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I.  INLEIDING 

A.  LVD 

LVD biedt een uitgebreid gamma aan van 

lasersnijsystemen, guillotinescharen, ponsmachines 

en afkantpersen. Als een van de marktleiders heeft 

LVD het meest uitgebreide aanbod aan plooibanken 

en afkantpersen. Dit gaat van eenvoudige manuele 

tot CNC gestuurde en meerassige machines.  Deze 

masterproef werkt verder op een afkantpers die 

behoort tot de laatste categorie. 

B.  Plooiproces 

In de industrie wordt hoeklassen van staalplaat 

zoveel mogelijk vervangen door plooien. Dit 

reduceert het aantal onderdelen en laat toe om 

sneller  te assembleren. Het is een goedkope 

productietechniek die zorgt voor minder thermische 

vervorming en een betere krachtenverdeling in het 

materiaal. De combinatie van CNC plooien en 

lasersnijden laat toe om complexe 3D structuren te 

produceren. Het plooigereedschap bestaat uit 

stempels of messen en matrijzen of V-

blokken(figuur 1, [1]).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

C.  Toolcell 

De ToolCell is een afkantpers met automatisch 

gereedschapsmagazijn. De pers is voorzien van een 

vaste tafel met daarop de matrijzen en een 

beweegbare zetbalk of ram. Op de ram zijn de 

messen of stempels gemonteerd. De zetbalk 

beweegt verticaal op en neer met behulp van 

hydraulische cilinders. De gereedschappen  hebben 

een vaste plaats in het magazijn. Met behulp van 

twee grijpers die tevens ook als achteraanslag 

tijdens het plooien dienst doen, worden de stempels 

en matrijzen gewisseld. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het magazijn staan een vast aantal toolboxen 

gemonteerd. De plooigereedschappen passen in die 

toolboxen. Het bestaande gereedschapsmagazijn 

van een drie meter ToolCell bevat 18 stempel en 42 

matrijs toolboxen.  Figuur 3 toont het 

oorspronkelijke magazijn van de ToolCell. Op de 

foto is duidelijk te zien dat de drie mesrijen in 

niveaus staan tegenover elkaar. Dit komt omdat de 

grijper de messen van langs de zijkant vastneemt en 

de matrijzen vanaf de bovenkant. 
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Figuur 1: Plooiproces 

Figuur 2: Wisselen van stempels 
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II.  DOELSTELLINGEN 

Doordat alle toolboxen een vaste plaats hebben, 

kunnen slechts een beperkt aantal gereedschappen 

in de ToolCell gebruikt worden. De klant kan de 

toolboxen zelf niet wisselen. Het doel van deze 

masterproef is het ontwerpen van een magazijn en 

toolboxen combinatie waarmee het mogelijk is de 

toolboxen op een ergonomische manier te 

vervangen. De daling van de capaciteit van het 

magazijn moet door deze aanpassingen beperkt 

blijven.  Een mechanisme moet ontwikkeld worden 

om de toolbox snel op het magazijn te bevestigen. 

De sturing van de ToolCell moet weten welk type 

gereedschap wordt vervangen. Er zal dus enige 

vorm van productherkenning in de toolbox of het 

magazijn moeten verwerkt worden. 
 

III.  AANPAK 

Na voorstudie van het plooiproces, de ToolCell en 

de plooigereedschappen worden een aantal 

voorontwerpen gemaakt. De keuze van het 

uiteindelijke ontwerp gebeurt aan de hand van een 

selectiematrix en bespreking met LVD. Na de 

ontwerpselectie volgt de realisatie van een 3D CAD 

model en het dimensioneren en selecteren van 

componenten 

 

 

IV.  RESULTATEN 

De toolboxen kunnen in principe rechtstreeks op het 

huidige magazijn vervangen worden. Daarbij treden 

een aantal ergonomische problemen op.  V-blokken 

met een V-breedte van 30mm (78°) hebben een 

massa van 20,4kg/508mm [2]. De toolbox zelf heeft 

een massa van ongeveer 5 kg. De totale massa van 

gereedschap en houder bedraagt dus snel 25kg. De 

Toolcell bediener heeft geen hulpmiddelen om de 

toolboxen te verplaatsen in de machine. Het 

wisselen op deze manier maakt het werk fysiek 

zwaarder. Het bestaande magazijn is zo compact 

mogelijk geordend. Bijgevolg is er weinig plaats om 

een eenvoudiger spanmechanisme te voorzien dat 

toelaat de toolboxen snel te wisselen. Het is voor de 

ToolCell bediener meest ergonomisch als de 

toolboxen snel te monteren en goed bereikbaar zijn. 

Een systeem moet dus de toolboxen van in de 

ToolCell naar buiten kunnen brengen. Dit kan langs 

alle zijden van de afkantpers. Uit de voorstudie 

blijkt dat het wisselen langs de zijkant de 

eenvoudigste en goedkoopste oplossing is. Uit een 

aantal eindige elementenanalyses blijkt dat het 

mogelijk is om gaten in de staanders van de 

ToolCell te maken. Op die manier kunnen 

toolboxen op een uittrekbaar schuif buiten de 

machine verwisseld worden. Figuur 4 toont de 

ontworpen toolbox houder met daarop 12 toolboxen 

met gereedschappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opening in de staander is groot genoeg om vijf 

matrijsrijen en twee matrijsrijen van het 

standaardmagazijn naar buiten te brengen. Dit is 

meer dan voldoende om een volledige plooilengte 

op de machine te plaatsen. Het schuif is voorzien 

van een tafel. Op die tafel kan met behulp van vier 

pasbouten een toolboxhouder gespannen worden. 

Op die houder bevinden zich de toolboxen. Om 

plaats genoeg te voorzien voor de pasbouten wordt 

op de toolboxhouder de laatste matrijsrij 

weggelaten. 

Figuur 3: Gereedschapsmagazijn in de ToolCell 

Figuur 4: Toolbox houder met toolboxen 
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De toolboxhouders worden in samenspraak met de 

klant door LVD geconfigureerd. Het invoegen van 

voorgeconfigureerde modules heeft als grootste 

voordeel dat de klant minder fouten kan maken 

tijdens het wisselen. Niet alle plooigereedschappen 

kunnen op een willekeurige plaats staan. De drie 

mesrijen staan in niveaus ten opzichte van elkaar. 

Omwille van een elektrische kast net boven de 

opening in de staander van ToolCell moet een 

hefsysteem ontwikkeld worden. De opening in de 

staander moet om structurele redenen ook zo klein 

mogelijk zijn. De middelste mesrij zal dus omhoog 

gebracht worden als het magazijn ingeschoven is. 

De hoogste mesrij blijft op het oorspronkelijk 

magazijn staan. De hefbeweging wordt 

verwezenlijkt met behulp van persluchtcilinders. 

Om de toolboxhouder van het schuif op een kar of 

vorkheflift te verplaatsen moet er op de tafel van het 

schuif een geleiding voorzien zijn. Verder is 

veiligheid een heel belangrijk aspect van dit 

ontwerp. Het is noodzakelijk om een lichtscherm te 

plaatsen aan de opening in de staanders. Er is 

immers geen deur voorzien. Dit laat dan ook toe dat 

tijdens het plooien een toolboxhouder kan gewisseld 

worden. Een pneumatische cilinder per schuif zal de 

toolboxhouder tegen het stationair magazijn 

drukken als een nieuwe toolboxhouder in de 

ToolCell gebracht wordt. 

 

 
Figuur 5: Volledig model 

Figuur 5 toont een deel van de machine samen met 

het aangepaste magazijn en de twee schuiven. Het 

linkse schuif is volledig ingeschoven en de rechtse 

toolboxhouder staat klaar om te wisselen op een 

wagen of vorkheflift. 

 

Individuele kogelgeleidingen met veerkracht zorgen 

ervoor dat bij het opspannen van een toolbox-

houder op de tafel, de geleidingen niet belast 

worden. De toolboxen worden gemonteerd op vaste 

toolbox dragers. Hierdoor moet de klant in principe 

zelf geen toolboxen meer wisselen. Dit maakt de 

toolbox identificatie een stuk eenvoudiger.  Het 

volstaat dus om op de houder een RFID te voorzien 

met een vast geconfigureerde code afhankelijk van 

welke plooimaterialen zich op de toolbox drager 

bevinden. 

V.  BESLUIT 

Er werd een systeem ontwikkeld om op een 

ergonomische manier toolboxen op het 

gereedschapsmagazijn in de ToolCell te wisselen.  

Door het deels manueel wisselen  kan de kostprijs 

beperkt worden.  Dit lijkt volgens de selectiematrix 

ook de beste werkwijze, zonder dat er veel 

aangepast wordt aan het frame, het magazijn of de 

grijpers van de Toolcell. 

Een goede lay-out van de toolboxhouders op de 

slede zorgt ervoor dat een grote plooilengte aan 

gereedschappen kan gestockeerd worden op de 

houder zelf. In dit ontwerp zullen de aanpassingen 

langs de buitenzijde van de Toolcell minimaal 

zichtbaar zijn. Door de toolboxen altijd samen op 

een klein magazijntje te monteren kan de 

wisselsnelheid hoog blijven. Indien de klant dan 

beschikt over meerdere houders zal de 

magazijncapaciteit van de ToolCell toenemen. 

Finaal werd er een constructiedossier opgesteld met 

daarin samenstellingstekeningen en een flowchart 

van het wisselproces. 

VI.  REFERENTIES 

 

[1]  W. Serruys, PLAATBEWERKING Stand van de 

techniek, LVD Company, 2006.  

[2]  LVD, VADEMECUM Press Brakes Edition 12, LVD.  

[3]  LVD Group, „Informatie Toolcell,” LVD Group, 

[Online]. Available: 

http://www.lvdgroup.com/nl/metaalbewerking_tool

cell_1045_nl.aspx. [Geopend 17 09 2014]. 

 


