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I.  INLEIDING 

A.  LVD 

De LVD-groep is een wereldwijd bedrijf 
gespecialiseerd in het maken van lasersnijmachines, 
plooibanken en ponsmachines. Het bedrijf werd 
opgericht in 1950 en begon met het maken van 
afkantpersen. Sindsdien is het bedrijf sterk 
uitgegroeid tot een van de wereldleiders met 
vestigingen over heel de wereld. 

B.  Conditiebewaking 

Bij conditiebewaking van kritische onderdelen 
worden trillingen, stromen of procesparameters , 
zoals geleidbaarheid van het koelwater, gemonitord 
om veranderingen op te volgen. Deze 
veranderingen zijn veroorzaakt door het verslijten 
van het onderdeel, door veranderende 
omgevingsfactoren,… . Conditiebewaking is een 
methode die gebruikt wordt in het kader van 
predictief onderhoud, waarbij het onderhoud 
gebeurt in functie van de gezondheid van de 
machine.  

C.  Fiberlasersnijmachine 

Een lasersnijmachine heeft als doel vormen te 
snijden uit een plaat gemaakt uit bv. staal, RVS, 
aluminium of koper. Verschillende types 
lasersnijmachines bestaan, maar de thesis gaat 
specifiek over conditiebewaking van een LVD-
fiberlasersnijmachine. 
 

                                                           
 

De lasersnijmachine bestaat uit verschillende 
onderdelen, zoals een koelcircuit, een stoffilter, een 
lasermodule en een snijkop. De snijkop waaruit de 
laserstraal komt, is bevestigd aan een portaal en kan 
in de XYZ-richting bewegen. De conditie van de 
snijkop heeft een belangrijke invloed voor de 
kwaliteit van de gesneden stukken. 
 

Het opwekken en het vervormen van de 
hoogvermogen laserstraal zorgt voor veel warmte 
en deze warmte wordt afgevoerd met een externe 
waterkoeler. In koelcircuits bestaat het gevaar dat 
algen beginnen te groeien, wat de werking van de 
koeler en de lasersnijmachine in gevaar kan brengen 
door corrosie. Opvolgen van de conditie van het 
koelwater is een belangrijk gegeven. 
 
Tijdens het lasersnijden komt veel stof vrij dat 
afgezogen wordt en opgevangen wordt door een 
filtereenheid. De filtereenheid moet correct werken 
om rook te vermijden in de machine enerzijds, 
alsook om stof te vermijden na de filter anderzijds. 
 
De filter kuist de filterpatronen periodiek met 
behulp van perslucht. De grote persluchtpuls stoot 
het opgevangen stof af dat op de filter zit. Dit stof 
valt in een trechter en kan afgevoerd worden. Indien 
de persluchtdruk te laag is, werken de kuiskleppen 
niet goed, waardoor de filterpatronen niet afgeklopt 
worden. Dit heeft als gevaar dat de filter kan 
verstoppen en dat het stof niet meer goed 
afgevoerd wordt. 
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II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van de masterproef is om de conditie van 
de kritieke onderdelen van een lasersnijmachine te 
monitoren. Deze onderzoeksvraag wordt ontleed in 
de volgende deelvragen: 

1. De vervanging van bestaande sensoren naar 

slimme sensoren. 

2. De detectie van vervuiling of beschadiging 

van de snijkop. 

3. De detectie van vervuiling van het koelwater 

4. De detectie van stoflekken of 

persluchttekort van de stoffilter. 

5. De detectie van mechanische problemen 

van de verschillende aandrijvingsassen. 

De detectiemethoden voor de deelvragen worden 
opgesteld door twee manieren. Enerzijds door reeds 
beschikbare variabelen en sensoren te gebruiken. 
Zo kan de bestaande hardware gebruikt worden. Bij 
de andere situaties worden extra sensoren 
geïnstalleerd die in staat zijn om de conditie van 
kritische onderdelen te meten. Deze sensoren 
worden in de masterproef getest. 

III.  RESULTATEN 

A.  Slimme sensoren 

Door het gebruik van slimme sensoren, zoals 
sensoren met IO-link, kan meer informatie 
opgevraagd worden over de conditie van de 
hardware van de sensoren. 

B.  De detectie van vervuiling/beschadiging van de 
snijkop. 

De vervuiling/beschadiging van de snijkop trachten 
we te monitoren door te kijken naar de 
positioneerlaser. De intensiteit van de 
positioneerlaserstraal door de snijkop meten we op 
met behulp van een laserprofielcamera. Uit deze 
testen volgt dat de opgemeten 
positioneerlaserstraal heel instabiel is met veel 
fluctuerende pieken in de intensiteitsmetingen. Dit 
is dus niet bruikbaar als monitor tool. 

C.  De detectie van vervuiling van het koelwater 

Een geleidbaarheidssensor is geïnstalleerd om de 
vervuiling te monitoren. De geleidbaarheid van het 
koelwater is een goede indicatie voor de toestand 
van het koelwater. 

D.  De detectie van stoflekken of persluchttekort 
van de stoffilter 

Grote stoflekken kunnen gedetecteerd worden met 
een geïnstalleerde rookmelder. Het alarm van de 
rookmelder gaat af wanneer veel stof ontsnapt uit 
de filter. Nauwkeuriger resultaten kunnen bekomen 
worden met een  stofsensor. Zo kan het stoflek 
gedetecteerd worden en kan predictief onderhoud 
worden ingepland. 

Het persluchttekort wordt opgevolgd met een 
druksensor. De druk wordt opgevolgd door de tijd te 
meten tot het buffervat in de afzuigunit de minimaal 
gewenste druk (6 bar) bereikt. 

E.  De detectie van mechanische problemen van de 
verschillende aandrijvingsassen. 

Met stroommetingen en trillingsmetingen op 
verschillende assen worden bepaalde frequenties in 
kaart gebracht die gelinkt zijn met mechanische 
onderdelen van de aandrijving.  

Zo kunnen we een link leggen tussen de amplitude 
van de toerentalfrequentie en de tweede 
harmonische van het toerental in de statorstroom 
en het loskomen van de koppeling van de 
aandrijving van de tafelwisselaar. 

IV.  BESLUIT 

Voor de meest voorkomende 
betrouwbaarheidsproblemen wordt een sensor 
voorgesteld. De bestaande hardware werd zo veel 
mogelijk hiervoor gebruikt. Een aantal 
voorkomende problemen kunnen niet met de 
bestaande hardware worden gemonitord. Hiervoor 
zijn extra sensoren geselecteerd en geïnstalleerd op 
de lasersnijmachine. 
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