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I.  INLEIDING 

A.  Fomeco 

Het Zwevegems bedrijf Fomeco werd gesticht in 
1970. Het bedrijf is leverancier van allerlei bewerkte 
buizen. Deze worden vooral gebruikt door de truck 
industrie. Hun assortiment varieert van 
chassisonderdelen tot uitlaatbuizen. [1] 
 

B.  De grab handle lijn 

Sinds 2 jaar staat op de zaagafdeling de grabhandle 
lijn. Deze werd ontworpen voor het produceren van 
de handvaten voor Scania trucks. Dit is de buis aan 
de binnenkant van de vrachtwagendeur waaraan de 
chauffeur zichzelf in de cabine hijst. Op de lijn 
worden zes verschillende soorten grabhandles 
gemaakt. Deze worden in figuur 1 weergegeven.

 
Figuur 1: De verschillende grabhandles 

 

 
 
 
De lijn bestaat uit meerdere automatische 
processen die achtereenvolgens plaatsvinden. Er 
wordt gestart met buizen van 6m lang die door 
middel van een hakunit op gewenste lengte 
gesneden wordt. Vervolgens wordt door een 
lasnaadpositionering de lasnaad steeds op dezelfde 
plaats gelegd om een zo consistent mogelijk product 
af te leveren. Hierna gaat de buis door middel van 
lineaire manipulators naar de dubbelkop 
plooimachine. In de laatste stap schuiven er twee 
matrijzen over de uiteinden. In een enkele 
neerwaartse beweging worden de uiteinden van de 
buis samengedrukt waarna er gaten in geponst 
worden. Hierna wordt de grabhandle met een robot 
door een 2D-visiesysteem bewogen ter controle van 
de plooihoeken en worden ze automatisch in de 
bakken gestapeld.  

II.  DOELSTELLINGEN 

Het probleem in de grabhandle lijn is de 
braamvorming bij het ponsen. Omdat er tegelijk 
door twee lagen metaal geponst wordt, is er een 
versnelde slijtage van de ponsstempels waardoor er 
vlug bramen gevormd worden. Dit zorgt voor 
vertragingen in de lijn omdat de bramen nu 
handmatig worden verwijderd. Om de vertraging 
weg te werken, zal er een automatische 
ontbraamunit geïnstalleerd worden in de 
grabhandle lijn die na het ponsen de bramen zal 
verwijderen. Omdat er bij nieuwe ponsnippels geen 
bramen gevormd worden en het automatisch 
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ontbramen een bijkomende kost zal vormen door 
bijvoorbeeld slijtage van het schuurmateriaal, zal er 
gekeken worden om de periode waar het 
ontbramen niet noodzakelijk is, te verlengen.  

III.  AANPAK EN RESULTATEN 

Voor deze thesis is gekozen om het onderzoek in 
twee delen op te splitsen. Het eerste deel focust zich 
op het verlengen van de periode waar geen bramen 
gevormd worden. Het tweede deel zal zich focussen 
op concepten om de bramen op de grabhandle 
automatisch te verwijderen. 

A.  Onderzoek naar optimalisatie van het ponsen 

Aangezien er gewerkt wordt op een bestaande 
machine kunnen er enkel aanpassingen 
aangebracht worden. Hierbij is het bijvoorbeeld niet 
mogelijk om een nieuwe ponsmachine te 
ontwerpen.  
Daarom werd er gekozen de aanpassingen te 
beperken tot de slijtage van delen in de matrijs. Dit 
zijn de ponsnippels en het inzetstuk die de 
grabhandle langs onder ondersteunt tijdens het 
ponsen.  

 
Figuur 2: De slijtstukken in de ponsmatrijs 

Door de materiaaleigenschappen van de stemples 
aan te passen, wordt de levensduur van de stukken 
verhoogd waardoor deze minder snel slijtage 
beginnen te vertonen. Aangezien de stukken 
momenteel uit staal vervaardigd worden met een 
treksterkte die dubbel zo groot is als het staal van de 
grabhandle zelf, is hier weinig verbetering mogelijk. 
Omdat de snelle slijtage vooral veroorzaakt wordt 
door de hoge oppervlaktespanningen die eigen zijn 
aan het ponsproces, wordt er hierop gefocust. Door 
het aanbrengen van een coating wordt de hardheid 

en weerbaarheid tegen hoge drukken van het 
oppervlak sterk verbeterd. Een geschikte coating 
hiervoor is Alcrona pro van Balzers. De coating heeft 
een hardheid van 36 GPa en wordt aangebracht op 
een temperatuur van 460°C. De fabrikant belooft 
een vijftig keer grotere levensduur van de tool en 
minder noodzaak voor nabewerkingen. [2] 

B.  Onderzoek naar concepten om automatisch te 

ontbramen. 

Omdat bramen steeds een probleem zullen vormen 
en het automatisch produceren zullen verhinderen, 
zal er automatisch worden ontbraamd. Omdat de 
lijn ontworpen is om zes verschillende grabhandles 
te produceren, zal de ontbraamunit zeker flexibel 
genoeg moeten zijn. De grabhandles zelf hebben 
een tamelijke vrije vorm aan het braamoppervlak 
waardoor gekozen wordt om met een schuurborstel 
te werken in plaats van een schuurband 
bijvoorbeeld. Omdat de straal van de borstel steeds 
kleiner wordt naarmate de borstel verslijt, zal er een 
compensatie noodzakelijk zijn. 
 
De grabhandles zelf worden nu door een Fanuc 
robot uit de klem bij de matrijzen gehaald, door het 
2D-visiesysteem bewogen en uiteindelijk gestapeld 
in de bakken. Hierdoor heeft de Fanuc robot heel 
weinig tijd over en zou er vertraagd geproduceerd 
moeten worden indien de robot ook nog eens het 
ontbramen zou moeten doen. Daarom wordt er 
onderzocht hoe deze vertraging het best vermeden 
kan worden. Door gebruik te maken van kalibers die 
de grabhandle vasthouden tijdens het schuren, 
wordt er vertraging vermeden bij de Fanuc robot. 

 
Figuur 3: kaliberconcept om de grabhandle vast te houden 

tijdens het schuren 
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Omdat elke grabhandle vrije vormen bevat die een 
flexibel systeem vragen en er zes grabhandles 
geproduceerd worden op de lijn, werd er 
geconcludeerd dat dit enkel mogelijk was door 
gebruik te maken van een robot. De robot was de 
enige manier waarbij de compensatie van de slijtage 
op de schuurborstel, het schuren van zes 
verschillende modellen en een kleine oppervlakte 
gecombineerd kon worden.  

 

Het steeds kleiner worden van de schuurborstel 
wordt hierbij weggewerkt door middel van een 
krachtmeting op de robotkop. Deze zorgt ervoor dat 
er steeds wordt geschuurd met een constante 
kracht op de grabhandle en dus onafhankelijk van 
een ingevoerd traject. De robot en kalibers kunnen 
door hun kleine oppervlakte perfect naast de 
matrijzen geïnstalleerd worden in de cel. Volgens de 
eerste testen zal het schuren met de robot 9 
seconden duren. Doordat er met twee, boven elkaar 
gemonteerde, kalibers gewerkt wordt, kan de robot 
steeds de nodige tijd nemen om te ontbramen 
terwijl de Fanuc de grabhandle in het ander kaliber 
plaatst. Hiermee worden wachttijden bij de Fanuc 
weggewerkt. 
 

 
Figuur 4: beweging van de robot bij het ontbramen 

 

 

 

IV.  BESLUIT 

Omdat braamvorming niet weg te denken is bij het 
produceren van de grabhandles, zal er automatisch 
ontbraamd worden. Dit zorgt ervoor dat 
vertragingen omwille van het handmatig 
verwijderen van de braam nu weggewerkt worden. 
Om de braamvorming toch zo lang mogelijk 
minimaal te houden en de inzet van het automatisch 
ontbramen zo te vermijden en hiermee slijtage te 
voorkomen, wordt het ponsproces geoptimaliseerd 
door gebruik te maken van coatings waardoor de 
slijtage van de ponsonderdelen vertraagd wordt. 
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