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I.  INLEIDING 

A.  LVD 

LVD is een wereldspeler in 

plaatbewerkingsmachines. Er worden onder andere 

lasersnijmachines, ponsmachines, afkantpersen en 

guillotinescharen gemaakt.  

B.  Ponsmachine 

 

Staal is niet meer weg te denken uit onze 

maatschappij. Dit is één van de meest gebruikte 

materialen in allerlei afdelingen. Om dit staal echter 

te bewerken wordt gebruik gemaakt van allerlei 

machines. Eén van deze machines is een 

ponsmachine. 

 

                                                           
 

 

Een ponsmachine is een machine die gebruikt wordt 

om gaten in plaatstaal te ponsen. Om een gat te 

ponsen wordt de plaat gepositioneerd onder de 

stempel, het ponsgereedschap. Er zijn dus twee 

belangrijke bewegingen aanwezig in een 

ponsmachine. Deze zijn de tafelbeweging welke de 

plaat verplaatst en de ponsbeweging welke zorgt 

voor het ponsen van de gaten. De ponsbeweging 

wordt gerealiseerd door een hydraulisch circuit, de 

tafelbeweging met behulp van twee elektrische 

servomotoren die elk afzonderlijk de X en Y-positie 

van de tafel aandrijven.  

Een overkoepelend CNC (Computer Numerieke 

Controle) programma zorgt voor de globale werking 

van de ponsmachine. De gewenste coördinaten van 

het te ponsen gat worden door het CNC programma 

verwerkt. Deze stuurt vervolgens de correcte positie 

en bijhorende stroom naar de x- en y-motor om zo 

op de gewenste positie te eindigen. Om de 

beweging van de plaat te realiseren wordt de plaat 

vastgeklemd met behulp van plaatklemmen. Daarna 

wordt de beweging van de x- en y-as gerealiseerd 

met behulp van een spindel die rechtstreeks op de 

motor is aangesloten. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van dit eindwerk is om twee ponsmachines 

te bestuderen en deze energie-efficiënter te maken. 

Hieronder wordt verstaan het elektrisch 

aansluitvermogen en verbruik van de machine te 

verminderen. 

Als tot een oplossing kan gekomen worden, wordt 

de economische haalbaarheid hiervan bestudeerd. 

Als dit een positief resultaat is moet gekeken 
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worden om deze oplossing praktisch te 

implementeren en te testen.  

Het aansluitvermogen van de ponsmachine te 

verlagen kan als commercieel pluspunt worden 

gebruikt. Op deze manier is een minder zware 

elektrische  aansluiting nodig en is er een 

verminderd energieverbruik. 

 

 

III.  RESULTATEN 

Uit de theoretische studie omtrent energieopslag 

kon tot de conclusie worden gekomen dat 

supercondensatoren en een supergeleidende 

magnetische spoel (SMES) de meest geschikte 

oplossingen zijn. Bij het nader bestuderen kwamen 

de supercondensatoren als beste energieopslag uit 

de bus. 

 

Deze hebben een zeer hoog rendement en kunnen 

de energie die vrijkomt in een zeer kort tijdsinterval 

opslaan. De kost per  kW is ook klein waardoor de 

investeringskost beperkt blijft. 

 

Zowel op de hydraulische als de elektrische 

ponsmachine werden er metingen uitgevoerd. De 

metingen die werden uitgevoerd zijn spanning - en 

stroom- metingen op de tussenkring welke 

gevisualiseerd worden aan de hand van een scoop. 

 

Uit de metingen van de hydraulische ponsmachine 

kon geconcludeerd worden dat er bij grotere 

bewegingen (> 75 mm) een grote hoeveelheid 

energie vrijkomt. Deze energie wordt op dit 

ogenblik terug gestuurd naar het net. Wanneer deze 

kan worden opgeslagen en later in de 

bewegingscyclus opnieuw kan worden gebruikt 

levert dit besparingen op doordat piekbelastingen 

kunnen weggewerkt worden. Deze grote energieën 

komen vrij omdat de hydraulische ponsmachine 

ingesteld staat op maximale acceleratie. Er wordt 

gewerkt met een driehoekvormig snelheidsprofiel. 

 

De vrijgekomen energie die wordt gemeten komt 

overeen met de berekende theoretische energie aan 

de hand van de gepaste formules.  

 

 

Figuur 2: Flowchart eindwerk 

Figuur 3: Omvormer tussen tussenkring en supercondensatoren 

Figuur 2: Meetopstelling 
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Bij de elektrische ponsmachine worden dezelfde 

metingen gedaan. Bij deze ponsmachine komt 

echter veel minder energie vrij. Dit komt omdat de 

software een maximale snelheid oplegt. Er wordt 

tevens gewerkt met een trapeziumvormig 

snelheidsprofiel.  

 

Ook hier komt de vrijgekomen energie die wordt 

bekomen uit metingen overeen met de theoretisch 

berekende energie.  

 

Om deze supercondensatoren te koppelen met de 

DC-kring zijn er drie manieren. Een omvormer in 

de tussenkring, omvormer tussen de tussenkring en 

de supercondensatoren en een combinatie van 

vorige twee. Na het bestuderen van de mogelijke 

oplossingen kwam de omvormer tussen de 

tussenkring en de supercondensatoren als oplossing 

naar voor. 

 

Er werd een economische studie uitgevoerd om de 

geschikte omvormer te vinden. Bidirectionele 

omvormers zijn echter nog nieuw op de markt 

waardoor geen geschikte component kon worden 

gevonden. Daarom werd overgegaan op optie B. 

Hierbij worden er veel supercondensatoren in serie 

geplaatst welke rechtstreeks op de tussenkring 

worden geplaatst. Dit is elektrisch mogelijk met 

behulp van de juiste software om een goede 

regeling te krijgen tussen  de DC-kring en de 

supercondensatoren.  

 

Rond optie B werd ook een economische studie 

uitgevoerd. Het resultaat hiervan was echter dat de 

aankoop en implementatie van de 

supercondensatoren veel duurder is dan de 

besparingen die ze met zich meebrengen. Door de 

vele cyclussen die ze zullen ondergaan zijn de 

condensatoren binnen het jaar ook kapot. 

IV.  BESLUIT 

 

De metingen en berekeningen van zowel de 

hydraulische als de elektrische ponsmachine komen 

met elkaar overeen. Dit duidt op correcte metingen.  

 

Door het nog niet beschikbaar zijn van de nodige 

omvormers op de markt kunnen de 

supercondensatoren nog niet ten volle benut 

worden. 

 

Wanneer gekozen wordt op de supercondensatoren 

rechtstreeks op de DC-kring te plaatsen is dit 

economisch niet haalbaar. Dit zal momenteel een 

grotere kost met zich meebrengen dan dat het 

opbrengt. 

 

Bij de hydraulische ponsmachine kan de software 

aangepast waardoor er niet meer wordt gewerkt met 

een driehoekvormig maar een trapeziumvormig 

profiel. Hierdoor zijn er minder grote piekstromen 

nodig wat resulteert in een kleiner 

aansluitvermogen. 

 

Bij de elektrische ponsmachine zijn er niet veel 

mogelijkheden om energie besparende maatregelen 

te treffen.  
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