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I.INLEIDING 

A.  LVD Company Group 

LVD is een machinebouwer, gespecialiseerd in het 

ontwerp, de productie en de optimalisatie van 

plaatbewerkingsmachines. Hun productgamma 

bestaat uit plooi-, pons- en lasersnijmachines. 

Daarnaast ontwerpt en produceert LVD ook 

hydraulische guillotinescharen. Elke machine wordt 

compleet door het bedrijf ontworpen en 

geproduceerd. Binnen het bedrijf vindt ook integratie 

en ontwikkeling van software voor de 

plaatbewerking plaats. 
 

B.  Hydraulische afkantpers 

De afkantpers is een hydraulische plooibank die 

opgebouwd is uit verschillende elektrische, 

mechanische en hydraulische componenten. 

Afhankelijk van het type plooibank, kunnen 

verschillende plaatsoorten met diverse afmetingen 

bewerkt worden.  

 
Figuur 1: De hydraulische afkantpers PPEC-type.[1] 

Met de afkantpers is het mogelijk om verschillende 

plooicycli uit te voeren. De conventionele 

plooicyclus kan opgedeeld worden in 5 verschillende 

fases. Als eerste is er de vrije valbeweging van de 

zuigers, gevolgd door respectievelijk de arbeidsfase, 

de houdfase, de decompressiefase en tot slot de 

retourfase. Tijdens de plooicyclus treden heel wat 

ongewenste drukpieken en oscillaties op (figuur 2).  

 

 
 

Figuur 2: De zuigerpositie met bijhorende pompdruk. 

Oorspronkelijk wordt de druk in het systeem aan de 

pomp geregeld (axiale plunjerpomp met 

proportionele drukregeling). Er wordt een 

stapvormige drukeis aan de pomp opgelegd om een 

snelle drukopbouw te verkrijgen. De drukwens wordt 

omgezet in een stroom, die de spoel van het 

proportioneel ventiel bekrachtigt, waardoor de 

helling van de slagplaat geregeld wordt. Hierdoor 

wijzigt het slagvolume en bijgevolg ook de 

systeemdruk. Verschillende componenten en 

machineparameters hebben een invloed op dit 

drukverloop. 
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II.DOELSTELLINGEN 

Deze thesis omvat verschillende theoretische en 

praktische onderdelen. Een eerste deel bestaat uit een 

literatuurstudie van de hydraulische afkantpers. 

Hierin worden de verschillende componenten en hun 

functie bestudeerd. Met deze kennis en d.m.v. het 

hydraulisch schema wordt de plooicyclus van de 

afkantpers duidelijk. Bij het uitvoeren van een 

drukmeting is het nu mogelijk om de oorzaken van 

drukpieken, oscillaties en dergelijke fenomenen te 

verklaren. Een voorbeeld hiervan is een analyse van 

het pompgedrag. Verder wordt de huidige 

pompregeling geëvalueerd en vergeleken met 

gelijkaardige, toepasbare pompregelingen. 

Vervolgens kunnen bij praktische metingen 

machineparameters aangepast worden om het effect 

ervan op de drukcurve waar te nemen. De parameter 

voor de stilstandstijd tussen de vrije val en de 

arbeidsfase is hier een voorbeeld van. Daarna wordt 

een regeling toegepast om de gewenste druk te 

wijzigen. Met behulp van een pre-filter en PID-

regelaar wordt het drukverloop gunstig beïnvloed 

[3]. Zo wordt een energie-efficiënte plooicyclus 

verkregen. Uiteindelijk zal de thesis dienst doen bij 

de verdere ontwikkeling van de hydraulische 

afkantpers. Deze thesis zal in de toekomst gebruikt 

worden als handleiding en om diagnose uit te voeren.  

 

Figuur 3: Flowchart thesis. 

III.RESULTATEN 

De drukmeting aan de pomp geeft aan dat deze een 

reactiesnelheid van 200 ms bezit. De huidige elektro-

hydraulische pompregeling zorgt voor voldoende 

dynamica en heeft een lage kostprijs. Bij het 

overschakelen naar een elektronische pompregeling, 

zal de dynamica nog hoger zijn, evenals de kostprijs.  

 
 

Figuur 4: Vergelijking pompregelingen.[2] 

Bepaalde drukfluctuaties zijn sterk afhankelijk van 

bepaalde machineparameters. De stilstandstijd na de 

vrije val en voor de arbeidsfase is dan ook een 

cruciale factor voor de drukopbouw. Figuur 5 geeft 

het drukverloop aan de pomp weer bij een variabele 

stilstandstijd. Een te kleine of te grote stilstandstijd 

zorgt voor een agressiever en minder dynamisch 

drukverloop. een optimum bevindt zich tussen 100 

en 200 ms.  

 
 

Figuur 5: Het drukverloop bij variabele stilstandstijd. 
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Door een extra veiligheidsmarge ligt de berekende 

plooikracht van de afkantpers soms een stuk hoger of 

lager dan de benodigde plooikracht. Een druksensor 

bovenaan de cilinder, kan de berekende plooikracht 

bijsturen en zou een veiligheidsmarge kunnen 

vervangen. De drukmeting uit figuur 6 toont aan dat 

een plooiactie bij een verlaagde plooikracht 

technisch mogelijk is. Een kleinere plooikracht 

reduceert bovendien de systeemdruk aanzienlijk. 

 
Figuur 6: De plooicyclus bij variabele plooikracht. 

Oorspronkelijk is de pompdruk vrij grillig met grote 

fluctuaties (figuur 7). De meeste drukpieken zijn te 

wijten aan het pompgedrag zelf en de 

zuigerversnellingen. Door het toepassen van een pre-

filter, verloopt de drukopbouw rustiger en wordt het 

doorschot kleiner. Daarnaast zorgt de PID-regelaar 

ervoor dat het oorspronkelijke drukverloop positief 

beïnvloed wordt. Tijdens de drukopbouw in de 

arbeidsfase, is de maximum druk gereduceerd met 

zo’n 30%. De grootste drukpieken tijdens de 

plooicyclus zijn gereduceerd met een goeie 10%. Om 

een nog betere regeling te verkrijgen, kan geregeld 

worden op basis van de slagplaatpositie van de 

pomp. 

 
Figuur 7: Huidig drukverloop en drukverloop met pre-filter en PID-

regelaar. 

IV.BESLUIT 

De vooropgestelde doelstellingen, waaronder die om 

de afkantpers energie-efficiënter te maken, werden 

grotendeels bereikt. Het onderzoek over de 

plooibank heeft aangetoond dat optimalisatie van de 

machine zeker mogelijk is.  

De studie van de hydraulische afkantpers schept in 

de eerste plaats meer duidelijkheid over de werking 

ervan. 

Daarna werden verschillende metingen uitgevoerd, 

om de oorzaken van het drukverloop tijdens de 

plooicyclus te verklaren. De verschillende 

meetresultaten kunnen als leidraad dienst doen voor 

de verdere ontwikkeling van de hydraulische 

afkantpers.   

Het huidige drukverloop werd vervolgens positief 

beïnvloed  door er een pre-filter en een PID-regelaar 

op toe te passen.  

Ook de aanpassing van bepaalde machine parameters 

heeft een voordelig effect op het drukverloop.   

Deze thesis kan in de toekomst gebruikt worden om 

verder onderzoek naar energie-optimalisatie en 

ontwikkeling uit te voeren.  
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