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I.  INLEIDING 

De thesis kadert in een project dat tracht een nieuwe 

productielijn te realiseren gebaseerd op 

productervaring uit het verleden gecombineerd met 

de laatste industriële technologieën.  

A.  Picanol 

Picanol, gelegen in Ieper, is een bedrijf dat deel 

uitmaakt van de Picanol Group. Dit is een 

internationale en klantgerichte groep die 

gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en 

verkoop van weefmachines.  

B.  Polijsten van weefmachineonderdelen 

Het weefmachineonderdeel dat in deze thesis aan 

bod komt, wordt gebruikt om kettingdraden te 

scheiden van elkaar. Het is een vlak metalen plaatje 

met een oogje. Door dit oogje bewegen de 

kettingdraden. Dit onderdeel wordt vaak de hevel 

genoemd. 

Het project van Picanol is een vernieuwing om 

onderdelen zelf te produceren. Een polijstunit komt 

rechtstreeks in een nieuwe productielijn terecht. Bij 

een weefmachine wordt gebruik gemaakt van 

garens. Doordat deze heel dun en fragiel zijn, is de 

aanwezigheid van bramen op de onderdelen (ten 

gevolge van hun productieproces) te vermijden. 

Vandaar de nood aan een polijstbewerking. Hierbij 

worden enkele eisen gesteld. Deze zijn een 

maximale oppervlakteruwheid van 0.1µm en een 

                                                         
 

minimale straal voor de afrondingen van de randen 

(0.05mm) en het oogje (0.08mm). 

Om te polijsten zijn er verschillende mogelijke 

technieken voor handen. Deze komen in de thesis 

aan bod: borstelen, schuurband, elektrolytisch, 

EDM, trommelen, ultrasoon, abrasive flow, 

glasparelstralen, thermisch ontbramen, EPD en 

plasmapolijsten. Elke techniek heeft zijn voor- en 

nadelen. De beste techniek wordt hieruit 

geselecteerd. Dit gebeurt onder andere door het 

opstellen van key performance indicators. Merk op 

dat de productiesnelheid voor de onderdelen hoog 

ligt. De hoogst mogelijke waarde is ongeveer 1m/s. 

Voor enkele betere technieken wordt contact gelegd 

met industriële partners. De bedoeling hiervan is om 

gespecialiseerde kennis en ervaring te bekomen. 

Anderzijds biedt het contact ook de mogelijkheid 

om eventuele eerste testen uit te voeren op 

gelijkaardige samples. 

Na de keuze voor een definitieve polijsttechniek, 

borstelen, worden met deze techniek enkele testen 

gedaan. Dit gebeurt op een slijpmolen die ter 

beschikking werd gesteld. Hiervoor is er nood aan 

een eigen ontworpen opstelling om samples te 

bevestigen. Eenmaal getest, worden de resultaten 

geanalyseerd. Dit gebeurt met behulp van een 

visuele selectie, garentest en Ra-meting. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze thesis is drieledig. Ten eerste 

dient een studie gemaakt te worden van de 

verschillende polijsttechnieken. Hieruit wordt één 

techniek geselecteerd. Ten tweede dient een 

bijkomende opstelling gerealiseerd te worden op 

een slijpmolen. De opstelling zal dienst doen om 

testen uit te voeren op samples. Ten derde wordt 

onderzoek gedaan naar de juiste set parameters die 
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het beste polijstresultaat oplevert. Bij goede 

resultaten wordt de polijsttechniek mogelijks 

geïmplementeerd in de nieuwe productielijn. 

III.  RESULTATEN 

Vanuit de studie van de technieken werd het besluit 

genomen om te werken met polijstborstels. 

Verschillende borstels worden getest op de 

slijpmolen. Figuur 1 toont de realisatie van de 

bijkomende opstelling hierop om de samples vast te 

klemmen. 

 

Figuur 1: ontwerp klemmende opstelling 

Het testplan had als doel om de volgende 

parameters te onderzoeken: borsteltype, borsteldruk, 

omtreksnelheid en de tijd van borstelen. De 

resultaten worden geanalyseerd volgens 

verschillende systemen. Er is een visuele selectie, 

garentest en Ra-meting. 

Na de visuele selectie werden nog verschillende 

borstels weerhouden. Dit zijn: 3M bristle brushes 

met korrelgrootte 220 en 400, een 3M scotch brite 

borstel en Osborn borstels met synthetische 

filamenten, meer specifiek nylon geïmpregneerd 

met SiC (siliciumcarbide) -schuurkorreltjes.  

Vervolgens is het de beurt aan de garentest. Hierbij 

wordt met garens over de gepolijste zone gewreven. 

Afhankelijk van de toestand van de garens achteraf 

wordt een bepaalde score toegekend (Tabel 1). Er 

zijn scores voor zowel de zones die parallel als 

loodrecht staan op de borstelrichting. 

Tabel 1: Score garentest afhankelijk van toestand 

Heel glad 1 OK 

Glad 2 OK 

Weerstand 3 ? 

Filamentatie 4 NOK 

Doorgesneden 5 NOK 

 

De borstels die goedgekeurd worden, zijn een 

Osborn borstel met korrelgrootte 320, de beide 3M 

bristle brushes en de Scotch brite borstel 5S fin. 

Met behulp van een Ra-meter wordt tenslotte de 

ruwheid van de samples opgemeten. Dit gebeurt 

opnieuw in de parallelle en loodrechte richting ten 

opzichte van de borstelrichting. In figuur 2 is de 

toegepaste opstelling te zien. 

 

 

Figuur 2: opstelling met Ra-meter 

De eis die gesteld wordt is een maximale 

ruwheidswaarde Ra van 0.1µm. Van samples die 

hieraan voldoen, wordt het resultaat van de 

garentest bekeken. Indien dit ook in orde is, dan 

hoort de sample tot de beste resultaten die worden 

overgehouden. De hierbij horende borstels zijn 

dezelfde als de goedgekeurde borstels vanuit de 

garentest. Om een keuze te maken voor een 

specifieke borstel wordt uiteraard rekening 

gehouden met de kostprijs en het resultaat zelf. 

Momenteel kan het volgende gesteld worden: 

 

 De borstel met de beste prestaties op het 

oppervlak is de 3M bristle brush, 

korrelgrootte 400. De bijhorende 

parameters zijn 2mm druk met een 

borsteltijd van 2 seconden en een 

omtreksnelheid van 40m/s. 

 

 De borstel met de beste prestaties op het 
oogje is de Scotch brite 5S fin. Deze 

borstel heeft de voorkeur doordat deze niet 

zo duur is in aankoop als de bristle brush. 

Bijhorende parameters zijn 2mm druk met 

een borsteltijd van 3 seconden en een 

omtreksnelheid van 34m/s. 
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IV.  BESLUIT 

Er kan gezegd worden dat alle doelstellingen voor 

deze thesis gehaald zijn. De studie is uitgevoerd en 

de opstelling werd gerealiseerd. Testen werden 

uitgevoerd en een voorstel werd geleverd aan 

Picanol. Zowel de theoretische studie als de 

praktische kant zijn mooi uitgewerkt tot een 

verstaanbare tekst voor de geïnteresseerde 

buitenstaander. 

Grondiger onderzoek met eventuele verdere testen 

en metingen kan in de toekomst leiden tot een fijner 

gaande selectie van de polijstborstels. Ook kunnen 

er nog andere borstels getest worden. Er bestaan 

namelijk heel veel verschillende soorten borstels 

met elk hun eigen kenmerken. De opstelling van de 

borstel zelf kan eventueel ook variëren.  

Vanuit financieel standpunt kan nog een onderzoek 

gebeuren om de techniek zo goedkoop mogelijk in 

gebruik te nemen. In deze thesis werd hier minder 

gedetailleerd aandacht aan gegeven.  


