheneb valmistamistäpsus

4. väheneb tootlikus;

5. töökeskkonnas tekib vali müra.

Vibratsioonide negatiivse mõju peamiseks omaduseks on vibratsioonide amplituud – mida

suuremad on lõikeinstrumendi nihked ruumis, seda negatiivsem on vibratsioonide mõju

töötlemisele.  Lõikeinstrumendi  püsivusaja  vähenemine toimub läbi  vibratsioonide  poolt
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põhjustatud lõikejõudude kõikumise, mille tulemusena võivad tekkida löökkoormused ning

jõudude  ebaühtluse  toimel  nõrgendavad  vibratsioonid  lõikeinstrumendi  struktuuri.

Töödeldava  pinna  kvaliteedi  vähenemine  toimub  töödeldavale  detailile  kopeeritavate

nihete lainelisuse tõttu, mis raskendab ka soovitud tolerantside saavutamist. Tootlikkuse

vähenemine on põhjustatud  sellest,  et  vibratsioonide  vältimiseks  tuleb  valida  väiksema

väärtusega  lõikerežiimid,  mille  tagajärjel  pikeneb  detaili  valmistamiseks  kuluv  aeg.

Vibratsioonid tekitavad ka töökeskkonda reostavat müra, kuna osa vibratsioonide energiast

eraldub just helilainetena.

Vibratsioonide tekkepõhjuste alusel eristatakse kolme liiki  vibratsioone: vabavõnkumine,

sunnitud võnkumine ja omavõnked [6].

Vabavõnkumine esineb juhul, kui vaadeldavat keha ei mõjuta võnkumise hetkel välisjõud.

Küll aga on vajalik jõud, mis viib antud keha enne vabavõnkumise teket tasakaaluasendist

välja.  Vabavõnkumiste  korral  toimub  keha  võnkumine  selle  omavõnkesagedusel  [6].

Võnkumiste võrrand vedru otsa kinnitatud raskuse tasakaaluasendist välja viimise näitel on

esitatud valemis 1.2.1 [8]

d 2 l

d t2
=

−k
m

⋅l (1.2.1)

kus l – tasakaaluasendi ja väljavenitatud asendi vahemaa  m

k – vedru konstant

m – keha mass kg

Valemist  näeme,  et  vibratsioonide  esinemiseks  on  vajalikud  keha  mass  ning  keha  või

süsteemi  elastsus.  Kuna  kõik  tahked  kehad  omavad  teatud sumbuvustegurit,  siis  on

vabavõnkumine  sõltuvalt  materjalist  lühikese  kestvusega  [6].  Treimisel  esinevad

vabavõnked töötlemisel tekkivate ühekordsete löökkoormuste tulemusena. Näiteks võivad

löökkoormused  tekkida  siis,  kui  töödeldaval  toorikul  on  pinnakihis  ettenihkesuunaline

soon.
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Teine vibratsiooni liik on sundvõnkumine, mis tekib püsiva perioodilise välisjõu toimel.

Erinevalt vabavõnkumisest toimub sundvõnkumine välisjõu võnkesagedusel [6]. Treimisel

esinevad sundvõnkumised tasakaalust  väljas  olevate  komponentide  toimel.  Nendeks on

näiteks  detaili  ebasümmeetrilisus,  struktuurierisused  detailis  ning  tööpingi  osade

ebatäpsused [9]. Sundvõnkumiste puhul esinevad treimisel suurimad vibratsioonid siis, kui

välisjõu  sagedus  ja  keha  omavõnkesagedus  on  võrdsed  või  ligilähedaselt  samad.  Seda

nähtust nimetatakse resonantsiks. Resonantsi puhul toimub vibratsioonide konstruktiivne

interferents ehk lainete liitumine [6].   

Kolmas vibratsiooni  liik  on omavõnked.  Oma olemuselt  on omavõnked kombinatsioon

kahest eelpool toodud vibratsiooni liigist. Omavõnked tekivad sarnaselt sundvõnkumistele

püsiva  välisjõu  toimel,  kuid  võnguvad  sarnaselt  vabavõnkumistele  keha

omavõnkesagedusel. Treimisel esinevad omavõnked lõikeinstrumendi ja töödeldava detaili

kokkupuutel ehk laastu eraldamisel [6]. Sellest tulenevalt on käesolev vibratsiooni liik ka

suurimaks  lõiketsooni  ebaühtluse  ning  seega  ka  tootlikkuse,  täpsuse  ja  kvaliteedi

vähenemise  põhjustajaks  [9].  Omavõnked  on  seega  käesoleva  magistritöö  seisukohalt

kõige olulisem vibratsiooni liik.  

 1.3. Vibratsioonide teket mõjutavad tegurid

Eelmises  alapeatükis  toodud  sundvõnkumiste  tekke  põhjusteks  olid  süsteemi  tasakaalu

ebatäpsused  ja  omavõnkumiste  tekke  põhjuseks  laastu  eraldamise  protsess.  Viimati

nimetatud  vibratsioonide  liigi  sagedust  ja  amplituudi  mõjutavad  tegurid  on  järgnevad

[6,10]:

1. Lõikeinstrumendi geomeetria;

2. lõikeinstrumendi materjal;

3. lõikeinstrumendi kulumine;

4. lõikerežiimid;

5. terakeha väljaulatuvus terahoidjast;
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6. terakeha omadused;

7. töödeldava materjali omadused;

8. töödeldava pinna eelnev kvaliteet;

9. töötlemiskeskkond.

Üheks oluliseks faktoriks vibratsioonide tekkel on lõikejõud, mis koondatakse x-, y- ja z-

telje  sihilisteks  resultantjõududeks  (joonis  1.3).  Ebaühtlused  lõiketsoonis  toovad  esile

lõikejõudude ebapüsivuse ja sellest tulenevalt ka suurenenud vibratsioonid. Lõikejõudude

ebapüsivuseks  loetakse  ühtlasel  töötlemisel  hinnanguliselt  5-10% lõikejõu

nominaalväärtusest.  Lõikejõud  tekivad  lõikamisel  tekkivate  takistuste  ületamisel.

Vastupanu allikateks on laastu moodustumise erinevad etapid – elastne deformeerimine,

plastne  deformeerimine,  nihkumine,  painutamine  ja  murdmine,  ning  teriku  tööpindade

kokkupuutel detailiga tekkiv hõõrdejõud [10].

Joonis 1.3. Lõikejõu komponendid [10]

Lõikeinstrumendi  geomeetria mõjutab lõikejõudude suurust ja seeläbi ka vibratsioonide

omadusi.  Geomeetria  elementideks  on  esinurk,  peataganurk,  abitaganurk,  teritusnurk,

lõikenurk,  pea-  ja  abilõikeserva  nurk,  tera  tipunurk  ja  teriku  tipuraadius[10,11].

Geomeetria elemendid on esitatud joonistel 1.4 ja 1.5.
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Esinurk on nurk põhitasandi ja esipinna vahel, mida loetakse positiivseks juhul, kui esipind

on suunaga lõikeservast alla poole. Mida positiivsem esinurk, seda väiksemad on lõikejõud

ja  sellest  tulenevalt  on  väiksem  ka  tekkiva  vibratsiooni  amplituud.  Kuna  esinurga

vähendamine mõjutab lõikeinstrumendi vastupidavust, siis ei ole selle liigne vähendamine

otstarbekas  [10,12].  Peataganurk  asub  peatagapinna  ja  lõikeservatasandi  vahel.  Mida

suurem on nimetatud nurk, seda väiksemad on lõikamisel tekkivad hõõrdejõud. See omab

omakorda  positiivset  efekti  töötlemisel  esinevate  vibratsioonide  amplituudile.  Sarnaselt

esinurgale vähendab liigne peataganurk lõikeinstrumendi püsivust [10].

Joonis 1.4. Lõikeinstrumendi geomeetria elemendid treimise külgvaates [10]

Abitaganurk  on  nurk  abitagapinna  ja  lõikeservatasandi  vahel,  ning  mõjutab  sarnaselt

peataganurgale hõõrdejõudude teket. Teritusnurga ja lõikenurga suurus on otseses seoses

peataganurga ja esinurgaga ja seega on ka nende mõju tekkivate vibratsioonide omadustele

vastavuses  nimetatud  nurkade  väärtustega.  Lõikeservanurk  on  nurk  ettenihke  suuna  ja

pealõikeserva  peatasandi  projektsiooni  vahel,   mille  liigne  vähendamine  toob  kaasa

lõikejõudude  ja  sellest  tulenevalt  ka  vibratsioonide  amplituudi  suurenemise.

Abilõikeservanurk on nurk ettenihke suuna ja abilõikeserva peatasandi projektsiooni vahel,

mille  suurendamine  halvendab  töödeldud  pinna  kvaliteeti,  kuid  vähendab  ka  tekkivaid

lõikejõude.  Tera  tipunurk  sõltub  kahest  viimati  nimetatud  nurga  väärtusest  [10].

Vibratsioonide amplituudi vähendamiseks on soovituslik kasutada lõikeinstrumente, mille
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tipuraadius on väiksem lõikesügavusest [11].

Joonis 1.5 Lõikeinstrumendi geomeetria elemendid treimise pealtvaates [10]

Lõikeinstrumendi  kulumine  suurendab  tekkivaid  vibratsioone,  kuna  lõikeserv  muutub

ebaühtlaseks ja lühemaks ning seega muutub ka eemaldatava laastu ruumala. Üks võimalus

instrumendi kulumise kaudseks hindamiseks on just vibratsioonide mõõtmine. Chelladurai,

H., Jain, V. K. ja Vyas, N. S. poolt läbiviidud eksperimentaalne teriku kulumise mõju keha

nihete kiirendusele on esitatud joonisel 1.6 [13]

Joonis 1.6 Kiirenduse sõltuvus lõikesügavusest 0,3; 0,4 ja 0,5 millimeetrise tagapinna

kulumise korral [13]

Jooniselt 1.6 näeme, et suurenenud tagapinna kulumise korral suureneb keha kiirendus ehk
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vibratsioonid [13]. Käesolev mõju toimib ka vastupidiselt ehk muudest faktoritest tingitud

vibratsioonid vähendavad lõikeinstrumendi püsivusaega.

Jooniselt  1.6 näeme samuti  seda,  et  lõikerežiimidest  sõltuvalt  muutuvad vibratsioonide

omadused. Lõikerežiimidest eristatakse treimisel kolme: lõikesügavus, ettenihe ja detaili

pöörlemissagedus. Lõikerežiimidest sõltub ühe pöörde jooksul eemaldatava laastu ruumala

ning sellest  tulenevalt  on tegemist  olulise  osaga  tekkivate  omavõngete  ja  lõikejõudude

kujunemisel.

Lõikesügavusega  määratakse  eemaldatava  materjalikihi  paksus.  Lõikesügavuse

suurendamisel saavutatakse väiksem detaili töötlemiseks vajalike läbimite arv, kuid liigse

suurendamise tulemusena halveneb pinna kvaliteet ja suureneb lõikeinstrumendi kulumine.

Praktikas on pikitreimise soovituslik lõikesügavuse maksimumpiir kuni kaks kolmandiku

lõikeserva  ulatusest,  mis  väldib  suurenenud  lõikejõudude  teket  [11].  Samuti  omab

töötlemisele negatiivset efekti liiga õhuke eemaldatav materjalikiht. Sellisel juhul tulevad

rohkem esile detaili  ebatäpsustest  tingitud lõikejõu muutused ja suurenevad hõõrdejõud

mille tulemusena suureneb vibratsioonide negatiivne mõju. Kui lõikesügavus on väiksem

instrumendi  tipuraadiusest,  muutub  sellega  lõikeinstrumendi  geomeetria  ja  sellest

tulenevalt  suurenevad  töötlemisel  tekkivad  hõõrdejõud  [11].  Izelu,  C.  O.,  Eze,  S.C.,

Oreko,  B.U.  Ja  Edward,  B.A. poolt  avaldatud artiklis  on  eksperimentaalselt  mõõdetud

lõikerežiimide  mõju  töötlemisel  tekkivatele  vibratsioonidele.  Katsed  viidi  läbi

manuaalpingis,  töödeldav  materjal  oli  41Cr4.  Artikli  vibratsioonide  mõõtmistulemused

erinevate lõikesügavuste korral on esitatud tabelis 1.1 [14].

Tabel 1.1. Vibratsioonide sõltuvus lõikesügavusest [14]

Katse nr.
Parameeter

lõikesügavus,
mm

pöörlemissagedus,
min-1

tööriista
väljaulatuvus, mm

kiirendus, G

1 1 260 80 0,15

10 2 260 80 0,13

19 3 260 80 0,37
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Töö tulemusena leiti,  et  lõikesügavuse suurendamine 0,1 millimeetrilt  0,2 millimeetrini

vähendas  terakehas  tekkivate  nihete  kiirendust  0,02  g  võrra,  ning  lõikesügavuse

suurendamisel 0,2 millimeeterilt 0,3 millimeetrini suurendas kiirendust 0,24 g võrra.

Ettenihe määrab lõikeinstrumendi poolt läbitud teepikkuse detali ühe täispöörde jooksul.

Ettenihke suurendamise abil saavutatakse läbimi eemaldamine lühema ajaperioodi jooksul.

Liiga  väike  ettenihe  põhjustab  suurenenud  raadiuse  sihilisi  hõõrdejõude,  mis  tekitavad

suurenenud  amplituudiga  vibratsioonid  [11].  Liigne  ettenihke  suurendamine  põhjustab

sarnaselt lõikesügavusele lõikejõude soovimatut kasvu.

Detaili  pöörlemissagedusest  sõltub  lõikekiirus ehk  lõikeinstrumendi  lõikeserva  ja

töödeldava  detaili  lõikepinna  omavahelise  suhtelise  sirgliikumise  kiirus.  Detaili

pöörlemissagedus  mõjutab  vibratsioonide  teket  sarnaselt  ettenihkele,  kus  vähene

pöörlemissagedus põhjustab liigseid hõõrdejõude ning liigne pöörlemissagedus suurendab

lõikejõude.  Izelu,  C.  O.,  jt. poolt eksperimentaalselt  leitud  keha  nihkumise  kiirenduse

sõltuvus pöörlemissagedusest on esitatud tabelis 1.2.

Tabel 1.2. Vibratsioonide sõltuvus pöörlemissagedusest [14]

Katse nr.
Parameeter

lõikesügavus,
mm

pöörlemissagedus,
min-1

tööriista
väljaulatuvus, mm

kiirendus, g

10 2 260 80 0,13

13 2 320 80 0,13

16 2 400 80 0,16

Tabelist  1.2  näeme,  et  pöörlemissageduse  suurendamisel  320min-1 400min-1 suurenes

terahoidja  nihke  kiirendus  0,03  g  võrra.  Lisaks  lõike-  ja  hõõrdejõududele  mõjutab

pöörlemissagedus  ka  süsteemi  tasakaalu.  Nimelt  tuleb  treimisel  vältida  resonantsi

olukorda,  ja  seetõttu  tuleb  töötlemisel  vältida  tööpingi  omavõnkesagedusi.  Vastava

stabiilsusdiagrammi näide on esitatud joonisel 1.7.

17



Joonis 1.7 Stabiilsuse sõltuvus laastu paksusest ja spindli pöörlemissagedusest, kus

rohelisega on tähistatud stabiilne lõikamine [15]

Tera  keha  külge  kinnitatakse  lõikeinstrument  ning  see  on üks  olulisemaid  vibratsioone

mõjutavad tegureid. Terakeha väljaulatuvus terahoidjast suurendab tekkivaid vibratsioone.

Praktikas  on soovitatav kasutada võimalikult  minimaalset  väljaulatuvust.  Väljaulatuvust

loetakse  kriitiliseks,  kui  lõikeserva  ja  kinnituse vahekaugus  ületab  terakeha  läbimõõtu

neljakordselt [11].  Terakeha  väljaulatuvuse  vähendamise  abil  saavutatakse  kõrgema

omavõnkesagedusega  vibratsioon  [16].  Kõrgem  omavõnkesagedus  tähendab  seda,  et

süsteemis  on saavutatud suurem jäikus  [6].  Sardar,  N.,  jt.  poolt  määratud treitera  keha

omavõnkesagedus ja vastaval sagedusel esinev vibratsioonide amplituud on esitatud tabelis

1.3.

Tabel 1.3. Vibratsioonide sõltuvus tera keha terahoidjast väljaulatuvusest[16]

Katse nr.
Parameeter

tööriista
väljaulatuvus, mm

omavõnkesagedus, Hz amplituud, mV

1 100 1900 140

2 80 2900 100

3 60 5300 85

4 50 7800 65

Tabelist  1.3  näeme,  et  väiksema  väljaulatuvuse  korral  on  saavutatud  madalama

amplituudiga ja kõrgema omavõnkesagedusega vibratsioonid.
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Tera keha materjal mõjutab sarnaselt väljaulatuvusele vibratsioonide omavõnkesagedust ja

amplituudi.  Olulisimad keha  materjali  omadused  on  selle  sitkus,  jäikus,  tihedus  ja

elastsusmoodul.  Mida jäigem ja sitkem on tera keha materjal,  seda paremini sumbuvad

tekkivad vibratsioonid. Enamasti on välistreimisel kasutusel ühest tahkest tükist tera kehad,

mis  on valmistatud   terasest.  Samuti  on kasutusel  ka näiteks  kõvasulamist  valmistatud

treitera  kehad.  Vibratsioonide  summutamise  eesmärgil  on  kasutusel  täiendava

summutamise süsteemiga treitera kehad.

Väga  olulist  rolli  vibratsioonide  tekkel  omab  töödeldav  materjal  ja  selle  omadused.

Vastavalt  materjalile  valitakse  lõikeinstrumendid  ja  lõikerežiimid.  Materjali  olulisimad

omadused on väljaulatuvus  spindlist,  erilõikejõud ja  materjali  täpsus.  Mida  suurem on

väljaulatuvus ja erilõikejõud, seda suurem on oht vibratsioonide tekkeks. Kui  töödeldava

materjali  väljaulatuvus  spindlist  on  liiga  suur,  kasutatakse  selle  tsentreerimiseks

tsentripukke ja vajaduse korral ka lünette. Materjali täpsus mõjutab peamiselt stabiilsust

lõiketsoonis. Kui materjalil on ühtlane struktuur on tekkivad nihked väiksemad. 

Üheks oluliseks vibratsioonide teket mõjutavaks teguriks on töödeldava pinna kvaliteet.

Mida  väiksema  pinnakaredusega  on  töödeldav  pinnakiht,  seda  väiksem  on  tõenäosus

vibratsioonide  tekkeks.  Detaili  töötlemise  esimese  läbimi  järgselt  jääb  töödeldavale

detailile vibratsioonide omadustest sõltuv laineline muster. Juhul kui vibratsioonid on ühes

faasis  ning  töödeldav läbim on identne eelneva läbimiga,  kopeerib  võnkumine eelneva

vibratsiooni  poolt  tekitatud  mustrit  ning  lõikejõudude  suurenemist  ei  toimu.  Kui  aga

lõikerežiimide või läbimi pikkuse muutmisel toimub faasinihe, tekib olukord, kus laastu

paksus muutub ebaühtlaseks. Ebaühtlase laastupaksuse tulemusena suurenevad töötlemisel

tekkivad  vibratsioonid,  kuna  toimub  lõikejõudude  suurem  kõikumine  [6].  Kirjeldatud

olukordade parim ja halvim võimalik olukord on esitatud joonisel 1.8

19



Joonis 1.8 Faasinihete mõju vibratsioonidele, kus A – faasinihketa töötlemine, B –

maksimaalse faasinihkega töötlemine

Töötlemiskeskkonna all on peamiselt silmas peetud jahutusvedeliku kasutamist, mille abil

on  võimalik  vähendada hõõrdumist  ja  seega  ka  tekkivaid  lõikejõude.  Samuti  tähendab

jahutusvedeliku kasutamine paremat pinnakvaliteeti,  mis vähendab vibratsioonide kasvu

järgneva läbimi töötlemisel.
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2. VIBRATSIOONIDE SUMMUTAMINE

 2.1. Vibratsioonide summutamise iseloomustus

Vibratsioonidest  tulenevate  probleemide  vähendamiseks  on  kasutusel  kolm  erinevat

lahendust [17]:

1. Süsteemi ja seeläbi ka võnkumiste tasakaalustamine;

2. vibratsioonide summutamine;

3. löökkoormuste isoleerimine.

Käesoleva  treitera  keha  arenduse  puhul  on  tegemist  neist  teise,  ehk  vibratsioonide

summutamisega.  Vibratsioonide  summutamisel  eristatakse  kahte  liiki  summutamise

lahendusi – aktiivne ja passiivne [17].

Passiivsed  meetodid  tähendavad  seda,  et  vibratsioonide  summutamiseks  on  süsteemis

kasutusel  materjalid,  mille  omaduste  abil  vibratsioonid  paremini  sumbuvad.  Samuti  on

võimalik  olemasolevat  süsteemi  passiivselt  summutada,  kui  seda  modifitseeritakse

täiendavate elementidega. Tänu materjali suuremale jäikusele neeldub võnkumiste energia

paremini  ja  seeläbi  saavutatakse  vähenenud  vibratsioonid  [18].  Passiivseid  meetodeid

rakendatakse treimisel peamiselt treitera kehale [7].

Aktiivsel vibratsioonide summutamisel on summutatav keha varustatud ajamisüsteemiga,

mis  võivad  lisaks  vibratsioonide  summutamisele  ka  süsteemi  tasakaalustada  [17].

Ajamisüsteemid  võivad  olla  varustatud  erinevate  andurite  ja  täituritega  [18].   Aktiivse

summutamise näide on esitatud joonisel 2.1.
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Joonis 2.1. Vibratsioonide summutamine aktiivmeetodil [18]

Käesoleva  näite  puhul  on  tegemist  sisetreimisel  kasutatava lahendusega.  Terakeha  on

varustatud anduritega, mis mõõdavad töötlemisel tekkivaid jõude. Jõu tekkimisel tekitab

aktuaator vastujõu, mille abil parandatakse süsteemi tasakaalu [18].

Lisaks  aktiivsele  ja  passiivsele  summutamisele  eristatakse  summutamise  liike  ka

tehnoloogiapõhiselt  ning  nende defineerimine  on  oluline  matemaatilise  modelleerimise

käigus.  Ühe  vabadusastmelisel  summutamisel  on   modelleerimise  seisukohalt  kolm

erinevat liiki summutamist[19]:

1. Vedelik summutus (ingl viscous damping);

2. Coulomb summutus (ingl coulomb damping);

3. tahke keha summutus (ingl solid damping).

Vedelik  summutamisel  kasutatakse  ära  vedelike  omadusi.  Nimelt  vähendab  viskoosne

vedelik, milles tahke keha paikneb, tekkivaid vibratsioone läbi energia neelamise. Vedelik

summutamine sõltub peamiselt vedeliku summutustegurist ning kiirusest [19].

Coulomb'i  summutusel  toimub  energia  neeldumine  kahe  tahke  keha  omavahelise

hõõrdumise  tulemusena.  Summutus  sõltub  kehade  vahelisest  hõõrdetegurist  ja
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normaaljõust [19].

Tahke  keha  summutusel  toimub  vibratsioonide  summutamine  läbi  materjali  omaduste,

millest on pikemalt juttu matemaatilise modelleerimise peatükis [19].

 2.2. Sandvik Coromant Silent Tools

Silent Tools on sisetreimisel kasutatav vibratsioone vähendav treitera kehade tooteseeria

firmalt Sandvik Coromant. Ettevõte pakub nelja liiki treitera kehasid, millest kolmas ja

neljas kuuluvad Silent Tools tooteseeriasse[20] :

1. Terasest tera kehad (ingl. solid steel bar);

2. kõvasulamist terakehad (ingl. carbide bar);

3. terasest summutamisega kehad (ingl. steel dampened bar);

4. kõvasulamist summutamisega kehad (ingl. carbide dampened bar).

Terasest treitera kehad on kasutusel juhul, kui tera keha väljaulatuvus on väiksem kui neli

tera  keha  läbimõõtu  [20].  Vastavad  pidemed  koosnevad  ühtlasest  terasesulamist ja

vibratsioonide vähendamine toimub vastavalt kasutatava sulami omadustele.

Karbiidist ehk kõvasulamist treitera kehade kasutamine on soovituslik siis, kui tera keha

väljaulatuvus  ületab  selle  läbimõõdu  vahemikus  neli  kuni  kuus  korda  [20].  Karbiidist

treitera  kehade  kasutamisel  on  tegemist  tahke  keha  summutusega  [19].  Vibratsioonide

summutamine toimub sarnaselt terasest tera kehadega, kuid kõvasulamil on suurem tihedus

ning  elastsusmoodul,  tänu  millele  sumbuvad  võnkumised  võrreldes  terase  sulamitest

treitera kehadega paremini [21]. Tera keha elastsusmoodul, ehk Young'i moodul on kuni

kaks korda suurem kui konstruktsiooniterastel [22]. Enim levinud kõvasulami materjaliks

on  volframkarbiidist  valmistatud  pulbriline komposiitmaterjal,  mille  sidumiseks

kasutatakse  koobaltit.  Samuti  lisatakse  segusse  täiendavaid  ühendeid,  mis  aitavad
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vibratsioonide  sumbumist  parandada.   Pulbrisegu  pressitakse  kokku  ja  kuumutatakse

koobalti  sulamistemperatuurini.  Kõvasulami  saavutatakse  parendatud  vibratsioonide

vähendamise efekt. Kasutatavate materjalide  täpsemat koostist tootja poolt avalikustatud

pole.

Terasest  summutamisega  treitera  kehade  kasutamine  on  soovituslik  siis,  kui  tera  keha

väljaulatuvus  ületab  selle  läbimõõdu  vahemikus  kuus  kuni  kümme  korda.  Käesoleva

lahenduse puhul on treitera kehasse lisatud vibratsioone summutav süsteem, mille täpne

tööpõhimõte  ettevõtte  poolt  avalikustatud  ei  ole  [20].  Küll  aga  on  teada,  et  käesolev

lahendus kasutab kombineeritult nii vedelik, Coulomb'i kui tahke keha summutust.  

Kõvasulamist summutamisega treitera kehade kasutamine on soovituslik siis, kui tera keha

väljaulatuvus  ületab  selle  läbimõõdu  vahemikus  kümme kuni  neliteist  korda.  Käesolev

lahendus  on  muus  osas  sarnane  terasest  summutamisega  lahendusega [20].  Lahenduste

põhimõtteskeem on esitatud joonisel 2.2

Joonis 2.2. Sandvik Coromant Silent Tools tooteseeria vahetatavate

peadega treitera kehad [20]
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Oluline  osa  vibratsioonide  vähendamisel  on  ka  tera  keha  kinnitusel,  mis  tagab

vibratsioonide vähendamisel maksimaalse efekti. Sandviku poolsed kinnitamise juhised on

esitatud joonisel 2.3.

Joonis 2.3. Terakeha kinnitusnõuded, kus 1 – terasest treitera kehad; 2,3 – kõvasulamist

treitera kehad, 4 – terasest summutamisega treitera kehad; 5 – kõvasulamist

summutamisega treitera kehad [20]

Jooniselt on ka näha eelpool kirjeldatud treitera kehade väljaulatuvuse kasutus vahemikus

nelja-  kuni  neljateistkümnekordse väljaulatuvuse ja  diameetri  suhte  korral.  Ettevõtte

kodulehe  andmetel  on  võimalik  suurendada  tootlikust  50...400%  sõltuvalt  töödeldava

detaili omadustest.

Sandviku poolt läbiviidud katsete tulemusena leiti, et Silent Tools treitera keha kasutamisel

ava töötlemisel suurenes tootlikus 188%. Katse andmed on esitatud tabelis 2.1

Tabel 2.1 Silent Tools treitera keha mõju tootlikusele koorivtöötlemisel [20]

Parameeter Tavaline pide Silent Tools

1. Töödeldav materjal CMC 01.1, P1.1.Z.AN

2. Eemadaldatud materjali maht  cm3 54

3. Treitera keha Pole täpsustatud C6-570-3C 40 368

4. Pöörlemissagedus min-1 424 955
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5. Lõikekiirus m/min 80 180

6. Ettenihe mm/p 0,1 0,15

7. Lõikesügavus mm 1 2

8. Tsükliaeg min 92 32

9. Tootlikus % 100,00% 188,00%

Tabelist näeme, et tootlikkus kasvas, kuna vähendatud vibratsioonid võimaldasid kasutada

suuremat lõikesügavust, lõikekiirust ja ettenihet.

 2.3. Seco Steadyline

Steadyline  on  sarnaselt  Silent  Toolsile  sisetreimisel  kasutatav  vibratsioone  vähendav

treitera  kehade  tooteseeria.  Tootjafirmaks on  Seco  Tools.  Erinevalt  Silent  Toolsist  on

käesolevat lahendust soovitatav kasutada treitera keha läbimõõdu ja diameetri suhete kuus

kuni kümme vahemikus. Täpsemalt on ettevõttel pakutud kuue-, kaheksa- ja kümnekordse

väljaulatuvusega treitera kehad.

Steadyline’i tehnoloogias  on  kasutusel  vibratsioone  summutav  element,  mis  paikneb

treitera   kehas  lõikeinstrumendipoolses otsas.  Vibratsioonide  summutamine  toimub  nii

Coulomb'i kui ka tahke keha summutuse teel. Vastava paigutuse peamine põhjus on see, et

lõikeinstrumendipoolses otsas  on  vibratsioonide  poolt  põhjustatud  nihked  suurimad.

Vastava tehnoloogia kasutamine suurendab tera keha jäikust [23]. Tehnoloogia paigutus on

esitatud joonisel 2.4 ning vibratsioonide sumbumise võrdlus joonisel 2.5

26



Joonis 2.4. Steadyline’i tehnoloogia vibratsioonide illustratiivne levik võrreldes tavapärase

treitera kehaga, kus a – tavaline tera keha; b – Steadyline tera keha [23]

Joonis 2.5. Vibratsioonide sumbumise võrdlus ajas, kus a – Steadyline tera keha; b –

standardne tera keha [23]

Joonise 2.5 põhjal näeme, et vibratsioonide sumbumine ajas on  Steadyline’i tehnoloogia

kasutamisel parem, kui standardse treitera keha kasutamisel.

 2.4. Plansee Densimet

Densimet  on  firma  Plansee  Group  poolt  pakutav  vibratsioonide  summutamisega
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sisetreitera  keha  lahendus.  Oma  põhimõttelt  on  tooteseeria  sarnane  Sandviku  poolt

pakutavate kõvasulamist  treitera kehadega,  millel  on suurem tihedus,  sumbuvustegur ja

elastsusmoodul ehk  tegemist  on  tahke  keha  summutusega.  Pakutavad  lahendused  on

valmistatud  ühest  tükist,  mille  kõvasulami  sisaldus  on  suurem  kui  90%.  Kõvasulami

materjali omadused toote Densimet 176 näitel on esitatud tabelis 2.2 [24].

Tabel 2.2. Densimet 176 kõvasulami omadused [23]

Näitaja Väärtus

Kõvasulami sisaldus % 93

Sideained Nikkel, Raud

Tihedus kg/m3 17600

Kõvadus HV 305

Tõmbetugevus MPa 700

Elastsusmoodul GPa 305

Tabelist  näeme,  et  tera  keha  elastsusmoodul  on  tavapärase  konstruktsiooniterasega

võrreldes ligi poole suurem. Densimet tehnoloogia kasutamisel on tootja poolt määratud

pinnakvaliteedi  märgatav  paranemine  alates  3,8-kordsest väljaulatuvuse  ja  läbimõõdu

suhtest.  Densimet  176  mõju  pinnakaredusele  vastavalt  tera  keha  väljaulatuvusele  on

esitatud joonisel 2.6 [24].
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Joonis 2.6.  Tera keha Densimet 176 ja terasest tera keha pinnakareduse sõltuvus treitera

keha väljaulatuvusest [24]

Käesolevalt  jooniselt  on  näha,  et  kõvasulamist  treitera  keha  kasutamise  tulemusena

vähenevad  töötlemisel  tekivad  vibratsioonid  ning  seeläbi  paraneb  töödeldava  pinna

kvaliteet.

 2.5. Arendatav treitera keha

Arendatava  treitera  keha  esialgse  idee  autoriks  on  Viacheslav  Maksarov,  kes  pakkus

vibratsioonide  vähendamiseks  välja  mitmekihilise  tera  keha  lahenduse.  Terahoidiku

prototüüp  valmistati  standardsest  välistreitera  kehast,  mille  pideme  osas  eemaldati

alumisest  ja  ülemisest  osast  materjalikiht.  Eemaldatud  materjalikihi  asemele  paigutati

eemaldatud kihi  mõõtmetega  lisamaterjalist  deatilid.  Lisamaterjali  kinnitamiseks  puuriti

pidemesse  ja  lisamaterjali  kolm  ava  ning  kinnitati  lisamaterjalid,  millest  ühe  avad

keermestati poltide abil pideme külge [25]. Valminud prototüüp on esitatud joonisel 2.7.
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Joonis 2.7. Mitmekihilise treitera keha prototüüp [25]

Esimese  prototüübi  edasiarendusena  on  Marten  Madissoo,  Jüri  Olti  ja  Viacheslav

Maksarovi  poolt  muudetud  lisamaterjali  paigutust  treitera  kehas.  Nimelt  pakuti  välja

lahendus, kus lisamaterjalist valmistatakse vardad, mis paigutatakse tera keha ülemises ja

alumises  osas  paiknevatesse soontesse.  Esialgse väljapakutud lahenduse puhul ei  olnud

defineeritud lisamaterjalist varraste kuju, kuid lisamaterjalist varraste materjalina oli välja

pakutud teras 45 [25]. Väljapakutud lahendus on esitatud joonisel 2.8.
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Joonis 2.8. Lisamaterjalist varrastega treitera keha kontseptsioon [25]

Kolmanda  edasiarenduse  etapina  konstrueeriti  ja  valmistati  Argo  Rossneri  magistritöö

tulemusena Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis esimene lisamaterjalist varrastega treitera

keha,  millega  viidi  läbi  ka  lõikekatsed.  Varraste  materjalina  oli  lõikekatsetel  kasutatud

konstruktsiooniterast  Hydrax  25  ja  messing  CuZn28.  Konstrueeritud  varraste  tooriku

materjal  oli  valmistatud  valtsimise  teel,  kus  valtsimise  suund oli  lisamaterjali  pikitelje

sihiline. Varrastele soovitud kuju andmine toimus freesimise teel.  Varraste pikisuunalise

kinnitusena oli pideme tagaosasse poldi abil paigutatud piirav plaat. Varraste sooned olid

valmistatud varrastest istu võrra väiksemate mõõtmetega ehk tegemist oli pingistuga [25].

Lisamaterjalist varraste kuju on esitatud joonisel 2.9.
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Joonis 2.9. Lisamaterjalist varraste kuju pealt ja külgvaates [25]

Käesolev lahendus toimib tahke  keha summutuse ning Coulomb'i  summutuse teel,  kus

põhirõhk on pandud just tahke keha summutusele. Lisamaterjalist varraste paigutamisega

treitera pidemesse saavutatakse järgnevad vibratsioone vähendavad omadused:

1. Suurenenud elastsusmoodul;

2. suurenenud mass;

3. suurenenud tihedus;

4. kõrgem omavõnkesagedus;

5. lainete levik ühest materjalist teise;

6. energia neeldumine hõõrdumisel.

Suurenenud  elastsusmoodul,  mass  ja  tihedus  vähendavad  vibratsioone,  kuna  vastavate

omaduste  suurenemisega  kasvab nihete  tekkimiseks  vajalik  energia,  mis  aga  tootmises

püsib sama väärtusega sõltumata treitera keha omadustest. Seeläbi toimub vibratsioonide

sumbumine.

Lainete  levikul  ühest  materjalist  teise  toimub  nende  sumbumine,  kuna  lained  levivad

võnkuvast kehast  staatilisse kehasse,  mille struktuurid pole omavahel  seotud. Seega on
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staatilise  lisamaterjali  võnkuma  panemiseks  vajalik  suurem  energia.  Samuti  muutub

võnkumiste kiirus ehk sagedus, mis tihedamasse materjali üleminekul väheneb [25].

Kõigi  toodud  omaduste  koosmõju  tulemusena  saavutati  Argo  Rossneri  magistritöös

läbiviidud  mõõtmiste  tulemusena   konstruktsiooniterase  S335J2+AR  töötlemisel

paranenud  pinnakvaliteet,  mille  põhjal  võime  eeldada,  et  ka  instrumendi  püsivusaeg

suureneb. Pinnakareduse mõõtmistulemused on esitatud tabelis 2.3 [25].

Tabel  2.3. Originaal- ja  lisamaterjalist  varrastega  treitera  keha  võrdluskatsed

konstruktsiooniterase S335J2+AR töötlemisel [25]

Ettenihe,
mm/p

Pinnakareduse  võrdlus, %

Originaal Hydax 25 vardad CuZn28 vardad

0,1

100

130,9 92,1

0,2 94 84,1

0,3 87,5 97,2

0,4 90,7 95,6

Tabelist  näeme,  et  seitsmel  juhul  kaheksast  paranes  lisamaterjalist  varraste  kasutamisel

töödeldava  pinna  kvaliteet.  Ettenihete  0,1  ja  0,2  mm/p  korral  osutus  efektiivsemaks

messingist, ning ettenihete 0,3 kuni 0,4 korral terasest varraste kasutamine.

Täiendavalt  on  käesoleva  magistritöö  käigus  läbiviidud  lõikekatsed  raskestitöödeldava

materjali  töötlemisel.  Materjalide  lõiketöödeldavust  hinnatakse  tekkivate  lõikejõudude,

tööriista  kulumise,  pinnakareduse  ja  pinna  ühtluse  alusel.  Levinud  raskestitöödeldavad

materjalid on karastatud ja roostevabad terased ning titaani-, nikli- ja molübdeenisulamid

[26].

Võrdluskatsed on läbiviidud Eesti  Maaülikooli  Tehnikainstituudi laborkorpuses.  Katsete

käigus  töödeldi  samadel  lõikerežiimidel  roostevaba  terast  X5CrNi18-10  nii  originaal

treitera keha, ning Hydax 25 varrastega treitera keha kasutamisel. Katsed viidi läbi CNC

treipingis  Haas  SL10,  pinnakareduse  mõõtmiseks  kasutati  mõõteseadet  Mahr  MahSurf
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PS1. Pinnakareduse määramisel mõõdeti profiiliordinaatide keskmist väärtust iseloomustav

Ra.  Vastavalt  kasutatud  lõikeinstrumendile,  Mitsubishi  Carbide  CNMG120404-SH

UE6110,  olid  valitud lõikekiiruseks  200 m/min ning lõikesügavuseks  1,5 mm.  Treitera

kehadena olid kasutusel kaks Mitsubishi Carbide  DCLNR2020K12 treitera keha, millest

ühte olid paigaldatud lisamaterjalist vardad. Tera keha väljaulatuvus oli 50 mm.  Katsetel

kasutati  jahutusvedeliku.  Mõõtmiste  tulemusena  leitud  pinnakareduste  keskmised

väärtused on esitatud tabelis 2.4.

Tabel 2.4.  Originaal ja lisamaterjalist  varrastega treitera  keha võrdluskatsed roostevaba
terase X5CrNi18-10 töötlemisel

Ettenihe,
mm/p

Läbimi
jrk. nr.

Pinnakaredus, μm Hälve

Originaal Hydax μm %

0,1

1 1,241 1,046 -0,194 84,3

2 1,001 1,474 0,473 147,3

3 1,007 1,346 0,339 133,7

0,2

1 2,156 2,691 0,536 124,8

2 2,486 2,728 0,242 109,7

3 2,673 3,197 0,523 119,6

0,3

1 4,224 4,517 0,293 106,9

2 4,644 4,789 0,145 103,1

3 4,734 4,871 0,137 102,9

Katsete läbiviimisel esines lisamaterjalist varraste kasutamisel vibratsioonidele iseloomulik

vali müra, mille esinemist originaal treitera keha kasutamisel ei täheldatud.  Tabeli põhjal

näeme, et lisamaterjalist varraste kasutamisel halvenes töödeldava pinna kvaliteet kaheksal

juhul üheksast. Pinnakaredus suurenes ettenihke 0,1 mm/p korral läbimite keskmiselt 19%,

ettenihke  0,2  mm/p  korral  18%  ning  ettenihke  0,3  mm/p  korral  4  %.  Näeme,  et

lõikejõudude  suurenemise  korral  paranes  lisamaterjalist  varrastega  treitera  keha

kasutamisel pinnakvaliteet võrreldes originaal treitera keha kasutamisega.
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3. MATEMAATILINE MODELLEERIMINE

 3.1. Modelleerimise alused

Vibratsioonide matemaatilise modelleerimise tulemusena saab hinnata varraste omaduste

teoreetilist mõju vibratsioonide sumbumisele. Käesoleva magistritöö mahust lähtudes on

matemaatilise  modelleerimise  eel  tehtud  varraste  kujule  lihtsustus,  taandades  varda

ristlõige  nelinurkseks,  mis  võimaldab  ligikaudselt  hinnata  varraste  mõju  vibratsioonide

sumbumisele.  Vastava  lihtsustuse  tulemusena  saame  vardaid  käsitleda  kui  ühtlase

massijaotusega  nelinurkset  tala.   Samuti  käsitletakse  vaid  lisamaterjalist  varrastega

varustatud tera keha osa.  Analüüsitav lihtsustatud konstruktsioon on esitatud joonisel 3.1

Joonis 3.1 Lihtsustatud teritera keha

Nagu  eelnevas  peatükis  defineeritud,  toimub  käesolevas  lahenduses  kahte  liiki

vibratsioonide summutust – tahke keha summutus ning Coulomb'i, ehk hõõrdesummutus.
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Käesolevas peatükis uuriti varraste omaduste mõju tahke keha summutusele.

Varraste mõju hindamiseks vaadeldi lisamaterjalist vardaid kui ühe vabadusastmelist tala ja

leiti  selle  FRFi  (ingl  Frequency  Response  Function)  ehk  sagedusspektri  funktsiooni.

Vastava funktsiooni leidmiseks ühe vabadusastmelisel talal kasutatakse järgnevat valemit

(3.1.1) [19]:

X=
sin (λ⋅l)cosh (λ⋅l)−cos (λ⋅l)sinh (λ⋅l)

λ3 ES I1+cos(λ⋅l)cosh (λ⋅l)
(3.1.1)

kus, λ – sagedustegur

Es – kompleksarvuline elastsusmoodul

I – inertsimoment m4

l – tala pikkus m

η – sumbuvustegur

Arvutuste  läbiviimiseks  on  esmalt  leitud  talaks  taandatud  varraste  inertsimoment,  mis

avaldub järgneva valemiga (3.1.2) [19].

I=a b3

12
        (3.1.2)

kus, a – varda laius m

b – varda kõrgus m

Samuti on leitud sagedustegur, mille leidmiseks kasutati valemit 3.1.3 [19]

λ=
4√(ω2ρ A

Es I
) (3.1.3)

kus, ω – nurksagedus rad/s

ρ – Tala materjali tihedus kg/m3

A – tala ristlõike pindala m2

Es – kompleksarvuline elastsusmoodul
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Nurksagedus on leitud järgneva valemiga (3.1.4) [19]

ω=2 π f (3.1.4)

kus, f – sagedus Hz

Elastusmoodul tuli sagedusspektri esitamiseks viia üle kompleksarvulisele kujule. Seeläbi

saadi  teostada  Fourier'i  teisendust  ehk  viia  võnkumiste  kirjeldus  aegfunktsioonist  üle

sagedusfunktsiooniks. Kompleksarvulisel kujul avaldub elastsusmoodul vastavalt valemile

3.1.5. [18]

ES=E(1+i η) (3.1.5)

Vastavate valemite abil on võimalik defineerida tera keha omadused ning läbi viia Fourier'i

teisendus, mille alusel saame hinnata varraste omaduste mõju tera keha jäikusele erinevatel

võnkesagedustel.

 3.2. Lisamaterjalist varraste materjali valik

Materjali valiku analüüsimisel on aluseks võetud Argo Rossneri magistritöös välja pakutud

lisamaterjalist  varraste  mõõtmed  ning  materjal.  Täiendavalt  on  valitud  analüüsimiseks

kõrge  elastsusmooduli  ja  tihedusega  kõvasulam,  mille mark  on  täpsustamata.

Olemasolevate varraste kõrguseks on 6,5 millimeetrit ning laiuseks on lihtsustatud kujul

saadud  6,84  millimeetrit.  Laiuse  leidmisel  on  lähtutud  ristlõike  pindalast  44,45

ruutmillimeetrit  ning  jagatud  see  kõrgusega  6,5  millimeetrit.  Seejärel  on  ette  antud

analüüsitav  sageduspiirkond.  Sageduspiirkonna  valikul  on  lähtutud  sellest,  et

sageduspiirkonda jääks vähemalt  esimene resonantsi  haripunkt.  Resonantsi  haripunktide

väärtused on leitavad valemiga 3.2.1 [19].

f n=
βi

2

2 π l2

√E I
ρ A

(3.2.1)

kus, β – haripunkti tegur

i – haripunkti järjekorra number
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Haripunkti  teguri βi väärtuseks  on  esimese  haripunkti  puhul   β1 =  1,87510107  [19].

Haripunktide  leidmiseks  on  vaja  esmalt  leida  analüüsitavate  materjalide  mehaanilised

omadused: tihedus ja elastsusmoodul. Kuna elastsusmoodul polnud Hydax 25 ja CuZn28

tarnija  poolt  täpsustatud,  on  analüüsimisel  leitud  kirjanduse  põhjal  vastavalt

konstruktsiooniterastele ja CuZn28-le vastavad väärtused. Lisaks on defineeritud vardaid

kirjeldavad  ristlõikepindala  ja  pikkus  ning  leitud  inertsimoment.  Käesoleva  ristküliku

kujuliseks taandatud lisamaterjalist varraste inertsimoment  on

I=0,00684⋅0,00653

12
=1,565⋅10−10 m4

Kirjanduse  põhjal  leitud  materjalide  arvutusteks  vajalikud  materjalide  omadused  on

esitatud tabelis 3.1

Tabel 3.1 Valitud materjalide omadused lisamaterjalist varrastena [25,27,28,29]

Omadus
Väärtus

Hydax 25 CuZn28 Kõvasulam

Sageduspiirkond Hz 0...960

Esimene haripunkt Hz 391 514 545

Varda kõrgus m 0,0065

Varda laius m 0,00684

Varda pikkus m 0,10165

Inertsimoment kg · m2 1,565· 10-10

Elastsusmoodul N/m2 200 · 109 114 · 109 550 · 109

Tihedus kg/m3 7800 8700 19100

Sumbuvustegur 0,05

Ristlõike pindala m2 0,0000444

Tabelist  näeme,  et  käesoleva  kirjelduse  puhul  mõjutavad  samade  mõõtmete  korral

sagedusspektrit  materjali  omadustest  tulenevad  tihedus  ja  elastsusmoodul.  Leitud

tulemused on esitatud joonisel 3.2
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Joonis 3.2 Vibratsioonide sagedusspekter Hydax 25, CuZn28 ning  kõvasulam varraste

kasutamisel

Jooniselt näeme, et väikseimad vibratsioonid tekivad kõvasulamist varraste kasutamisel.

Väiksema  nihkega  vibratsioonid  esinevad  kõrge  elastsusmooduli  ja  tihedusega

materjalides, ning seega tuleb nendest lähtuda lisamaterjalist varraste materjali valikul.

 3.3. Lisamaterjalist varraste kõrgus

Lisamaterjalist varraste optimaalse kõrguse leidmisel on arvestatud, et maksimaalne kõrgus

peab olema väiksem kui  10 millimeetrit,  kuna teritera  keha kõrgus on 20 millimeetrit.

Käesoleva arvestuse tulemusena säilib kahe lisamaterjalist varda vaheline originaal treitera

keha  osa.  Seeläbi  saavutatakse  suurem võnkumiste  originaal  keha  osast  lisamaterjalist

varrastele levimise pind, vähenevad lisamaterjali kinnitamisega tekkivad probleemid ning

see  vähendab lisamaterjali  kulu.  Samuti  ei  saa  suurendada  varraste  kõrgust  originaal

39



treitera kehast välja ulatuma, kuna sellisel juhul ei sobiks treipinkide olemasolevad tera

keha  hoidikud.  Arvutuste  läbiviimisel  on  aluseks  võetud  eelnevas  alapeatükis  leitud

kõvasulamist varraste omadused ning varraste laiuseks olemasolevate varraste laius ning

pikkus. Graafiku koostamisel on valitud kõrgusteks 5; 6,5; 7; 7,5; 8 ja 9,5 millimeetrit.

Vastavate kõrguste abil näeme olemasolevate varraste kõrguse ning selle vähendamise ja

suurendamise  mõju  tekkivatele  vibratsioonidele.  Tulemuste  leidmiseks  oli  kasutatud

alapeatükis 3.1 esitatud valemit 3.1.1. Valitud kõrgustega varraste omadused on esitatud

tabelist 3.2.

Tabel 3.2. Valitud kõrgustega varraste omadused [29]

Omadus
Väärtus

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sageduspiirkond
Hz

0...1200

Esimene
haripunkt Hz

419 545 587 629 671 797

Varda kõrgus m 0,005 0,0065 0,0070 0,0075 0,0080 0,0095

Varda laius m 0,00684

Varda pikkus m 0,10165

Inertsimoment
kg · m2 7,16·10-11 1,57·10-10 1,96·10-10 2,41·10-10 2,92·10-10 1,57·10-10

Elastsusmoodul
N/m2 550 · 109

Tihedus kg/m3 19300

Sumbuvustegur 0,05

Ristlõike pindala
m2 0,000034 0,000044 0,000048 0,000051 0,000055 0,000065

Tabelist  3.2  näeme,  et  varraste  kõrguse  muutmisega  kaasnesid  esimese  resonantsi

haripunkti sageduse, varda inertsimomendi, ning varda ristlõikepindala muutus.

Varraste omaduste põhjal leitud sagedusspektrid on esitatud joonisel 3.3.
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Joonis 3.3. Vibratsioonide sagedusspekter varraste erinevate kõrguste korral

Jooniselt  näeme,  et  varda  kõrguse  muutmisega  väheneb  vibratsioonide  amplituud  ning

suureneb  nende  omavõnkesagedus.  Samuti  on  näha,  et  amplituudi  vähenemine  ning

sageduse suurenemine ei toimu lineaarselt.

 3.4. Lisamaterjalist varraste laius

Lisamaterjalist  varraste  laiuse  maksimaalseks  väärtuseks  on  20  millimeetrit,  mis  on

originaal treitera keha laiuseks. Arvutuste läbiviimisel on aluseks võetud  alapeatükis 3.2

leitud kõvasulamist varraste omadused ning varraste laiuseks olemasolevate varraste laius

ning  kõrgus.  Graafiku  koostamisel  on  valitud  laiusteks  5;  6,84  ning  8  millimeetrit.

Vastavate  laiuste  abil  näeme olemasolevate  varraste  kõrguse ning selle  vähendamise ja

suurendamise  mõju  tekkivatele  vibratsioonidele.  Tulemuste  leidmiseks  oli  kasutatud

alapeatükis 3.1 esitatud valemit 3.1.1. Valitud kõrgustega varraste omadused on esitatud

tabelist 3.3.
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Tabel 3.3. Valitud laiustega varraste omadused [29]

Omadus
Väärtus

1. 2. 3.

Sageduspiirkond Hz 0...1200

Esimene haripunkt Hz 545 545 545

Varda kõrgus m 0,0065

Varda laius m 0,005 0,00684 0,008

Varda pikkus m 0,10165

Inertsimoment kg· m2 1,144·10-10 1,565·10-10 1,831·10-10

Elastsusmoodul N/m2 550 · 109

Tihedus kg/m3 19300

Sumbuvustegur 0,05

Ristlõike pindala m2 0,000033 0,000044 0,000052

Tabelist 3.3 näeme, et varraste kõrguse muutmisega kaasnesid varda inertsimomendi, ning

varda  ristlõikepindala  muutus.  Erinevalt  kõrguse  muutmisest  aga  täheldame,  et  ei

muutunud haripunkti sagedus. Varraste omaduste põhjal leitud sagedusspektrid on esitatud

joonisel 3.4.

Joonis 3.4 Vibratsioonide sagedusspekter varraste erinevate laiuste korral
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Jooniselt 3.4 näeme, et tabelis 3.3 esitatud resonantsi esimese haripunkti võnkesagedus jäi

erinevate laiuste korral samaks. Laiuse suurendamisel aga vähenes võnkumiste amplituud.

Sellest  järeldub,  et  laiuse  suurendamine  on  võrreldes  kõrguse  suurendamisega

ebapraktilisem.
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4. TREITERA KEHA OMAVÕNKESAGEDUSE 
MÄÄRAMISE STEND

 4.1. Lähteülesanne

Lisamaterjalist varraste omaduste eksperimentaalseks hindamiseks oli vaja välja pakkuda

katsestend või seade, millega on võimalik tekitada, mõõta, mõõtmistulemusi töödelda ja

kuvada  treitera  pidemes  tekkivaid  vibratsioone.  Magistritööst  lähtudes  oli  stendi

konstrueerimine vajalik, kuna Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis puudusid vastavateks

mõõtmisteks vajalikud vahendid. Stendi konstrueerimise tulemusena on loodud seade, mis

võimaldab  mõõta  üksiku  treipingi  osa,  antud  juhul  treitera  keha  omavõnkesagedust.

Treitera  keha  mõjust   lõiketöötlemisel  tekkivatele  vibratsioonidele  eksperimentaalse

ülevaate  saamiseks  on  vaja  läbi  viia  modaalkatsed.  Modaalkatsete  tulemusena  saame

ülevaate  treitera keha omadustest – omavõnkesagedusest ja vibratsioonide esinemisest [9].

Modaalkatsete  erinevus  võrreldes  detaili  töötlemise  käigus  mõõtmistega  on  see,  et

katseobjekt  eemaldatakse  oma  töökeskkonnast.  Läbi  töökeskkonnast  eraldamise  saame

eemaldada tööpingist ja töödeldavast detailist tekitatud määramatused, mis võivad pideme

mõju hindamist raskendada. Nendeks määramatusteks on näiteks detaili sümmeetrilisus,

pinna kvaliteet, kinnitamisest tulenevad erisused ja tasakaalust väljas tööpingi elemendid.

Eesmärgist lähtuvalt olid katsestendile püstitatud järgnevad nõuded:

1. Katsete korratavus;

2. tekitatud vibratsioonide ühekordsus;

3. vibratsioone tekitav jõud määratava suurusega;

4. vibratsioone tekitav jõud muudetav;

5. vibratsioonide mõõtmine toimub z–telje sihis;

6. stendi kasutamine on ohutu operaatorile ja lähedal viibivatele inimestele.
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Katsete korratavuse all on silmas peetud seda, et katseid on võimalik läbi viia nii, et kõik

algtingimused – jõud, treitera hoidiku väljaulatuvus, oleksid kõikide katse korduste puhul

samaväärsed.  Korratavate  katsetingimuste  loomise  abil  on  võimalik  läbi  viia

võrdluskatsed, mille tulemused on omavahel otse võrreldavad.  Tekitatud vibratsioonide

ühekordsuse abil saavutati olukord, kus vibratsioonide spektri kujunemisel välditi üleliigse

informatsioonimüra  teket.  Jõu  suuruse  määratavuse  abil  saadi  teada,  millise  jõuga

vibratsioone  tekitati.  Jõu  muudetava  suuruse  abil  oli  võimalik  näha  jõu  suuruse  mõju

vibratsioonide  tekkele  ja  kohandada  seda  arvestades  detailide  tööstuslikul  treimisel

tekkivaid jõude. Vibratsioonide mõõtmine z–telje sihis on oluline, kuna treimisel tekkivate

lõikejõudude peamiseks komponendiks on just  z–telje sihiline komponent Pz [10]. Stendi

standarditele  vastavusega  garanteeriti  adekvaatsed  mõõtmistulemused.  Kasutusohutuse

analüüsimise abil on võimalik minimeerida vigastuste tekke ohtu katsestendi kasutamisel.

 4.2. Analoogsete seadmete kirjeldus

Vibratsioonide  mõõtmisel  on  kasutusel  palju  erinevaid  meetodeid,  kuna  vibratsioonide

omaduste kirjeldamiseks on palju erinevaid lahendusi. Peamisteks amplituudi kirjeldamise

võimalusteks on nihke, kiiruse, kiirenduse mõõtmine. Samuti on kirjeldamise seisukohalt

oluline  vibratsioonide  sagedus.  Lisaks  erinevatele  amplituudi  omadustele  hinnatakse

mõõtmistulemuste analüüsimisel amplituudi erinevaid väärtusi – maksimumid, keskväärtus

või ruutkeskväärtus. Kolmanda variatsioonina hinnatakse vibratsioone nende muutumisel

ajas või koostatakse vibratsioonide spekter [30]. Käesolevas alapeatükis on antud ülevaade

erinevatest vibratsioonide mõõtmisel kasutusel olevatest seadmetest.

Olenemata  kasutatavast  metoodikast  on  vibratsiooni  mõõtmisel  vajalikud  järgnevad

komponendid:

1. katseobjekti kinnitus;

2. vibratsioone tekitav element;

3. vibratsioone mõõtev andur;

4. signaalivõimendi/muundur;

5. mõõtmistulemusi kuvav ja töötlev seade;

6. vibratsioonianduri ja mõõtmisseadmete vahelised ühendused.
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Katsestendi osade puhul võivad teatud elemendid omavahel kattuda. See tähendab, et üks

element täidab mitut ülesannet.

 4.2.1. Katseobjekti kinnitus

Käesoleva  stendi  katseobjektiks  on  treitera  keha.  Treimisel  on  treitera  keha  kinnitatud

treitera keha hoidikusse. Hoidiku kuju sõltub peamiselt sellest,  mis tüüpi treimisega on

tegemist.  Sisetreimiseks  kasutatavate  tööriistade  puhul  on  enamasti  tegemist  ümara

ristlõikega  kehaga  tööriistadega  ning  välistreimise  puhul  ristküliku-  või  ruudukujulise

ristlõikega terakehaga. Käesoleva stendi projekteerimisel on aluseks võetud eesmärk mõõta

omavõnkesagedusi välistreimiseks kasutatavas treitera kehas.

Enimlevinud tera keha kinnituse lahendused koosnevad välistreimiseks kasutatava treitera

keha hoidik aluspinnast ja kinnituspoltidest.  Kinnituspoltide abil  on võimalik paigutada

terakeha  hoidikusse  erinevate  mõõtmetega  treitera  kehi.  Hoidiku  kinnituste  täpne

konstruktsioon sõltub  kasutatava tööpingi margist ja tüübist. Jäiga kinnituse saavutamise

eesmärgil asuvad aluspind ja kinnituspoldid või reguleeritav kinnitusplaat suurima lõikejõu

komponendi  Pz sihis.  Terahoidja  konstruktsiooni  puhul  on  lisaks  stabiilsele  kinnitusele

oluline ka see, et terahoidjas paikneva treitera keha vahetamine oleks operaatorile lihtne ja

mugav  ning  konstruktsioon  ei  takistaks  detaili  töötlemist.  Näide  kasutatavast  treitera

hoidjast on esitatud joonisel 4.1.

Joonis 4.1 Välistreimiseks kasutatava treitera keha hoidik Tormach 30706 [31]
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Olemasolevate  ja  planeeritava  terahoidja  peamiseks  erinevuseks  on  kinnitus  pinnale.

Olemasolevad terahoidjad on mõeldud kinnitamiseks  tööriista  magasini,  projekteeritava

katsestendi terakeha  kinnitus on planeeritud paiknema stabiilsele aluspinnale.

 4.2.2. Vibratsioone tekitav element

Treimisel  on  vibratsioone  tekitavaks  elemendiks  lõikeinstrumendi  ja  pöörleva  tooriku

kokkupuutumine.  Kuna  magistritöö  eesmärgiks  oli  hinnata  vibratsioonide  sumbumist

treitera kehas eemaldades tööpingi konstruktsioonist tingitud määramatused, oli vaja leida

alternatiivne meetod treitera pidemesse vibratsioonide tekitamiseks.

Omavõnkesageduse  määramiseks  kasutatakse  peamiselt  kahte  liiku  vibratsioonide

tekitajaid – vibraatoreid (ingl  shaker) ja impulsshaamreid (ingl impact hammer, impulse

hammer) [32].

Vibraatorite põhitüübina  on  kasutusel  elektromagnetilised  vibraatorid.  Need koosnevad

ümber püsimagneti paiknevast poolist, mille külge on kinnitatud otsa või vaheühendusega

katseobjekt  või  selle  alus.  Juhtides  pooli  elektrisignaali  hakkab  pool  liikuma  tekitades

sellega vibratsioone katseobjektis [15]. Turul pakutava vibraatori näide on esitatud joonisel

4.2

Joonis 4.2. Elektromagnetiline shaker Type 4810 firmalt Brüel & Kjaer [33]

Joonisel  3.2  kujutatud  vibraatori  maksimaalne  vibratsioone  tekitav  jõud  on  10  N.

Vibraatorite  kasutamisel  treitera  omavõnkesageduse  määramiseks on  peamiseks
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probleemiks  nende  ühendamine  katseobjektiga.  See  nõuab  vahelülisid,  mis  võivad

mõjutada  omavõnkesageduse  määramist,  kuna  tekkivad  vibratsioonid  levivad  ühest

materjalist teise.

Teine  levinud  katsel  kasutatav  vibratsioone  tekitav  element  on  impulsshaamrid.

Impulsshaamer koosneb varrest ja peast. Haamri pea sisse on paigutatud jõuandurid, mis

võimaldavad  määrata  haamriga  löökkoormuse  rakendamisel  tekkinud  jõu  suuruse.

Kasutatava  impulsshaamri  tüüp  sõltub  katseobjektist.  Peamiselt  kasutatakse

impulsshaamreid väiksemõõduliste objektide, nagu näiteks treitera pidemes vibratsioonide

tekitamiseks [34]. Impulsshaamri näide on esitatud joonisel 3.3.

Joonis 4.3. Impulsshaamer 086D05 firmalt PCB Piezotronics [34]

Impulsshaamer 086D05 on modaalselt modifitseeritud, mis tähendab seda, et mõõdetavates

vibratsioonides ei kajastu löökkoormuse suuruse mõju vibratsiooni spektrile, kuna need

filtreeritakse  sobiva  andmete  analüüsimise  seadme  olemasolul  spektrist  välja  [34].

Suurimaks  probleemiks  impulsshaamrite  puhul  on  jõu  suuna  korratavus,  kuna  haamri

rakendamisel kasutatakse inimjõudu, mille täpsus pole määratud [35].

Käesoleva  projekti  peamine  planeeritud  uudsus  seisneb  vibratsioone  tekitava  elemendi

konstrueerimises.  Tabelis  4.1 on võrreldud planeeritavat  vibratsioone tekitavat  elementi

ning turul hetkel olemas olevaid elemente.
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Tabel 4.1 Vibratsioone tekitavate elementide omaduste võrdlus

Näitaja
Omadus

Planeeritav element Impulss haamer Shaker

1. Vibratsioonide 
tekitamine

Löökkoormus  Löökkoormus Pooli liikumine
magnetväljas

2. Katsete korratavus Jah Modal Tuning korral Jah

3. Koormuse 
ühekordsus

Jah Jah Ei

4. Jõu määratavus Jah Jah Jah

5. Jõu muudetavus Jah Ei Jah

6. Jõu suund 90º ebatäpne 90º

7. Hind + - -

Tabeli  põhjal  näeme,  et  planeeritav  element  on  sarnane  impulsshaamriga.  Peamiseks

erinevuseks  on  seadme jõu  suund ja  hind,  mille  kujunemisel  mängivad  rolli  elemendi

mehaanilisus ja universaalsus.

 4.2.3. Vibratsioone mõõtev andur

 
Vibratsioonide otsesel mõõtmisel kasutatakse peamiselt kolme liiki vibratsiooni andureid.

Nendeks on nihkeandurid, kiirusandurid ja kiirendusandurid. Vibratsioone mõõtva anduri

konstrueerimine ei olnud otstarbekas ja seega on antud ülevaade kasutatavatest anduritest

ning tehtud nende seast valik.

Nihkeandurid  mõõdavad  katseobjektis  vibratsioonide  omadustest  nihet,  ehk

tasakaaluasendi kõrvalekaldeid pikkusühikutes . Kuna nihkeanduritega on võimalik mõõta

vaid madalaid sagedusi, siis nende kasutamine ei ole soovituslik. Nihkeandurist kõrgemate

sageduste  mõõtmiseks  kasutatakse  kiirusandureid.  Kiirusanduritel  on  kaks  peamist

lahendust – mehaaniline kiirusandur, mille signaali genereerimiseks kasutatakse magnetit

ja pooli, ning teise lahendusena pieesoelektriline kiirusandur, mille signaal genereeritakse

pieesoelektrilise efekti alusel.
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Treitera  keha  omavõnkesageduse  määramiseks  on  eelpool  toodud  vibratsiooni  andurite

tüüpidest  enim  kasutatav  akseleromeeter,  mis  on  ka  levinuim  treimisel  tekkivate

vibratsioonide  mõõtmiseks  kasutatav  andur.  Akseleromeetri  abil  saavutatakse  parim

tundlikkus  ja  signaalide  mõõtetäpsus.  Akseletromeetri  sisendsignaal  genereeritakse

pieesoelektrilise  efekti  abil  [36].   Anduri  valikul  oli  oluline,  et  selle  parameetrid  oleks

sobivad  treitera  keha  omavõnkesageduse  määramiseks.  Valiku  tegemisel  on  lähtutud

mõõdetavate telgede arvust, mõõtepiirkonnast, resolutsioonist ja anduri mõõtmetest. Lisaks

on valikul  arvestatud  mõõtmistulemuste  analüüsi  lihtsustavate  omadustega  nagu  anduri

signaali  digitaalseks  konverteerimine  ja  mürasummutus [37].  Vastavalt  eelpool  toodud

tingimustele on välja valitud kolm andurit, mille parameetrid on esitatud tabelis 4.2

Tabel 4.2 Akseleromeeterite parameetrid[38,39,40]

Parameeter
Väärtus

LIS2DH ADXL 335 3503A1020KG

Mõõtepiirkond ± 2 g ± 3 g kuni 10 kHz

Teljed X, Y, Z X, Y, Z X, Y, Z

Mõõtmed 2 · 2 · 1 mm 4 · 4 · 1,45 mm 6 · 12 · 12 mm

Väljundsignaal Digitaalne Analoog teadmata

Anduriks  on  valitud  LIS2DH  firmalt  STMicroelectronics.  LIS2DH  anduri  eelisteks

võrreldes  teiste  valitud  anduritega  on  selle  väiksemad  mõõtmed  ning  digitaalne

väljundsignaal, mis võimaldavad  paigutada andur võimalikult lähedale lõikeinstrumendile

ning kaob vajadus täiendava signaalimuunduri järele.  Käesolev andur kasutab SPI liidest,

mida on arvestatud järgnevate komponentide valikul.

 4.2.4. Signaali muundur

Eelnevas alapunktis valitud akseleromeetri digitaalse väljundsignaali abil puudub otsene

vajadus  vahelüli  järele,  mis  andmeid  analoogsignaalist  digitaalseks  töötleks.  Kuna  aga

järgmiseks  andmete  kogumise  etapiks  ehk  andmete  töötlemiseks  on  vajalik  ühendus

arvutiga, siis tuleb kasutusele võtta vaheseade, mis võimaldaks üleminekut SPI-liideselt

USB-liidesele. Mainitud üleminek on kohandatud akseleromeetriga LIS2DH on STEVAL-
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MKI135V1 [41]. Tegemist on adaptriga, mis on kohandatud emaplaadiga  MKI109V2[42].

Adaptri ja emaplaadi abil on võimalik üleminek andurilt arvutile, tagades sobiva tarkvara

kasutamisel mõõtmistulemuste täpse kuvamise.

 4.2.5. Mõõtmistulemusi töötlev seade

Arvuti on enimlevinud mõõtmistulemusi töötlevaks seadmeks. Andmete töötlemiseks on

vajalik  leida  sobiv  programm, mis  oleks  võimeline  mõõtmistulemused kuvama ja  neid

töötlema.  Andmete  töötlemise  lihtsustamiseks  on  soovitatav  kasutada  Fast  Fourier

Transform,  ehk  FFT  võimaldavat  programmi.   FFT  on  vajalik  andmete  üleviimiseks

’sagedus  –  aeg’  funktsioonist  ’esinemine  –  sagedus’ funktsiooni,  mille  abil  selgub

katseobjekti omavõnkesagedus. Eelpool valitud seadmetega on kooskõlas programm Unico

GUI UM1049 , mis vastab eeltoodud tingimustele [43].

 4.3. Konstrueeritav katsestend

 4.3.1. Uute ideede genereerimine

Konstrueeritava  katsestendi  ideede  genereerimisel  on  kasutatud  loovustööriistana

morfoloogilist  analüüsi.  Morfoloogilise  analüüsi  esimese  etapina  on  välja  toodud

katsestendi  omadused  ning  seejärel  pakutud  välja  lahendused  omaduste  täitmiseks.

Morfoloogiline analüüs on esitatud tabelis 4.3

Tabel 4.3 Uute ideede genereerimine morfoloogilise analüüsi abil

Omadus Vahend

1. Koormuse 
toetus

4 toega raam 2 toega raam

2. Koormuse 
kuju

Silinder Kera Kuup Varras

3. Koormuse 
materjal

Metall Plast Betoon
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4. Rakendus Mehaaniline Pneumaatiline Hüdrauliline

5. Pidurdus Magnet Hõõrde Kiil Piiraja

6. Piduri 
rakendus

Manuaalne Automaatne

7. Suunamine Varras Toru

8. Koormuse 
ühendus

Soon Nöör Latt

9. Katseobjekti 
kinnitus

Klamber Kruustangid Terahoidja

10. Raami 
kinnitus

Poldid Keevitus Neetimine

11. Aluspind Betoon Freespingi laud Metall

 4.3.2. Konstruktsioonilahendused

Esimese  lahendusena on välja  pakutud süsteem,  mille  liikuv  element  ehk koormus  on

kinnitatud nööriga rulli külge. Rull on kinnitatud varda abil raamile. Kerides koormuse

sobivale  kõrgusele  rakendatakse  mehaaniliselt  rulli  küljes  paiknevat  hõõrdepidurit.

Hõõrdepiduri  vabastamisel  kukub  koormus  katseobjekti  suunas  ja  tekitab  kokkupuutel

katseobjektis vibratsioone. Vibratsioone tekitav jõud on määratav valemiga F = mgh [44].

Koormuse  kontakti  suuna  katseobjektiga  määrab  nööri  suunaja.  Käesoleva  lahenduse

probleemiks  on  mehaanilise   pidurdussüsteemi  leidmine,  mis  võimaldaks  koormuse

lukustada.

Teise lahendusena on välja pakutud süsteem, mille liikuvaks osaks on hüdrauliline kolb.

Katseobjekti kohale kinnitatud kolb suunatakse silindrist välja, kuni see saavutab kontakti

katseobjektiga.  Käesoleva  lahenduse  probleemiks  on  kolvi  väljumise  kiirus,  mis  peab

minimaalse  kontaktiaja  saavutamiseks  olema  suur.  Suurema  kiiruse  saavutamiseks  on

vajalik kõrge hüdrorõhk.

Kolmanda lahendusena on välja pakutud süsteem, kus koormus on kinnitatud tugilatiga

kahe tugiposti  vahele.  Süsteem on piirajate abil  fikseeritud kindlale kõrgusele.  Piirajate

tugiposti  soonest  eemaldamise  tulemusena  kukub  koormus  gravitatsiooni  toimel

katseobjektini,  tekitades  selles  vibratsioone.  Vibratsioone  tekitav  jõud  on  määratav
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valemiga  F  =  mgh  [44].  Kontaktijärgselt  suunatakse  piirajad  tagasi  soonde,  mille  abil

saavutatakse koormuse ühekordsus. Käesoleva lahenduse probleemiks on manuaalsus, mis

eeldab operaatorilt täpsust. Kuna kolmanda lahendusega tekkivad probleemid olid kõige

lihtsamalt lahendatavad, on kasutusele võetud just kolmas lahendus.

 4.3.3. Konstruktsioonilahenduse toimimine

Väljapakutud konstruktsioonilahendus on esitatud joonisel 4.4

Joonis 4.4 Projekteeritud teritera keha omavõnkesageduse määramise katsestend, kus 1 –

töölaud, 2 – treitera keha hoidik, 3 – poldid M8x1.25, 4 – treitera keha, 5, 6 – tugipost, 7 –

haamri tugilatt, 8 – vedru kate, 9 – polt M4 l=8, 10 – piiraja, 11 – horisontaalühendus, 12 –

vertikaalühendus, 13 – polt M4 l=16, 14 – mutter M4, 15 – haamer, 16 – mutter M8, 17 –

vedru

Töölauale  1  on  kinnitatud  treitera  hoidja  2  ja  vastavalt  vasakpoolne  ja  parempoolne
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tugipost  5,6.  Kinnitusteks  on  kasutatud  töölaual  asuvaid  M8x1,25  keermelatte  ja  M8

mutreid. Terahoidjasse kinnitatakse katseobjekt 4, mille fikseerimiseks kasutatakse polte 3.

Tugipostid  paigutatakse lauale  nii,  et  postide külgedel  asuvad avad jääksid terahoidjast

eemale. Tugipostide avadesse läbimõõduga kuus millimeetrit on paigutatud neli piirajat 10

kahel  erineval  kõrgusel.  Piirajate külge on poltide 9 abil  kinnitatud vedrud 17, mis  on

kaetud  vedru  katetega  8.  Samal  kõrgusel  asuvad  piirajad  on  omavahel  ühendatud

horisontaalühendusega 11 ja need omakorda omavahel ühendatud vertikaalühendusega 12.

Horisontaalühenduse kinnituseks on kasutatud polte 9, vertikaalühenduse kinnituseks polte

13. Vertikaalse ühenduse liigutamisel terahoidjast eemale vabaneb tugipostides olev soon.

Soonde on paigutatud tugilati 7 abil koormus 15. Soonte vabanemise järel kukub koormus

gravitatsiooni toimel katseobjekti suunas. põhjustades selles vibratsioonid. Peale kontakti

katseobjektiga  põrkub koormus üles,  misjärel  tuleb  operaatoril  vertikaalsest  ühendusest

lahti lasta, et blokeerida tugiposti soon. Seeläbi välditakse koormuse teistkordset kontakti

katseobjektiga.  Koormuse  langemise  koha  muutmiseks  on  võimalik  koormust  tugilatil

liigutada, ning samuti liigutada tugiposte. Detailide tolerantside valikul on lähtutud sellest,

et haamer saaks soontes takistamatult liikuda, mis tagab jõu määratavuse.

Mõõtmisstendi  osade  jaoks, mis  ei  ole  planeeritud kohapeal  valmistamiseks,  on

kasutusjuhend tootja poolt kaasas.

 4.3.4. Materjali valik

Katsestendi  konstruktsioonimaterjalide  valikul  on  lähtutud  eelkõige  materjalide

kättesaadavusest. Elementide materjaliks on valitud teras S185, mis tagab konstruktsiooni

püsivuse. Terase tugevusarvutused ei ole vajalikud, kuna tegemist ei ole kandva ega jõudu

ülekandva  konstruktsiooniga.  Konstruktsiooniks  kasutatavat  materjali  võib  katsestendi

konstrueerimisel asendada vajadusel muu konstruktsiooniterase margiga.

Materjali valik  mõjutab  katsestendi  töös  kahte  näitajat,  nendeks  on  haamri  tugilati  ja

tugipostide vaheline hõõrdejõud ning haamri mass.  Terastevaheline liugehõõrdejõu tegur

on kuiva kontaktpinna korral ligikaudu 0,15 [44].  Haamri mass on käesoleva lahenduse

puhul 2,86 kilogrammi.
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 4.3.5. Ohutus

Katseseadme ohutuse määramiseks on koostatud riskianalüüs, mis on esitatud tabelis 4.4

Tabel 4.4 Riskide eelhindamine

Ohu
Nr

Oht Raskus Sagedus Tõenäosus Välditavus Klass Meede Otsus

1 Teravad servad 1 1 2 1 4 faasida ohutu

2 Liikuvad
esemed

1 1 2 1 4 ohutu

Tabeli  põhjal  on  näha,  et  seadme  kasutamine  ning  kokkupanek  on  ohutu.  Ainsateks

ohuallikateks  on teravatest  servadest tulenev pindmiste  vigastuste  teke ning katsestendi

rakendamise hetkel kehaosade jätmine kukkumistsooni.
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KOKKUVÕTE

Üheks treimise teel valmistatava detaili kvaliteeti mõjutavaks teguriks on treimisel tekkiv

vibratsioon.  Võnkumiste  tulemusena  väheneb  lõikeinstrumendi  püsivusaeg,  halveneb

töödeldava pinna kvaliteet, vähenevad valmistamistäpsus ja tootlikkus ning töökeskkonda

tekib  vali  müra.  Vibratsioonidest  tulenevate  probleemide  vähendamiseks  on  Eesti

Maaülikooli  Tehnikainstituudis  arendamisel  treitera  keha  lahendus,  mis  seisneb

lisamaterjalist  varraste  paigutamises  treitera  pidemesse.  Käesolevas  magistritöös  on

hinnatud lisamaterjalist varraste omaduste mõju lõiketöötlemisel tekkivate vibratsioonide

summutamisele. Magistritöö tulemusena jõuti järgnevate tulemusteni:

1. Viidi  läbi  lisamaterjalist  varrastega  varustatud  treitera  keha  ja  modifitseerimata

treitera  keha  võrdluskatsed  raskestitöödeldava  materjali  töötlemisel.  Katsete

tulemusena  selgus,  et  lisamaterjalist  varraste  kasutamisel  halvenes  töödeldava

pinna  kvaliteet  vahemikus  4...19%.  Maksimaalne  erinevus  ilmes  ettenihke  0,1

mm/p kasutamisel ning minimaalne erinevus ettenihke 0,3 mm/p korral.

2. Analüüsiti  lihtsustatud  lisamaterjalist  varraste  teoreetilist  mõju  vibratsioonide

sumbumisele,  lähtudes  tahke  keha  summutusest.  Analüüsi  käigus  leiti,  et

lisamaterjalist  varraste  materjali  valikul  tuleb  kasutada  võimalikult  kõrge

elastsusmooduliga  materjali,  mis  tagab  suurenenud  tera  keha  jäikuse  ja  seeläbi

parandab  vibratsioonide  sumbumist.  Materjalina  on  välja  pakutud  kõvasulam.

Samuti  leiti,  et  lisamaterjalist  varraste  mõõtmetest  on  optimaalsem  suurendada

varraste kõrgust, kuna kõrguse suurendamisel suurenesid resonantsi haripunktide

võnkesagedused  ning  vähenes  amplituud.  Laiuse  suurendamisel  muutus  vaid

viimati nimetatu. 

3. Pakuti välja treitera keha omavõnkesageduse määramise stend, mille vibratsioone

tekitaja  projekteerimise  tulemusena eemaldati  turul  pakutavate  lahenduste  puhul

ilmnevaid puuduseid. 
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Lisamaterjalist varraste edaspidises arenduses on soovitatav:

1. Valmistada  lisamaterjalist  varrastega  treitera  pide,  mille  varraste  materjalil  on

võrreldes seni kasutatu materjalidega kõrgem elastsusmoodul ning suurem kõrgus.

2. Viia  läbi  valmistatud  treitera  keha  modifikatsiooni  vibratsioonide  sumbumist

hindavad katsed lõiketöötlemisel ning treitera keha omavõnkesageduse määramise

stendis.

3. Jätkata  lisamaterjalist  varraste  analüüsimist,  võtteks  aluseks  Coulomb'i  ehk

hõõrdesummutuse.

4. Valmistada välja pakutud treitera keha omavõnkesageduse määramise stend ning

eemaldada selle valmistamise ja testimise käigus esinevad puudused.
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SUMMARY

One  of  the  factors  affecting  the  quality  of  the  details  in  turning  is  vibration.  The

oscillations  result  in  reduced  tool  life,  increased  surface  roughness,  unachievable

tolerances, reduced productivity and increased noise. In order to reduce the negative effect

of  machining  vibrations,  a  tool  holder  solution  is  being  developed  at  the  Institute  of

Technology of the Estonian University of Life Sciences. The solution is based on placing

additional  material  bars into the tool  holder.  The thesis  evaluates  the properties of the

additional material bars and how they affect vibration damping. The thesis concludes in the

following results:

1. Experiments were implemented within the framework of the thesis that compare

the tool  holder  with additional  material  bars  to  the  original  version of  the  tool

holder while machining a refractory material. As a result, the surface roughness was

4 to 19% higher in the use of the modified tool holder.  The highest difference

became evident with the feed rate at 0,1 mm/rev and the lowest with the feed rate at

0,3 mm/rev.

2. The additional material bars with simplified shape were analysed based on solid

damping. As a result of the analysis we can conclude,  that the material used to

manufacture the additional material bars should have a high modulus of elasticity,

which  increases  the  stiffness  of  the  tool  holder  and  therefore  helps  to  reduce

vibrations. The suggested material is tungsten carbide. The thesis also concludes

that increasing the height of the bars is more effective than increasing the width.

The increase of height resulted in higher natural frequency of the tool holder and

reduced amplitude of the oscillations, whereas the increase of width only reduced

the amplitude of the oscillations. 

3. A test  rig  for  the  measurement  of  self-excited  vibrations  was  proposed.  The

proposed solution of the vibration exciter removes the weak points of vibration

exciters available on the market. 
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For the further development of the additional material bars the following suggestions are

made: 

1. Manufacture  a  tool  holder  with  additional  material  bars  that  are  made  from a

material with higher modulus of elasticity and increased height compared to the

previous versions of the modified tool holder. 

2. Implement  machining experiments  and modal  testing that  evaluate the vibration

damping in the tool holder.

3. Continue analysing the additional material bars on the basis of Coulomb damping. 

4. Manufacture the proposed test rig for the measurement of self-excited vibrations in

a tool holder and remove the possible deficiencies of the test rig that may emerge

on manufacturing and testing the test rig.
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