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I.  INLEIDING 

A.  LVD 

Het bedrijf LVD werd opgericht in 1952 te Gullegem 
(België). De naam LVD is samengesteld uit telkens de 
eerste letter van de achternaam van de originele 
oprichters, respectievelijk Lefebvre, Vanneste en 
Dewulf. Het bedrijf is voornamelijk bekend voor zijn 
afkantpersen. Vandaag de dag brengt LVD al 
afkantpersen, lasersnijmachines, ponsmachines en 
guillotinescharen op de markt. 

B.  Synchro-Form afkantpers 

De variabele matrijs die ontworpen wordt in de 
thesis moet combineerbaar zijn met deze machine 
(Figuur 1). Synchro-Form is een speciale vorm van 
de adaptieve plooimethode (de stempel wordt 
gestuurd in functie van de in het proces gemeten 
plooihoek). Deze techniek maakt het nauwkeurig 

                                                           
 

plooien van grote radii eenvoudiger en reduceert 
het aantal gereedschapswissels. Het systeem maakt 
gebruik van een laserscanner en magneet (Figuur 2) 
om elke plooi te manipuleren, te positioneren en te 
meten. Afhankelijk van de gemeten data wordt het 

werkstuk- en rampositie aanpast om zo het juiste 
profiel automatisch te plooien. Deze machine wordt 
vooral toegepast voor het plooien van harde en 
slijtvaste staalsoorten met een hoge treksterkte. 
Hierdoor kan de plooihoek niet in één keer 
uitgevoerd worden want de kans op breuk is dan 
groter. De plooihoek wordt uitgevoerd in 
verschillende stappen. Het aantal stappen die 
geplooid moet worden is afhankelijk van de matrijs 
opening en de stempelradius. Figuur 1 toont een 
plaat die geplooid wordt in stappen tijdens het 
plooiproces. Uiteindelijk wordt de gewenste radius 
verkregen.  
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C.  Probleemstelling  

Welke matrijsopening gebruikt wordt is afhankelijk 
van de dikte en de materiaaleigenschappen van de 
te plooien plaat. 

Gezien de industrie steeds reeksen met kleinere 
groottes produceert moet de matrijs meer 
verwisseld worden in vergelijking met vroeger. De 
matrijzen verwisselen is een zwaar en tijdrovend 
werk voor de operator. Wanneer de matrijzen te 
zwaar zijn voor de operator worden deze met een 
katrol verwisseld. Een matrijs met een variabele 
opening biedt een oplossing voor dit probleem. Een 
matrijs die een variabele opening bezit van 40 tot 
140 millimeter is in de praktijk een gevraagd item.  

II.  DOELSTELLINGEN 

 De doelstelling voor deze masterproef is het 
ontwerpen van een variabele matrijs. De variabele 
matrijs moet gecombineerd kunnen worden met de 
Synchro-Form afkantpers. Als het ontwerp ook 
toepasbaar is op de andere afkantpersen is dit een 
pluspunt. De afkantpersen beschikken over een 
systeem om de vervorming van de machine te 
compenseren. De matrijs moet ook compatibel zijn 
met dit systeem. Eerst en vooral worden 
verschillende concepten ontworpen met hun voor- 
en nadelen. Uiteindelijk wordt één concept verder 
uitgewerkt waarvan de 3D-tekeningen een vereiste 
zijn. 

III.  RESULTATEN 

In de eerste fase van de thesis wordt vooral 
nagedacht over mogelijke oplossingen. Zo ontstaan 
de verschillende concepten. Op basis van 
verschillende criteria wordt het beste concept 
geselecteerd. Er wordt gekozen om verder te 
werken met het concept de ‘Synchro matrijs’. Ten 
eerste is dit ontwerp (Figuur 3) flexibel genoeg, de 
matrijsopening (V) kan gewijzigd worden in stappen 
van twintig millimeter. Een tweede criterium is de 
bereikbaarheid, de matrijs (2) is hoog genoeg 
ontworpen zodat de synchromodules (1) dicht bij de 
plooilijn (= in het midden van de matrijs, recht onder 
de stempel bevindt zich de plooilijn)  geraken, om zo 
de plaat te kunnen manipuleren. Door deze 

aanzienlijke hoogte ontstaat een ander probleem. 
Hoe hoger de matrijs, hoe moeilijker het is om ze 
tijdens het plooien in exact dezelfde positie te 
houden.  

 

Figuur 4 toont het derde en finale ontwerp van de 
matrijs. Onderaan de matrijs worden drie hoekige 
tanden aangebracht deze grijpen in de tanden van 
de matrijstafel waardoor de horizontale 
verplaatsing van de matrijs onmogelijk wordt. Het 

geheel kan dus onderverdeeld worden in twee 
delen. Enerzijds de klemming. Anderzijds zal nog 
een mechanisme voorzien worden die de matrijs uit 
het blokkeringssysteem haalt, om deze dan 
gemakkelijk te verslepen.   

Een mogelijkheid was om met de magneet van de 
synchromodule de matrijs uit de tanden te heffen 
en vervolgens te verzetten. Door de te zware massa 
van de matrijs is dit niet mogelijk. Daarom worden 
de matrijzen uit de tanden geheven met behulp van 
vier cilinders. Tabel 1 toont de werking. In de eerste 

wordt afgebeeld hoe de modules zich positioneren 

Figuur 4: Synchro matrijs 

Figuur 3: samengesteld 3D ontwerp  
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wanneer de plaat gemeten wordt tijdens het 
plooien. De tweede rij toont dat de matrijzen 
voldoende bereikbaar zijn voor de modules. In de 
derde rij wordt afgebeeld hoe de matrijzen 
verplaatst worden. Matrijsopening is 40 mm, de 
geleidingsplaten worden omhoog gestuurd en de 
modules worden gepositioneerd. Vervolgens 
worden de matrijzen aangetrokken door de 
magneten en worden deze achteruit getrokken tot 
de gewenste matrijsopening bereikt is (hier nu 
140mm).  

Tabel 1: Beweging matrijs 

Meten 

 

Dicht bij de 
plooilijn 

 

Verplaatsen 
 
Matrijsopening = 
40 mm 
 
 
 
Verplaatsen 
 
Matrijsopening = 
140 mm 

 

Een klemming moet voorzien worden. Dit is niet 
nodig tijdens het plooien als geen al te scherpe 
hoeken worden geplooid, maar wel erna. Door de 
terugvering van de plaat net na het plooien, of het 
positioneren van een plaat kan de matrijs kantelen. 
Wanneer scherpe hoeken worden geplooid (<120°) 
worden de krachten te groot, en ontstaat een groot 
moment. Indien dit moment kan opgevangen 
worden door een klemming kan nog scherper 

geplooid worden maar de klemming zou dan te veel 
volume in nemen. Dus wordt beslist om een kleinere 
klemming te voorzien die zich bevindt in de matrijs 
zelf.  

IV.  BESLUIT 

Uit de verschillende concepten werd de synchro 
matrijs gekozen om verder uit te werken. Figuur 5 
toont de samenstellingstekening. Bovenaan staat de 
matrijs, wanneer een plaat gelegd wordt bovenaan 
de matrijs dan zal deze geplooid worden met de 
stempel. In de matrijs zelf worden de vier 
klemcilinder bevestigd. Belangrijk om op te merken  
is dat enkele beperkingen worden doorgevoerd. Een 
hoek plooien van 90 graden in één beweging is 
uitgesloten bij dit ontwerp. Dit omdat de krachten 
op de matrijs dan te groot worden. Berekeningen 
wijzen uit dat de maximum toelaatbare plooihoek 
124 graden is. In principe is dit geen grote beperking 
want op de Synchro-Form wordt toch meestal 
geplooid in stappen. Sporadisch wordt in één 
beweging geplooid. Het ontwerp is ook compatibel 
met het compensatiesysteem.  
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Figuur 5: Samenstellingstekening 


