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NOTITIE OVER HET PONS EN VAN LAMINATEN. 

p.e. Veenstra Maart 1977 

WT Rapport Nr. 394 

Bij het ponsen van homogene materialen veroorzaakt de ponskracht 

doorbuiging van de blank, hetgeen tot gevolg heeft dat de pons

kracht zich in de omgeving van de rand van de snijnippel concen

treert. Oit op zijn beurt veroorzaakt de dwarskracht die nodig is 

voor het afschuifproces dat karakteristiek is voor het ponsen. 

Een zeer gJobaaJ schema van het proces geeft fig. 1. 
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Fig. 1. 

Laat nu als gedachtenmodel een pakket wrijvingsloos gestapelde lamel1en 

geponsd worden. 
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Karakteristiek voor deze situatie is: 

1. de buigstijfheid van de blank bestaande uit n lamellen met de 

dikte h. is vee 1 kleiner dan die van een homogene blank met 
. I 3 3 

de dlkte h = n h., daar n h. < (n h.) . 
I I I 

2. de schuifspanning, die essentieel is voor het ponsproces, kan 

niet worden overgedragen van de ene lame1 naar de andere. 

Het verloop van het proces kan men zich nu voorstellen naar fig. 2. 

1. De lame 1 , in direkt kontakt met de snijnippel, wordt initiee1 

gebogen en schuift daarna af naar analogie van fig. 1. 

De ponskracht F wordt daarbij op lamel 2 in het punt A overge

dragen als een puntlast en-de schuifspannjng t wordt njet over

gedragen. 

2. Op het moment dat lamel wordt doorgeponsd valt de kracht F 

weg, om zjch daarna weer op te bouwen tot dezelfde waarde teneinde 

lamel 2 te ponsen. Evenwel is het weerstandsmoment tegen buigen 

afgenomen, zodat lamel 2 op een kleinere straal gebogen wordt 

alvorens het ponsproces inzet. Dit betekent dat lamel 2 loskomt 

van lamel . Opgemerkt wordt dat lamel 2 njet belast wordt 

door de snijder, doch door de ponsdop van lamel 

3. Het proces herhaalt zich hierop op analoge wijze. 
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Conclusies 

1. Indien de maximale schuifsterktevan de I ijm in een papierlami

naat kleiner is dan die van het papier, verloopt het ponsproces 

als een opeenvolgingvan ponsprocessen per lamel. 

2. Hierbij wordt iedere lamel belast door de ponsdop van de vorige 

lamel en nlet door de snljder, hetgeen een technologisch proble

matische situatie is. 

3. Bij het voortgaan van het proces treedt toenemende bulging op 

hetgeen resulteert in: 

a. loslating van de lamellen, 

b. een afnemende diameter van het geponsde gat. 

Commentaar 

1. Excessieve bulging kan worden vermeden door een drukring rond de 

snijder en een tegenhouder op de kop van de snljder. 

Dit moet tot betere maatnauwkeurigheid van het gat lei den. 

De maatregel heeft echter nlet tot gevolg dat het pakket als een 

continuum geponsd wordt, daar de lijmlaag ook onder druk nlet in 

staat is een grotere schuifspanning over te brengen dan de door 

zijn materiaaleigenschappen bepaalde maximale waarde. 

2. Ponsen van laminaten kan slechts dan technologisch beheerst verlopen, 

indien de maximale schuifsterkte van de lljm groter is dan die van 

het papier, resp. die van het papier kleiner dan die van de toege

paste lijm. 

3. De treksterkte van de lijm moet, ook in de in het voargaande 

punt bedoelde situatie, voldoende groat zijn om de terugvering

trekspanning die ontstaat na het doorponsen van voargaande lamellen, 

te weerstaan. 




