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I.  INLEIDING 

A.  LVD 

LVD is een constructeur die bekend staat als één 

van de marktleiders in het maken van CNC 

gestuurde plaatbewerkingsmachines. Zo brengt 

LVD producten als afkantpersen, lasersnijmachines 

en ponsmachines op de markt. 

B.  Automatisatie afkantpers 

Om vlakke platen machinaal te plooien wordt zeer 

vaak een afkantpers gebruikt, deze vormt de plaat 

door een stempel in een matrijs de drukken, zoals 

Figuur 2 weergeeft. Het resultaat is een plaat die tot 

op een gewenste hoek is geplooid. Een plooi heeft 

echter wel altijd een radius, namelijk de plooiradius, 

deze is afhankelijk van de radius van de stempel, 

het materiaal, enz.... . 

 

Figuur 1: Afkantpers PPEB 2000/140 

                                                           
 

De laatste jaren worden meer en meer hoge 

treksterkte materialen geplooid in kleinere reeksen. 

Deze materialen eisen specifieke stempelradii 

omdat ze bij kleinere radii sneller breken. Het 

gevolg hiervan is dat deze stempels frequent moeten 

gewisseld worden wanneer de plaatdikte of het 

materiaal verandert. Op een relatief kleine machine 

kan dit nog handmatig gebeuren, maar op grote 

machines voor zware plooitoepassingen (PPEB-H-

Reeks, 3000 ton drukkracht / 14 m plooilengte, zie 

Figuur 1) is dit alles behalve evident. Nu gebruikt 

men voor het plaatsen en verwijderen van de 

segmenten op grote afkantpersen een hijskatrol, 

maar aangezien processnelheid een belangrijke 

parameter is in het productieproces, zou het een 

grote troef zijn om een systeem te kunnen 

implementeren die een snelle radiuswissel mogelijk 

maakt. 

 

Figuur 2: Matrijs en stempels van een afkantpers 

Een concreet voorbeeld is de arm van een 

telescopische kraan. Deze bestaat uit meerdere in 

elkaar passende buizen, gemaakt uit een hoog 

treksterkte materiaal. Om de buizen in elkaar te 

laten passen moet, naarmate de buis kleiner wordt, 
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de plooiradius ook kleiner worden. Om één arm te 

maken moet er dus meerdere keren van stempel 

veranderd worden. Indien dit handmatig moet 

gebeuren kan het een tijdje duren vooraleer alle 

segmenten van bijvoorbeeld een 8 meter machine 

gewisseld zijn. 

De onderkant van deze machines bestaat reeds uit 

een CNC matrijs, waarbij de matrijsopening 

gestuurd wordt volgens de opgegeven plaatdikte. 

LVD zou nu ook graag de bovenkant automatiseren 

en via een ontwerp uit deze masterproef een 

geautomatiseerde radius wissel implementeren 

zodat dit type afkantpers nog performanter wordt.  

II.  DOELSTELLINGEN 

Het is de bedoeling om een mechanisch ontwerp te 

bekomen die zo efficiënt mogelijk is in werking en 

realiseerbaar is met het oog op eventueel latere 

implementatie. Dit ontwerp moet tussen minstens 

drie verschillende radii kunnen wisselen en zo 

compact mogelijk zijn om geen performantie te 

verliezen. 

In een eerste fase wordt een conceptstudie gemaakt 

die de verschillende concepten met elkaar afweegt. 

Uiteindelijk zal er één concept overblijven dat moet 

resulteren in een CAD gemodelleerd 3D ontwerp, 

ondersteund door berekeningen en CAE. Waarvan 

eventueel enkele 2D samenstellingstekeningen en 

details worden gemaakt. Een volgend doel is het 

opstellen van een flowchart die de logica en manier 

van aansturen duidt. Ten slotte wordt een 

handleiding van het systeem gemaakt. 

III.  RESULTATEN 

Hoewel de oorspronkelijke opdrachtbeschrijving 

bestond uit het ontwerpen van een mechanisme of 

systeem die stempels wisselt, leek het zeer 

interessant om ook eens de piste te bekijken van een 

vervormende stempel. Met andere woorden een 

vaste stempelopstelling die door zijn specifiek 

ontwerp meerdere vormen of radii zou kunnen 

aannemen. 

Indien mogelijk, zou dit een zeer elegante en 

efficiënte radius wissel kunnen opleveren. Daarom 

leek het interessant om eerst en vooral de focus op 

deze concepten te leggen. Er werden vier concepten 

bekomen, waarvan na een validatie kon besloten 

worden dat het vierde concept het meeste potentieel 

had. 

Deze is in de scriptie dan ook het meest concreet 

uitgewerkt. Het probleem met dit concept is, dat er 

geen sluitende zekerheid is dat dit principe meer 

dan twee perfecte radii kan plooien. Het is 

uiteindelijk de bedoeling van deze masterproef om 

een automatisch systeem te integreren die drie of 

meer radii kan plooien. Indien dit niet met enige 

zekerheid kan gezegd worden, is het best om eerst 

andere pistes te bekijken en dan finaal een afweging 

te maken of het de moeite is om meer onderzoek 

naar dit concept te doen tijdens deze masterproef.  

Vervolgens werd de focus gelegd op een 

wisselsysteem voor stempels. 

 

Tabel 1: Vergelijking concepten wisselen van de stempel 

 Concept 

5.1: 

Stangen-

mechanisme 

Concept 

5.2: 

Terugtrek-

baar 

stangen-

mechanisme 

Concept 

6: 

Lineaire 

beweging 

Concept 

7: 

Stempel

-ketting 

Aantal radii + + + + + + + + + + + + 

Compact - + + + + 

Aandrijving + + + + + + 

Snelheid + + + + + 

Kwaliteit + + + + + + + + + + + + 

Totaal 7 10 10 11 

 

Van de concepten uit Tabel 1, lijken de meeste 

realiseerbaar. Het één concept is al flexibeler, 

compacter of efficiënter dan het ander, maar in 

vergelijking met de concepten van de vervormende 

stempel zijn deze meer bedrijfszeker. 

Uit de tabel komt het concept met het gebruik van 

een stempelketting naar voor. In dit concept wordt 

vertrokken van het idee dat de individuele 

stempelsegmenten één geheel vormen door ze aan 

elkaar te linken en er een 'flexibele' structuur van te 

maken. Er openen zich nu enkele mogelijkheden 

waarvan er drie zijn bestudeerd, elk met zijn voor- 

en nadelen, samengevat in Tabel 2. 
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Tabel 2: Bestudeerde mogelijkheden stempelketting 

1) Stempelketting lus met magazijn op de ram 

Voordelen Nadelen 

- Compact 

- Ruimte voor meerdere 

stempelsoorten 

- Plooilengte van >8m 

mogelijk 

- Ketting loopt schuin 

  

2) Stempelketting lus rond de ram 

Voordelen Nadelen 

- Compact 

- Ketting loopt recht 

- Aantal stempelsoorten 

beperkt tot 3 

- Plooilengte beperkt tot 

≤8m 

  

3) Stempelketting met magazijn naast afkantpers 

Voordelen Nadelen 

- Geen kettinglus 

- Ruimte voor meerdere 

stempelsoorten 

- Ruimte naast 

afkantpers kwijt 

 

Door de mogelijkheid om meer dan drie soorten 

stempelkettingen te wisselen en er geen 

constructionele nadelen zijn, wordt de 

'Stempelketting met een magazijn naast de 

afkantpers' gekozen om verder uit te werken. 

 

Na het dimensioneren van de aandrijving, maken 

van de nodige sterkteberekeningen en uiteindelijk 

het CAD modelleren en assembleren van de 

machine, werd een resultaat verkregen die Figuur 3 

weergeeft. 

 

 

Figuur 3: Stempelketting met magazijn naast afkantpers 

 

Een geleide slede met een grijparm aan bevestigd 

kan zich via een tandwiel/tandheugel overbrenging 

over de volledige plooilengte nauwkeurig bewegen. 

De grijparm klemt het uiteinde van de 

stempelketting en beweegt zich tot aan het begin 

van het magazijn om de ketting te stockeren. De 

ram beweegt zich dan naar de gewenste hoogte om 

op dezelfde manier een nieuw soort stempelketting 

in te laden. 

IV.  BESLUIT 

Er werd een systeem ontwikkeld dat op een 

efficiënte manier radii kan wisselen. Dit wordt 

bekomen door stempelkettingen, elk met hun 

specifieke radius, uit een magazijn op de messen 

van de afkantpers te trekken. Om aan dit 

eindresultaat te komen is hier eerst een uitgebreide 

conceptstudie aan vooraf gegaan. Waarbij vooral de 

afweging gemaakt werd tussen: 

één, een stempel die structureel kan vervormen en 

zo verschillende radii kan aannemen; 

en twee, het uitwisselen van stempelsegementen 

met verschillende radii. 

Alhoewel het eerste een zeer elegante oplossing zou 

bieden, werd er toch gekozen voor een 

uitwisselmechanisme. Vooral omdat er getwijfeld 

werd over de performantie van de bekomen 

concepten bij de vervormende stempel. Het gekozen 

concept werd dan mechanisch en aandrijftechnisch 

(selecteren en dimensioneren) uitgewerkt zodat er 

een waarheidsgetrouw 3D model kon gemaakt 

worden. Finaal werd er ook een flowchart opgesteld 

van het wisselproces. 

V.  REFERENTIES 

 

[1] W. Serruys, PLAATBEWERKING Stand van de techniek, 

LVD Company, 2006 

 

[2] Aandrijftechniek in de praktijk: het selecteren van 

aandrijvingen, SEW Eurodrive, 2001 


