
Draadsnijden met “Strelers” 

Een groot voordeel van draadsnijden met strelers is de volgende, je bent niet 

afhankelijk van een bepaalde diameter. Met één set draadstrelers kan je een onbeperkt 

aantal verschillende diameters van draad voorzien. Je bent niet meer gebonden aan een 

vast formaat. 

Het belangrijkste punt bij het draadsnijden is de snelheid waarmee je de beitel over 

de beitelsteun verplaatst. (Of kortweg VPS) 

Je moet tenslotte zelf de beweging in gang zetten om de juiste draad te snijden. Hoe snel 

je snijd beslis je zelf. Het komt erop aan een eigen verpaalsingsnelheid eigen te maken. 

Draad strelen lukt het best in harde en gesloten houtsoorten. De benaming 

draadsnijden klopt eigenlijk niet, je snijd immers niet maar je schraapt. Vandaar ook dat 

de keuze van de houtsoort nogal kritisch is. 

Ikzelf beschik over drie beitelsets, nl. 16tpi-10tpi en 3,5mm  

Om het jezelf makelijk te maken pas je de snelheid van de draaibank aan aan de beitelset 

inplaats van de verplaatsingsnelheid te veranderen… Dus eens je dit onder de knie hebt is 

het puur routinne.. 

Berekenen VPS… (VPS = VerPlaatsingSnelheid)   (tpi= tanden per inch) 

Een beetje theorie…. 

Bij het draadsnijden maken we één draad per omwenteling. Bij 400 toeren heeft het werkstuk 

(400 gedeeld door 60)  6,666 keer per seconde rond gedraaid) en moet het dus 6,666 

draden hebben gesneden. 

Met een streler van16 tpi is de steek van elke draad 1 / 16e inch (0.0625 inch) We kunnen 

zeggen dat een VPS met een 16 tpi beitel op elke diameter bij 400 tpm, altijd een afstand 

aflegt van (6,666 x 0.0625 = 0,4166 inch) 0,4166 inch per seconde of 10,58mm. 

(0.4166x60=25)       De VPS is dus 25 

Draaibank met variabele snelheid 

Vergeet niet dat de verplaatsingsnelheid nu voor alle tpi’s hetzelfde is, dus moet je het 

toerental aanpassen aan het tpi die je wilt snijden. Om dit te doen, vermenigvuldigt u 

eenvoudig de tpi met uw eigen VPS, bijvoorbeeld als uw VPS 25 is en u een 16tpi-draad 

moet afsnijden, dan is de draaibanksnelheid 16 x 25 = 400 toeren. Het strelen van een 10tpi-

draad is 10 x 25 = 250 tpm. 

 

Ikzelf gebruik een VPS van 25 inch: 16tpi= 400 toeren … 10tpi= 250 toeren 

 

Veel draaigenot, en denk erom…. Véél oefenen en niet opgeven…   Hugo. 



 

 


