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De fabricage van sport- en vrljetljdskleding is een bljzonder arbeids

intensief gebeuren. Vanvege de grote diversiviteit van produkten en 

grondstoffen, de tame1ljk kleine series en de modegevoeligheid van de 

produkten, is een zeer fIexibeIe produktiewljze noodzakelljk. 

In dit verslag wordt een onderzoek gedaan naar de mogelljkheden tot 

mechanisering van arbeidsintensieve handelingen tljdens het opleggen, 

snljden en knippen in de snljzaal. De in de snljzaal te verrichten han

delingen verschillen o.a. per stotsoort en per dessin. Hiervan vordt 

een indeling gemaakt. Van de huidige werkwljze wordt een beknopte be

schrljving gegeven. 

Enkele mogelljkheden komen voor nader onderzoek in aanmerking: 

- Verbetering van de bestaande oplegmachine, zodat deze ook kan wor

den gebruikt voor het in een richting opleggen van stoffen. 

- De constructie van een fIexibel trekmes, met behulp waarvan seg

menten, rapporten en smalle repen stof snel langs een enigzins gebo

gen dwarsIijn in de stof kunnen worden afgesneden. 

- Het stansen van patronen uit een Iaag stof, zodat het arbeidsinten

sieve op-spelden-plaatsen kan vervallen. 

De mogelijkheid om een flexibel trekmes te construeren wordt nader be

keken. Er wordt een baIan~eur ontworpen, vaarmee een mes in de juiste 

stand vordt gehouden. Hiermee kan een persoon over de gehele breedte 

van de stofbaan langs een dwarslijn snijden. Dit ontwerp kan reeds wor

den toegepast voor het snljden van smalle repen stof. Het snljden van 

segment en en rapporten is pas mogelijk als een oplossing is gevonden 

voor de aan- en afvoer van de stof. In dit verslag worden enkele idee

en daarvoor beschreven. 

Omdat de meeste handelingen in de snljzaal niet kunnen worden losge

koppeld van het "zien", is volledige mechanisatie vooralsnog erg 

moeilijk. 
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Dit is het verslag van de I-1 opdracht, uitgevoerd b~ de vakgroep 

Produktietechnologie en Bedr~fsmechanisatie. 

De opdracht is afkomstig van TWEKA B.V. Nuenen, fabrikant van 

sport- en vr~et~dskleding. 

De kledingsindustrie in West - Europa is onder hoge druk komen 

staan van import uit de zg. "lage - loon" landen. Veel bedr~ven, 

waaronder ook TWEKA B.V., z~n ertoe over moeten gaan, hun zeer 

arbeidsintensieve produktie naar deze landen over te brengen. 

Nagenoeg de gehele produktie van TWEKA B.V. vindt plaats in Tune

sie. 

De vestiging in Nuenen houdt zich voornamel~k bezig met coordina

tie en administratie, inkoop van stoffen en verkoop. Tevens be

vindt zich hier het magaz~n voor de grondstoffen en het gereed 

produkt. Slechts een klein gedeelte van het zg. "sn~werk"; het 

snijden van panden uit lengtes stof, vindt nog plaats in de sn~zaal 

van het Nuenense bedr~f. 

M~n opdracht was: 

Onderzoek de mogelijkheden tot rationalisering en mechanisering 

van de arbeidsintensieve handelingen t~dens het opleggen, s~den 

en knippen. 

Andere verrichtingen in de s~zaal, zoals het intekenen van patro

nen, het samenvoegen van panden en het transport van grondstoffen 

en halffabrikaten, zjjn buiten beschouwing gebleven. 

In dit verslag wordt allereerst een beknopte beschrijving gegeven 

van de huidige werkw~ze in de snijzaal. Daarb~ wordt ook aandacht 

besteed aan de specifieke problemen per stofsoort. 

Vervolgens wordt bekeken in hoeverre er machines of hulpmiddelen 

bestaan of te ontwikkelen z~n, die in het bestaande preduktie

proces kestprjjsverlagend zeuden kunnen werken. 

Een van de alternatieven: Een zelf te ontwikkelen hulpmiddel veer 

het snijden van segmenten van in rapperten bedrukte stoffen, steffen 
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met een dwarsstrepen dessin en stoffen met een geplaatst dessinr 

wordt nader uitgewerkt. 

Omdat deze opdracht voor een belangr~k gedeelte constructief ge

richt moest z~n, kon niet b~ aIle alternatieven worden ingegaan 

op de economische aspekten. 
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De taak van de snijzaal is: Het snijden van patronen uit lengtes 

stof. Het gaat hierb~ veelal om zeer elastische stoffen, zowel 

kettingstoel- als rondbreiprodukten. 

Het geheel van werkzaamheden in de snijzaal kan onderverdeeld wor

den in de volgende handelingen: 

- patronen intekenen 

- opleggen 

- ruim uitsnijden 

- patroonsn~den 

- bundelen 

Patronen intekenen 

De patronen worden ingetekend op een zg. "master". Hierb~ wordt 

o.a. rekening gehouden met het stofdessin, de rapportlengte a.d •• 

Het master wordt bawaard voar vervolgopdrachten. 

Een duplikaat wordt geb~uikt voar het snijden. 

In de hieronder staande beschr~ving wordt gebruik gemaakt van de 

symbolen die Steuckart in [1J voorstelt. 

De lengte van het duplikaat wordt uitgezet op de tafel. 

Vervalgens worden lagen stof op elkaar gelegd; het zg."opleggen". 

De lagen hebben dezelfde lengte als de tekening plus, afhankelijk 

van de Manier van opleggen, een kleine toeslag. 

Uni stoffen (eenkleurige stoffen) zonder vleug kunnen zig-zag opge

legd worden. 

Bij de overige stofsoorten moeten eerst segmenten gesneden of ge

knipt worden. Daarna wordt in een richting opgelegd (rechts op 

links), of paarsge~s opgelegd (rechts op rechts). 

Figuur 1 geeft de bijbehorende symbolen. 
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w:ijze van in ' , richting een 

opleggen zig - zag (rechts op links) 

2 0f ~ -symbool Z of -..t:..LL -

fig. 1: W:ijzen van opleggen 

De stoffen kunnen beschikbaar z:ijn in 

- open vorm 

- kousvorm 

- dubbelgevouwen vorm 

De stoffen worden verwerkt 

- van rollen 

- gewikkeld 

- gestapeld 

paarsgew:ijs 

(rechts op 

'" of 
~ 

In figuur 2 worden de bj;Joehorende symbolen gege·ven. 

verwerkings- kous-

rechts) 

----

toestand open vormig dubbel rol gewikkeld gestapeld 

symbool D IJ Q (!) 

fig. 2: Verwerkingstoestand van de stof 

Verder kan onderscheid worden gemaakt in 

- gel~Ke lengtes opleggen 

- trapsgew:ijs opleggen 

- asymmetrisch opleggen 

( , 5 

De laatste twee manieren van opleggen worden niet toegepast b:ij 

TWEKA. 

Figuur 3 geeft de door firma Bullmer gebruikte symbolen. 

Deze firma onderscheid ook nog het opleggen in blokken met gel:ijke 
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lengtes. 

blokvormig t.r:apsgewijs asymmetrisch 

=- - --' ~ ----
fig. 3: manieren van lagen leggen 

T.b.v. de te volgen werkwljze kan men de stoffen als voIgt indelen: 

- uni stoffen zonder vleug 
1 - uni stoffen met vleug en all-over stoffen zonder geplaatst 

d . 2 eSSl.n 

- stoffen met een dwarsstrepen dessin 

- stoffen met een geruit dessin 

- stoffen met een geplaatst dessin (rapport en of all-over) 

Figuur 4 geeft de b~behorende symbolen. 

stof uni vleug of dwarsstrepen ruiten geplaatst orientatie 
. 

symbool 0 ? II * geen 

fig. 4: Indeling van stoffen t.b.v. de in de sn~zaal te volgen 

procedure 

Voor het zig - zag leggen van uni stoffen zonder vleug is een op

legmaehine beschikbaar. 

Deze machine zou ook geschikt moeten z~n voor het in een richting 

leggen van uni stoffen. Het snijsyateem funktioneert echter slecht. 

Daarom worden uni-stoffen met vleug met de hand opgelegd. 

Het in een richting opleggen van uni stoffen met vleug gaat als 

voIgt: 

1) all-over stof: sto! met een doorlopend patroon 

2) geplaatst dessin: het dessin moet op een bepaalde manier in het 

artikel komen. 
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De stof wordt opgelegd en op lengte afgesneden met behulp van een 

trekmes (een roterend mes dat geleid wordt in een gleuf). Het 

werk wordt in principe door twee personen uitgevoerd. (zie fig.5) 

stof 

trekmes 

fig. 5: In een richting opleggen van uni-etoffen met vleug 

Het opleggen van stoffen met een dwarsstrepen dessin gebeurt ook 

met de hand. 

De dwarsstrepen in de stof z~n alt~d iets gebogen. Hoe elastischer 

de stof is, hoe groter de afwijking van de rechte l~n is (zie fig.6). 

fig. 6 

Om de strepen aansluitend in de z~naden en recht in de zomen te 

kr~gen, zonder te veel stofverlies, is het van belang, dat het 

strependessin zo recht mogel~k ligt. 

De lengtes worden daarom netjes langs een dwarsl~n afgeknipt. 

Een persoon staat aan de ene kant van de tafel, de andere persoon 

aan de andere kant. Er wordt naar elkaar toe geknipt (zie fig.?). 

Vervolgens worden de segmenten zo reeht mogel~k opgelegd. 

Ook de rapporten van in rapporten bedrukt stof, of lengtes van all

over stof met een geplaatst dessin worden met de schaar afgeknipt. 

Om het dessin op de juiste plaats in het artikel te kr~gen, zonder 

te vee I stofverlies, moeten de dessins b~ het opleggen zo goed mo

gel~k boven elkaar komen te liggen. 
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~ t~PI!f ~ ~1 i't~mttm,j 
I f 

J 

~ 
I 

J. ~ f 
I 

fig. 7: In een richting opleggen van stoffen met strependessin 

Het is ook denkbaar dat de lengtes stof op een plaats moeten worden 

afgeknipt, waar geen zichtbare dwarslljn in het stof aanwezig is. 

In sommige gevallen wordt dan gebruik gemaakt van kartonnen af

standsstukjes, die tijdens het knippen verlegd worden (zie fig. 8). 

afstandsstukjes 

fig. 8: Knippen langs een fiktieve dwarslljn 

Een probleem bij het opleggen is de geringe vormstabiliteit van ge

breide stoffen. Blj deze stoffen is het bijzonder belangrijk dat ze 

spanningsloos opgelegd worden. 

Wordt aan deze stoffen getrokken, dan zullen ze plaatselijk rekken. 

Uitgesneden delen zullen dan niet goed aan de maat zijn. 

Elastische stoffen worden vaak eerst van de rol gehaald, zodat 

rekverschillen, die tijdens het opwikkelen van de stof ontstaan 

zijn, kunnen uitmiddelen. 

Ook spanningsloos opgerolde stoffen kunnen in de rol nog plaatse

lijk uitzakken. 

Ruim uitsnjjden 

De volgende bewerking is het ruim uitsnjjden. Deze bewerking wordt 
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niet toegepast bij uni stoffen en all-over bedrukte stoffen zonder 

geplaatst dessin. 

In enkele gevallen kan deze stap ook bij in strepen gedrukte stoffen 

en stoffen met een geplaatst dessin worden overgeslagen. 

Ret ruim uitsnijden gebeurt met een "up & down mesn (zie fig.9). 

Voor kleinere stukke~ wordt ook weI het lintmes gebruikt. 

fig. 9: Up & down mes 

Patroonsnljden 

Bij uni stoffen kan direkt na het opleggen patroongesneden worden. 

Voor grotere stukken wordt het up & down mes gebruikt. Kleinere 

stukken worden met het lintmes uttgesneden. 

Bij de meeste andere stoffen moeten de ruim uitgesneden panden eerst 

op spelden geplaatst worden, zodat de dessins netjes geplaatst in 

het pand komen. 

Na het opspelden worden klemmen op de panden gezet, om de lagen 

t.o.v. elkaar te fixeren. De spelden worden verwijderd. Met het 
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lintmes wordt nu patroongesneden. 

Bundelen 

De panden worden per stuk of per kleur bij elkaar gevoegd en gebun

deld. Hierop zal niet verder worden ingegaan. 

Overige bewerkingen 

T.b.v. verdere bewerkingen worden markeringen in de vorm van klei

ne insnijdingen aangebracht m.b.v. het lintmes of het up & down 

mes, aan de rand van een patroon. Ook hierop zal niet verder worden 

ingegaan. 

Een apart probleem is het knippen van baantjes van enkele centimeters 

die o.a. worden verwerkt in zwemkleding. Deze baantjes worden per 

stuk uit de stof geknipt. Vervolgens worden ze nauwkeurig op elkaar 

gelegd. Het patroon wordt op de stapel gelegd, de lagen worden ge

klemd en de baantjes worden op maat gesneden. 

I I 
I 

I 

I' 
, 

I I 
I I 
I I 
I I 

fig. 10: Het knippen van baantjes 

De bovenstaande beschrijving is beknopt gehouden. Waar nodig zal in 

dit verslag op details nog verder worden ingegaan. In fig. 11 is 

de werkwijze voor de diverse stoffen schematisch weergegeven. 

Fig. 12 visualiseert de werkwijze vooruni stoffen zonder vleug. 

Personele bezetting van de snijzaal 

De bezetting van de snijzaal is als voIgt: 
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Chef 1 

Administratie 1 

Intekenen van patronen 3 

Direkt personeel 12 

Vignetten opdrukken e.d. 1 

Het direkt personeel is op meerdere plaatsen inzetbaar (opleggen. 

baantjes knippen. opspelden, panden bij elkaar voegen, inpakken etc.) 

Echter het snijden en het werken met de oplegmachine is voorbehouden 

aan vakmensen. 

up & down 

oplegmachine lintmes 

fig. 12: Het zig - zag opleggen, uitsnijden van de grote delen 

met het up & down mes en het f~n uitsnijden met het 

lintmes (uni stoffen zonder vleug) 
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intekenen van 
patronen 

I 

• ~ ~ 
uni met vleug uni zonder vIeug geplaatst dessin strepen 
all-over geplaatst all-over ruiten 

lengtes snijden lengtes zig - zag lengtes/rapporten lengtes knippen 
+ een richting opleggen knippen + een + een richting 
opleggen richting opleggen opleggen + evt 

rechtleggen 
I I I 

.. 
patronen uitsn~den patronen ruim 
met up &: down mes + uitsnjjden met 
lintmes up &: down mes 

ruim uitgesneden 
panden op spelden 
plaatsen 

• 
patrone~ uitsnijden 
met lintmes 

per kleur panden per stuk panden 
samenvoegen samenvoegen 
bundelen bundelen 

-
• l inpakken I 

fig. 11: Opeenvolgende handelingen in de snijzaal, afhankeljjk van de 

soort stof 
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3.1 Probleemgebied 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre het mogelljk is 

- arbeidsintensieve handelingen tljdens het opleggen, snljden en knip

pen te mechaniseren of gedeeltelljk te mechaniseren, 

- alternatieve werkwljzen te bedenken, die kostprljsverlagend kunnen 

werken. 

De volgende problemen komen aan d~ orde: 

- Het opleggen, m.n. het opleggen van stoffen met een dwarsstrepen-

dessin en stoffen met een geplaatst dessin. 

- De bewerkingen IIruim uitsnjjdenlf en flOp spelden plaatsen". 

- Het patroonsnjjden 

- Het knippen van baantjes van enkele centimeters. 

3.2 Het opleggen 

De te volgen werkwljze blj het opleggen is afhankeIijk van 

- de wljze van opleggen (zig - zag, een-richting, paarsgewjjs een-rich

ting) , 

- de verwerkingstoestand van de stof (open, dubbel, kousvormig), 

- de aard van de stof en het dessin (uni met/zander vleug, strepen, 

rapport en , geplaatst de.!3sin). 

Bjj TWEKA kan t.b.v. de te volgen werkwljze onderscheid worden gemaakt 

in: 

a. zig - zag opleggen van uni stoffen zonder vleug 

b. in een richting opleggen van open uni stoffen met vIeug 

c. in een richting opleggen van stoffen met dwarsstrepen- of geplaatst 

dessin 

d. paarsgewljs in een richting opleggen van uni stoffen met vIeug 

e. kousvormige stoffen in een richting opleggen 

a. Zig - zag opleggen van uni stoffen zander vIeug: 

Hiervoor is blj TWEKA reeds een oplegmachine beschikbaar. 
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b. In een richting opleggen van open uni stoffen met vleug: 

- Stofleg- en afsnij-inrichting: 

Voor het in een richting opleggen zljn speciale stofleg- en afsnlj

inrichtingen in de handel (zie: fig.12), die door een persoon be

dientkunnen worden. De werkwljze is als voIgt: Eerst wordt de 

achterste stofklem op de benodigde lagenlengte ingesteld. De stof

baan wordt m.b.v. een speciale stok van ca. 60 cm over de vast

staande voorste stofklem (met trekmes) tot aan de aanslag getrok

ken. Deze stok is aan het uiteinde voorzien van een speldenkrans. 

Met een hefhoombeweging wordt de achterste stofklem omhoog gelicht. 

De stofbaan wordt geklemd. M.b.v'. het trekmes met een verlengde 

greep wordt de stofbaan afgesneden. De voorste stofklem wordt ge

licht en de stofbaan wordt ook daar geklemd. De lengte van de te 

leggen lagen is blj eenpersoons bediening beperkt. Aangezien blj 

TWEKA open uni stoffen met vleug over grote lengte worden opgelegd, 

is dit geen goed alternatief. 

- Bestaande oplegmachine: 

fig. 12: 

Stofleg- en afsnij

inrichting 

Indien van de bestaande oplegmachine het snljsysteem wordt herzien 

of vervangen, zou het mogelljk moeten zljn, uni stoffen met vleug 

in een richting op te leggen m.b.v. de machine. 
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c. In een richting opleggen van stoffen met een dwarsstrepen- of 

een geplaatst dessin. 

- Gebruik maken van het bestaande trekmes: 

Indien de segmenten en rapporten i.p.v. geknipt, gesneden zouden 

worden met het trekmes, dan kan sneller gewerkt worden. Het na

deel van deze werkwijze is het iets hogere stofverbruik. 

Bij in rapporten bedrukte stoffen zou de afstand tussen de rappor

ten dan groter moeten zljn. In bijlage 1 wordt een ruwe berekening 

gemaakt, waaruit de voorzichtige conclusie wordt getrokken dat 

dit alternatief voor duurdere stoffen niet aantrekkelijk lijkt. 

V~~r goedkopere stoffen kan deze werkwljze misschien toch interes

sant zijn. 

- Een persoon knipt of snljdt segmenten of rapporten: 

Er zou een hulpmiddel ontwikkeld kunnen worden, waarmee een per

soon met precisie langs een enigzins gebogen lijn kan snljden of 

knippen. Het snijden of knippen mag niet langer duren dan nu het 

geval is. Ook het recht opleggen van segmenten en rapport en zou 

misschien gemechaniseerd kunnen worden. Nu de segmenten netjes 

langs de dwarslijn in de stof zijn gesneden of geknipt, bestaat de 

mogelijkheid om de voorkant van het segment te signalerenm.b.v. 

sensoren. De verkregen informatie over de afwijking tussen de 

voorkant van het segment en een denkbeeldige rechte lijn, zou 

kunnen worden gebruikt voor de besturing van een correctie-mecha

nisme, dat de segment&n recht trekt. Vervolgens worden de segmenten 

(recht) opgelegd. 

- Het opleggen van stoffen met een dwarsstrependessin m.b.v. de be

staande oplegmachine: 

Voorwaarde hiervoor is, dat het snijsysteem van de oplegmaehine 

goed funktioneert, zodat in een richting kan worden opgelegd. 

Als de strepen in de stof niet al te scheef of gebogen zljn, zou 

volgens lit. [2J diegene die de machine bedient m.b.v. een staaf, 

scheef of boogvormig lopende dwarsstrepen kunnen corrigeren. 

Indien de dwarsstrepen erg scheef lopen, zou nog een hulpkracht 

moeten worden ingezet aan de andere kant van de machine om mee te 

helpen de stofbaan te richten. Deze manier van opleggen heeft ver

geleken met het opleggen met de hand de volgende voordelen: 
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• Er kunnen grot ere lengtes gelegd worden. 

• Er wordt beter spanningsvrij opgelegd. 

• De leg-snelheid is groter dan bij het opleggen met de hand 

In dit artikel wordt niet vermeld of het ook mogelijk is om rap

porten met precisie te snijden en nauwkeurig reeht op te leggen. 

Voorwaarde is m.i., ook dat de stofklem van het snijsysteem van de 

oplegmachine te gebruiken is als referentielijn, waarlangs de lijn 

in de stofbaan wordt rechtgetrokken. 

- Het opleggen van stoffen met een dwarsstrependessin met behulp 

van een speciaal aangepaste oplegmachine: 

Door de firma Bullmer, Mehrste'tten, Duitsland is een zg. "Karo

legeeinrichtungfl ontwikkeld voor het opleggen van geblokte en 

dwarsstrepen dessins. Met behulp van dit hulpmiddel is het moge

lijk de stoffen steeds v66r het afsnijden van een segment te richten 

zodanig dat dwarsstrepen recht lopen. Het principe is als voIgt: 

De stofvoorgeefwals kan vanaf de bedieningskant m.b.v. twee druk

knoppen versteld worden. Deze wals is aan de bedieningskant in 

een kogelscharnier gelagerd (zie: fig.13). Vanuit de rechte stand 

is de wals aan de andere kant, 10 em naar boven en naar beneden 

verstelbaar. Door de wals te verst ellen kan een niet loodrecht op 

de lengterichting van de stofbaan staande streep worden rechgetrok

ken. De stofklem, die de stofbaan tijdens het afsnijden vasthoudt, 

dient tevens als lineaal, waarlangs de dwarsstreep.in de stof 

wordt rechtgetrokken._ 

Tevens is er een mogelijkbeid voor het recht opleggen van gebogen 

dwarsstrepen. De wals is n1. in drie segmenten gedeeld. Het mid

delste segment kan losgekoppeld worden en naar voren of naar 

achteren worden bewogen. Het loskoppelen gebeurt met de hand. 

In bijlage 2 is een en ander schematisch weergegeven. 

Waarschijnl~K zullen zeer elastische stoffen, waain de dwarsstrepen 

erg gebogen zijn, niet volgens dit pricipe kunnen worden opgelegd. 

d. Paarsgewijs in een richting opleggen: 

- Stofleg- en afsnij-inrichting met zwenkbare afrolinrichting: 

De onder b. besproken stofleg- en afsnij-inrichting kan worden 

voorzien van een zwenkbare afrolinrichting, zodat ook paarsgewijs 
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Fig. 13: Frontaanzicht van een oplegmachine met een in drie segment en 

gedeelde stofvoorgeefwals. 
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in een richting kan worden opgelegd. Nadeel is ook hiert dat de 

lengte van de te leggen lagen bij eenpersoonsbediening zeer beperkt 

is. 

e. Kousvormige stoffen in een richting opleggen: 

Behalve de aanschaf van een geheel nieuwe oplegmachine, is hier

voor geen alternatief gevonden. 

Tot slot van deze paragraaf dient voor de volledigheid vermeld te wor

den dat er oplegmachines in de handel zijn, die op diverse manieren 

kunnen opleggen. Als voorbeeld is in bijlage 3 een overzicht gegeven 

van de mogel~Kheden van door firma Bullmer gefabriceerde oplegmachines. 

3.3 Het "ruim uitsnijden" en "op spelden plaatsen" 

Het arbeidsintensieve opspelden (dit is het positioneren van de des

sins in de lagen stof, ten opzichte van elkaar) en het daaraan voor

afgaande ruim uitsnijden is te vermijden door: 

a. niet op te leggen, dus enkelvoudig te werken 

b. zo nauwkeurig op te leggen, dat de dessins in de lagen stof exact 

op elkaar liggen en strepen exact recht lopeno 

a. nietopleggen: 

Bij een gelijke produktiecapaciteit is het, bij enkelvoudig werken, nood

zakelijk dat het patroonsnijden en het daaraan voorafgaande positioneren 

veel sneller gaat dan bij meervoudig werken. 

Snelle patroonsnijsystemen zijn: 

- stansen 

- automatisch snijden (numeriek bestuurd) 

Beperkende factor is, de benodigde tijd voor het positioneren van het 

dessin in de staf t.o.v. het uit te snijden patroon. 

Stansen: 

Voordelen van het stansenzijn: 

• De grote snelheid waarmee patroongesneden wordt. 

• De grote nauwkeurigheid 

Een gedetailleerde patroonintekening is overbodig. Het uit te snij

den patroon is in de vorm van het stansmes vastgelegd. 
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Nadelen van het stansen zijn: 

• De kosten van de stansmessen zijn hoog 

• Hoge investeringskosten 

Vol gens lit. [1] wordt enkelvoudig stansen toegepast bij stoffen met 

dessins, waarvan de delen zeer nauwkeurig gesneden moeten worden 

(bijv.: kragen en manchetten). 

Het automatisch snijden van een laag stof [3,4] : 

Op dit moment is er een systeem voor het automatisch snijden van een 

enkele laag sto! in de handel: De Hughes - LASER - Cutter van de firma 

Hughes - Aircraft, Comp., Carlsbad" California, U.S.A •• 

Enkele eigenschappen van dit systeem zijn: 

• hoge snijsnelheid (12 - 14 m/min) 

• vereist eigen beeldscherm-optimaliseringssysteem en elektronisch 

intekensysteem 

• personeelsbehoefte: 6 personen incl. leggen en afruimen 

• wordt toegepast voor enkelstuks fabricage 

(bijv. 50 stuks per artikel in 15 - 25 maten dus 2 - 3 stuks per maat) 

• kosten ca. 1,5 miIjoen gulden zonder beeldscherm-optimaliserings-

systeem en patroonintekensysteem 

Voor nadere informatie over beeldscherm-optimaliseringssystemen 

wordt verwezen naar lit. [5,6] . 
Probleem is ook hier het positioneren van de stoflaag. Dit blijfterg 

tijdrovend. 

Hughes-Aircraft is bezig met de ontwikkeling van een systeem voor 

het automatisch snijden van een enkele laag stof met een bIokvormig 

of strependessin. Het principe hiervan is als voIgt: 

De theoretische rapportlengte van het blokdessin of de afstand tus

sen de dwarsstrepen, wordt opgeslagen in een geheugen. Bij het binnen

komen van de stofbaan in de snijzone doorloopt de stofbaan een foto

elektrisch aftastsysteem (scanner). Met behulp van dit aftastsysteem 

wordt de werkeIijke waarde van de rapportlengte of de afstand tussen 

de strepen vastgesteld. De software vergelijkt de werkelijke waarde en 

de theoretische waarde en corrigeert het snijsysteem in langsrichting. 

Corrigeren in dwarsrichting is nog niet mogelijk. 

Op dit principe gebaseerde installaties zijn in de U.S.A. reeds opera

tioneel. 



- 19 -

Het hierboven beschreven systeem is aIleen interessant voor bedrijven 

die zich gespecialiseerd hebben in enkelstuks- en zeer kleine serie

produktie. 

b. Zeer nauwkeurig opleggen van segmenten. 

De dessins moeten exaet op elkaar liggen en moeten zo blijven liggen 

tijdens het transport van het "leg-gedeelte" naar het "sn:ljgedeelte" 

van de tafel. Dan pas kan direkt patroongesneden worden na het opleg

gen. 

Een groot probleem hierbij is dat de rapportlengte, de afstand tussen 

twee dessins of de afstand tussen'dwarsstrepen steeds varieert. De 

af~Kingen tussen theoretische waarde en werkelijke waarde is groter 

naarmate de stof elastischer is. 

V~~r nadere gegevens omtrent toleranties en metheden voor centrole 

bij ongelijkmatigheid in dessins en scheeftrekken van dwarsl:ljnen in de 

stof, wordt verwezen naar lit.[7,a]. 

Een ander probleem is de geringe vermvastheid van gebreide stoffen. 

Daarom moet er op gelet worden, dat de lagen stof spanningsloos worden 

epgelegd. In lit.[9] wordt melding gemaakt van een onderzoek, waarbij 

d.m.v. een verstijvigingsmiddel de vormvastheid van gebreide stoffen 

wordt verbeterd. Het verstevigingsmiddel zou d.m.v. damp of warmte 

verwijderd kunnen worden. De vormvastheid, die hierdoor verkregen 

wordt, zeu vergel:ljkbaar zijn met die van geweven stof. 

Slechts in enkele gevalle!l is het mogelijk om de segmenten of rapporten 

zodanig op te leggen dat het ruim uitsnijden en op spelden plaatsen 

kan worden overgeslagen bij stoffen met een strepen- of geplaatst 

dessin. Dit is o.a. het geval als geen al te hoge eisen worden 

gesteld aan de plaatsing van het des sin in het artikel. 

Het zeer nauwkeurig opleggen is dus in het algemeen geen oplossing, 

waarmee het ruim uitsnijden en het opspeiden overbodig worden. 

Wel zal het stofverbruik lager kunnen z:ljn naarmate nauwkeuriger kan 

worden opgelegd. 

3.4 Het patroonsn:ljden 

In paragraaf 3.3 is het patroo~sn:ljden van een enkele laag stof reeds 

behandeld. In deze paragraaf zal op de mogel:ljkbeden van patroonsn:ljden 
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van lagenpakketten worden ingegaan. 

Mogelljkheden om meervoudig patroon te snljden: 

a. m·.b.v. up & down mes en lintmes 

b. volledig automatisch snljden 

c. meervoudig stansen 

d. sn~den met servocutters 

a. m.b.v. up & down mes en lintmes 

Op deze (huidige) werkwijze werd reeds in hoofdstuk 2 ingegaan. 

b. volledig automatisch snljden 

Voordelen van het automatisch snljden zijn: 

• verkorting van de snljtljd. verbetering van de doorlooptljd 

• materiaalbesparing; afhankelijk van het toegepaste sy-steem 0,5 - 2% 

• minder kans op snlj- en markeerfouten 

• grotere veiligheid voor het personeel 

Op dit moment zijn er twee verschillende systemen voor automatisch 

snljden van lagenpakketten [4,10, 11J ; 

- Gerber - Cutter van de firma Gerber Garment Technology, Inc., 

Hartford, Conn., U.S.A •. 

- Kuris - Zuschneideautomat van de firma Krauss & Reichert, Fellbach, 

Duitsland. 

I-I I-_-.-:.J 

fig.14: Snijstraat met daarin een oplegmachine, een buffer en een 

snijautomaat. 
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De Kuris - Zuschneideautomat wordt i. v.m. patentproblemen m. b. t. het 

gebruik van folie voor de afdekking van het lagenpakket, niet meer 

geproduceerd. Deze afdekking wordt gebruikt blj het zuigen van een 

vacuum, waardoor de lagen stof worden gefixeerd tljdens het snljden. 

Volledig automatisch snljden (zie: fig.14) is alleen geschikt in die 

gevallen, waarbij grote.lengtes kunnen worden opgelegd en waarbij geen 

rekening hoeft te worden gehouden met de plaatsing van de dessine in 

het artikel. Deze werkW'ijze is due m.n. geechikt voor zeer grote pro

duktie aantallen van artikelen uit uni stoffen. 

c. Meervoudig stansen 

Stansen is een weinig flexibele werkW'ijze en is aIleen toepasbaar in

dien grote hoeveelheden gelijke delen gesneden moeten worden. Fig. 15 

toont een snijetraat met daarin een stane. 

_. 
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fig.15: Automatische snljstraat waarin een stans is opgenomen. 

d. Snijden met servocutters 

I":,:,, t-
I 

I 

__ a 

Eeneervocutter of variocutter is in fei te een verbeterd up & down meso 

Voordelen: 

• Het is niet meer nodig, eerst grote segmenten uit te snijden met het 

up & down mes (grot uitsnijden) en vervolges deze segmenten te transpor

teren naar het lintmes om fjjn ui t te snijden. 

(Bjj TWEKA wordt in veel gevallen met het up & down mes ook fjjn uitge

sneden). 
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• Een servocutter heeft de voordelen van een up&: down mes (de lagen 

stof hoeven niet verschoven te worden zoals bij een lintmes, een 

groot s~oereik) en de snij-eigenschappan van een lintmes (snij

snelheid, benodigde kracht om te snijden, snij-naukeurigheid). 

• Volgens de fabrikanten zou een materiaalbesparing mogelijk zijn 

(1-4%). 

In bijlage 4 worden van een aantal uitvoeringsvormen de karakteris

tieke kenmerken gegeven. 

Servocutters zijn met name geschikt voor het snijden van lange lagen

pakketten. Bij stoffen, waarvan eerst de ruim uitgesneden panden op 

spelden moeten worden geplaatst, ,zijn de voordelen van servocutters 

beperkt. 

3.5 Het knippen van baantjes 

In hoofdstuk 2 is de huidige werkwijze beschreven voor het knippen 

van baantjes van enkele centimeters breed. 

Alternatieven voor de huidige werkwijze zouden kunnen zijn: 

- Stansen: 

Het stansen uit een laag sto! wordt in de textielindustrie o.a. 

toegepast bij stoffen met dessins, waaruit de del en zaer nauwkeu

rig moeten worden gesneden (bij.: kragen en manchetten). 

- Een persoon knipt of snijdt over de gehele breedte van de stof de 

baantjes. Hiervoor zou. een hulpmiddel geconstrueerd moeten worden 

waarmee €len persoon met precisie (in de orde van enkele mm) langs 

een enigzins gebogen dwarslijn kan snijden of knippen. 
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4.1 Eisenpakket 

In gezamelijk overleg tussen TWEKA en TH is besloten om een flexibel 

snijsysteem, voor het .snijden van segmenten en baantjes, nader uit te 

werken. 

Aan dit systeem worden de volgende eisen gesteld: 

- Het moet geschikt zijn voor het snijden van 

• rapporten bij in rapport en be~rukte stoffen 

• segmenten bij stoffen met een strepen- of geplaatst dessin 

• baantjes van enkele centimeters breedte 

Met een snij-apparaat· moet dus eenvoudig en snel langs een enigzins 

gebogen dwarslijn in de stof gesneden kunnen worden met een nauw-
+ keurigheid van - 2 mm. Er wordt vanuit gegaan dat het mes met de 

hand wordt bewogen. 

- Het snijden moet door een persoon kunnen worden uitgevoerd. 

- Het systeem moet ongevoelig zijn voor stof. 

- Het systeem mag de stoffen niet bevuilen. 

Het systeem moet eenvoudig zijn. 

- Het systeem moet veilig zijn. 

4.2 mogeltjke uitvoeringsvormen 

Bij het ontwerpen van een flexibel snijsysteem moet aandacht worden 

besteed aan de volgende funkties: 

- het snijden 

- het volgen 

- de stoftoevoer en de afvoer van rapporten, segmenten of baantjes 

- het fixeren van de stof tijdens het snijden 

Bij elk van deze funkties zullen een aantal alternatieven worden be

keken. 

het sn~jden: 

Voor het snijden van stof zijn in principe de volgende technologieen 

denkbaar: 
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- messnijden 

- laser snljden 

- jet cutting (hoge druk waterstraal) 

- snijden met een gloeidraad 

Het snijden met laser of met een waterstraal is uiteraard veel te ge

compliceerd voor een .eenvoudig systeem. Het snijden met een gloeidraad 

is slechts voor enkele soorten stof geschikt. Bovendien moeten de blj de 

verbranding vrljkomende gassen af'gezogen worden. 

Het ligt dus voor de hand om te kiezen voor het messnijden. 

Er zljn diverse soorten mess en in de handel (zie bijlage 5): 

- ronddraaiende mess en met of zonder voet 

- lintmessen 

- op en neer bewegende mess en met of zonder voet 

Een lintmes is niet bruikbaar voor het te ontwerpen systeem. Een lint

mes is namelijk een stilstaand meso De stof zal dus t.o.v. het mes be

wogen moeten worden. Dit is blj het snijden van grote segmenten en rap

port en te gecompliceerd. 

Op en neer bewegende messen (o.a. het up & down mes) zljn vrlj zwaar 

en worden i.h.a. gebruikt voor het snijden van lagenpakketten. 

Messen zonder voet zijn aIleen bruikbaar als het mes geleid wordt in 

een gleuf, of als de stof strak gespannen wordt en vrlj is van de tafel 

(anders zou het mes in de tafel snijden). In beide gevallen is het vol

gen van een gebogen lljn in de stof niet meer mogelijk. Ret rechttrekken 

van een gebogen lijn is e~g tijdrovend. 

Een grote voet onder een mes bemoeilljkt het fixeren van de sto! tijdens 

het snijden, met name bij het snijden van smalle stroken. 

Er wordt dus gekozen voor een ronddraaiend mes met een kleine voet. 

Bij het construeren is uitgegaan van de Bullmer Schneid!ix 602 SL (zie 

bljIage 6). Indien dat wenseIljk is, kan in principe ook een wat zwaar

der ronddraaiend mes met voet gekozen worden. 

het volgen: 

Het mes moet een enigzins gebogen Iijn in de sto! kunnen volgen. De af

wjjking van deze lijn t.o.v. een denkbeeldige rechte Iljn zal nooit veel 
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meer dan enkele centimeters zijn. Het is weI denkbaar dat de lijn niet 

exact loodrecht op de zijkant staat (zie: fig. 16). Het bereik van het 

mes in de richting loodrecht op de afrolrichting van de stof moet 

daarom wat groter zijn. Aangenomen wordt dat een bereik van 20 cm ruim 

voldoende is. 

fig. 16: benodigde bereik van het trekmes 

Aan het begin van dit hoofdstuk werd als eis gesteld, dat het snij

systeem door een persoon te bedienen is. Het volgen van de lijn is 

slechts mogelijk als de bediener van het mes aan de voorkant van de 

tafel staat. 

De eenvoudigste oplossing zou zijn: Het met de hand vasthouden van 

het snijmes. Omdat het me~ een smalle voet heeft, zal het in zijde

lingse richting vrij onstabiel zijn. Bovendien moet het mes tijdens 

het snijden onder een bepaalde hoek met de tafel worden gehouden. Om 

aIle aandacht te kunnen richten op het volgen van de lijn in de stof, 

is het wenselijk dat het mes door een hulpmiddel in de juiste stand 

wordt gehouden. 

Voor dit hulpmiddel zijn twee principes denkbaar: 

1. Het mes ondersteunen aan de achterzijde m.b.v. twee zwenkwielen. 

2. Het mes ophangen in een soort balanceur. 

Het eerste principe heeft als bezwaar dat de kracht, die in de rich

ting van de tafel, op het mes wordt uitgeoefend, vermeerderd met het 

gewicht van het mes, grotendeels via de zwenkwielen naar de tafel 
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wordt doorgeleid. Bij elastische stoffen is het gevaar niet denkbeel

dig, dat de wielen niet draaien of zwenken, maar de stof wordt opge

duwd. 

Bij het tweede principe wordt de kracht in de richting van de tafel, 

via de voet van het mes naar de tarel geleid. De balanceur houdt het 

mes slechts in de jUiste positie, maar draagt het mes niet. De voet 

zit onder de stoflaag, zodat de stoflaag niet plaatselijk zal verschui-

ven. 

Aan de balanceur worden verder de volgende eisen gesteld: 

- Het bereik is tenminste de breedte van de te verwerken stoffen 

(1500 mm) plus een zekere marge (bijv. 200 mm). 

Een bereik in de afrolrichting van de stof van 200 mm is voldoende. 

- De balanceur mag het volgen van de lijn in de stof niet bemoeilijken. 

Om een dergelijk gebied te bestrijken kan de balanceur gebouwd worden 

volgens een van de volgende principes (zie: fig. 17): 

- rotatie/rotatie 

- rotatie/translatie 

- translatie/rotatie 

- translatie/translatie 

rotatie/rotatie rotatie/translatie 

translatie/rotatie translatie/translatie 

fig. -17: bewegingen met twee vrijheidgraden 
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De beweging die het snljmes maakt, kan ontleed worden in een beweging 

nagenoeg loodrecht op de afrolrichting van de stof, de sn~oeweging, 

en een beweging evenwijdig aan de afrolrichting, de correctiebeweging. 

De laatst genoemde beweging zal slechts enkele centimeters bedragen 

(zie fig. 18). 

fig. 18: snljbeweging en 

correctiebeweging 

~~ctiebeWeging 
~ 

""-- s~oe 

Om het nauwkeurig volgen van een lijn in de stof mogelijk te maken, 

moet met name de correctiebeweging erg gemakkelijk uit te voeren zijn. 

Van de hierboven genoemde vier typen van beweging, zijn de typen 

rotatie/translatie en translatie/rotatie niet bijzonder geschikt, om

dat tijdens het snljden de kracht die de balanceur op het mes zal uit

oefenen (Wrijvingskracht en massatraagheidskracht) afhankelijk is van 

de plaats waar het mes zich bevindt. 

Dit geldt ook voor het type rotatie/rotatie. Dit type heeft echter 

als voordeel dat het bestaat uit draaipunten, waardoor de bewegingen 

in het vlak gemakkelijker te maken zijn dan bij systemen met een of 

meer schuifgeleidingen. ~ 

Het translatie/transl,atie type zou een goed alternatief kunnen zjjn 

als: - de te bewegen massa in de correctierichting klein is 

de te overwinnen wrijvingsweerstand in die richting klein is 

- er geen stick - slip verschijnselen in die richting optreden 

Indien de translatie in de correctierichting wordt uitgevoerd m.b.v. 

een rechtgeleidingsmechanisme met aIleen draaipunten, dan kan aan 

deze voorwaarden voldaan worden. 

Aan de rechtgeleiding in de snijrichting worden minder hoge eisen ge

steld. Hiervoor kan een "normale" langsgeleiding worden genomen. 

Rechtgeleidingsmechanismen kunnen in twee groepen worden ingedeeld: 
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1. mechaniemen met een exacte rechtgeleiding 

2. mechaniemen met een benaderde rechtgeleiding 

Mechaniemen van de eerete eoort hebben meer draaipunten dan mecha

niemen van de tweede eoort. Daarom wordt gekozen voor een mechanieme 

met een benaderde rechtgeleiding. 

O.a. aan de hand van lit. [:2] werden een aantal mechaniemen verge

leken met behulp van de vOfgende criteria: 

- De totale lengte van de benaderde rechtgeleiding in verhouding tot 

de lengte van de schakels en de afetand tuesen de gestelpunten. 

- De hoek tussen de rechtgeleiding en een lijn door beide gestelpunten. 

Deze hoek bepaalt mede de inbouwmaten. 

- De te verwachten stijfheid van het mechanisme. Deze stijfheid is o.a. 

afhankelijk van de lengte van de schakels en van de plaats van het 

punt, dat een benaderde rechte lijn beschrijft, t.o.v. de gestelpun

ten. 

Er wordt gekozen voor een Watt - mechanisme met de volgende afmetin

gen (zie: fig. 20): 

AOBO = 339 mm 

a = b = 190 mm 

AB = 109 mm 

f = 72° 
AP = BP 

rechtgeleiding = 200 mm 

B 

a 

fig. 20: Het gekozen Watt - mechanisme 

b 

A 
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Ben gedeelte van de baan die punt P beschrljft is te beschouwen als 

een benaderde rechtgeleiding. Deze rechtgeleiding moet samenvallen 

met de correctierichting. 

Sammenvattend: 

Voor het in de juiste stand houden van het snljmes wordt een balan

ceur ontworpen. Twae verschillende typen zljn mogelljk: 

a. Een balanceur van het type rotatie/rotatie (zie fig. 21) 

b. Een balanceur van het type translatie/translatie, waarblj de trans

latie in de correctierichting wordt uitgevoerd met een mechanisme 

van Watt. De translatie in de snljrichting wordt uitgevoerd met 

behulp van een nog nader te bepalen langsgeleiding (zie fig. 22). 

Vergelljking van beide alternatieven: 

- Ben balanceur type a is een stuk eenvoudiger en daarom ook goedko

per dan type b. 

- Type a heeft een iets groter bereik in de afrolrichting van de stof 

dan type b. 

- Met een snljmes, gekappeld aan een balanceur van het type b, zal een 

nagenoeg rechte lljn in de staf gemakkelljker te vOlgen zljn. Dit type 

beweegt nl. al volgens een rechte lijn in de snljrichting. De carrec

tiebeweging in de richting loodrecht daarop is gemakkelljk uit te 

voeren. 

Met een snljmes gekoppeld aan een balanceur van type b zal de rech

te Iljn nog ··gemaakt· l mo.eten worden. 

- Van type b kan de beweging in de snljrichting eventueel aangedreven 

worden (bljv. traploos regelbaar door draaien aan een handgreep), 

zodat aIleen de beweging in de correctierichting met de hand hoeft 

te worden uitgevoerd. 

- In principe is het oak mogelljk om binnen het bereik (1700 mm x 200mm) 

van de balanceur, indirekt via een sjabloon te snijden. Ben nakvol

ger, gekoppeld aan de middelste stang van het mechanisme kan een 

nokprofiel (sjabloon) volgen. Het snljmes maakt dan dezelfde bewe

ging. 

Op grand van deze overwegingen werd besloten om uitvoeringsvorm b 

nader uit te werken. 
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tig. 21: balanceur van het type rotatie/rotatie (drie standea) 
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Stoftoevoer en de afvoer van rapporten, segmenten of baantjes 

Er dient voor gezorgd te worden, dat de voordelen ~an het snel kunnen 

snijden niet teniet worden gedaan dooor een moeilljke aanvoer van 

stof of afvoer van segmenten. Reeds is gekozen voor een opstelling, 

waarblj de be diener v~n het snljmes aan de kop van de tafel staat (zie: 

blz. 25). Deze opstelling heeft consequenties voor de aan- en afvoer. 

Er 

1 • 

2. 

zijn twee mogelljkheden: 

De aanvoer van de stof komt van onder de tafel, de segmenten wor-

den over de tafel afgevoerd (zie fig. 23 a ). 

De aanvoer van de stof komt ov.er de tafel naar de bediener van het 

trekmes toe, de segmenten worden aan de voorkant van de tafel af

gevoerd (zie fig. 23 b) • 

"" Een andere mogelljkheid zou zijn: De aan- en afvoer aan een kant. Dit 

is niet gemakkelljk realiseerbaar. 

--- ---
- --

I 1 

, 
a. b. 

fig. 23: de aan- en afvoer 

Grote segment en afvoeren aan de voorkant van de tafel is erg onhan

dig. Voor smalle repen stofis deze mogelljkheid weI uitvoerbaar. 

De beste mogelljkheid is dus: De aanvoer van de stof onder de tafel. 

Zoals in hoofdstuk 2 reeds is beschreven, kan de stof beschikbaar 

zljn - op rollen 

- gestapeld 

- gewikkeld 
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Enkele mogelijkheden voor de aan- en afvoer: 

Bij de onderstaande mogelijkheden is er vanuitgegaan, dat de stofrol 

via een uittrekbaar systeem onder de tafel wordt gehangen. Indien 

gestapelde stoffen worden verwerkt, dan wordt de stang, waar anders 

de stofrol op zit, verwijderd. Een kar met daarop de stapel kan 

daarna onder de tafel worden gereden • 

. 
1. De stof wordt door twee personen op de tafel getrokken. Vervol-

gens worden de segmenten door een derde persoon gesneden. De eer

ste twee personen houden zich ook bezig met het recht opleggen van 

de gesneden segmenten. De diverse handelingen zijn echter slecht op 

elkaar af te stemmen. Deze werkwijze heeft daarom nauwelijks voorde

len vergeleken met de huidige werkwijze en is daarom niet interes

sante 

2. De aan- en afvoer gebeurt met een transportband (zie fig. 24). 

Om te voorkomen dat achter de band een ongeordende voorraad ontstaat 

moeten de gesneden segmenten meteen gestapeld worden. Hiervoor zijn 

tWee personen nodig. Een derde persoon snijdt de segmenten en be

dient de transportband. Deze werkwijze heeft, vergeleken met de 

eerstgenoemde mogelijkheid, het voordeel dat de twee personen zich 

uitsluitend kunnen bezighouden met het recht opleggen. De tijd, no

dig voor het segmenten snijden (stoftoevoer + snijden) zal ongeveer 

gelijk moeten zijn aan de tijd die nodig is voor het stapelen. Indien 

dit niet het geval is, zal een buffer voor de gesneden segmenten 

noodzakelijk zijn. 

fig. 24: aan- en afvoer met een transportband 
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3. De aan- en afvoer werkt volgens hetzelfde principe als blj 2., 

echter er wordt een automatische stapelaar aan de achterzljde van 

de band gemonteerd, die de gesneden segmenten stapelt. Probleem 

hierblj is het koppelen van de beweging van de transportband 

(stap - rust) aan de beweging van de stapelaar. Een buffer in de 

transportband zou een mogelljkheid kunnen zijn om de bewegingen te 

koppelen. V.d. Hor'st geeft hiervoor enkele mogelijkheden [13]. 

Nu het segment netjes langs de dwarslijn in de stof is afgesneden, 

bestaat de mogelijkheid om de voorkant van het segment te signaleren 

m.b.v. sensoren. De verkregen informatie over de afwljking tussen 

de voorkant van het segment en een denkbeeldige rechte lljn, zou 

kunnen worden gebruikt voor de besturing van een correctie-mecha

nisme, dat de segmenten rechttrekt. Vervolgens worden de segment en 

recht opgelegd. 

Op bIz. 37 zal nog worden ingegaan op een eenvoudigere wljze van aan

en afvoer bij het snijden van baantjes. 

Omdat de tijd, beschikbaar voor deze opdracht, beperkt was, kon niet 

verder op het aspekt van aan- en afvoer worden ingegaan. 

Het fixer en van de stof tijdens het snijden 

Voar het fixeren van de sto! t.o.v. de ta!el zijn de valgende mogelijk

heden denkbaar: 

- De star wardt d.m.v. een vacuum ap de ta!el vastgezogen. Zoln sjs

teem is echter duur in aanscha! en verbruikt bavendien energie. 

- Elektrostatisch !ixeren. T.b.v. verdere verwerking maet echter vaor

komen worden dat de sto! elektrastatisch geladen wardt. 

- Aan het snijmes kunnen rollers gekoppeld worden, die de star op de 

plaats waar gesneden wordt, op de ta!el drukken. Deze rollers kunnen 

echter niet voarkomen dat de sto! ve6r het mes wordt opgeduwd. 

- Mechanische klem aan de zijkant van de stofbaan. Deze klem vaorkomt 

dat de stafbaan zijdelings wegschuift. Of de staf plaatselljk weg

schui!t (uitrekt) is afhankelijk van de kracht, die het mes op de 

star uitoefent, de wrljvingskracht tussen de staf en de tafel en 

de elasticiteit van de store 
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De praktljk zal moeten uitwljzen, of het klemmen van de stof noodzake

Iljk is, of dat de wrljvingskracht tussen de tafel en de stof voldoen

de is om de stof tijdens het snljden op de plaats te houden. Eventueel 

kan de stof, tljdens het snljden met een hand op de tafel gedrukt worden 

terwljl met de andere hand het snljmes wordt bewogen. 

4.3. Constructieve uitwerking van het gekozen alternatief 

De nader uit te werken balanceur is van het translatie/translatie 

type. De translatie in de snljrich,ting wordt uitgevoerd m.b.v. een 

langsgeleiding, de translatie in de correctierichting wordt uitge

voerd m.b.v. een benaderd rechtgeleidingsmechanisme van het type Watt. 

De keuzen, die blj de constructieve uitwerking worden gemaakt, worden 

in deze paragraaf gemotiveerd. Achtereenvolgens komt aan de orde: 

- de langsgeleiding 

- het mechanisme 

de bevestiging van het snljmes aan de balanceur 

De langsgeleiding 

Typen langsgeleidingen: - berustend op glljdend contact 

- berustend op roll end contact 

De langsgeleiding moet licht lopen, mag niet gevoelig zljn voor stof 

en mag de stoffen niet bevuilen. Op grond hiervan wordt gekozen voor 

een langsgeleiding berustend op rollend contact. 

Langsgeleidingen berustend op rollend contact: 

- rollichamen geleidingen (bljv. kogelbussen) 

- rollen - cylindergeleiding (zie fig. 25 a) , 

- rollen - prisma geleiding (zie fig. 25 b) 

a. 

fig. 25: enkele soorten langsgeleidingen 

b. 
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Rollen- prisma geleiding is duur: Kogelbussen zullen wat gevoeliger 

zijn voor stof dan rollen-cylinder geleidingen. Bovendien moeten de 

geleidingsassen blj kogelbussen iets gesmeerd zijn. Dit is ongewensd, 

omdat de stof in aanraking'kan komen met de geleidingsassen. 

Gekozen wordt v~~r een rollen-cylindergeleiding van het Philips 

Variabel Bouwsysteem (zie: bijlage 7), bestaande uit twee rolgelei

dingen met drie rollen en een rolgeleiding met twee rollen. 

Enkele eigenschappen van deze geleiding zijn: 

- ~envoudig te monteren en af te stellen 

- weinig gevoelig voor vervuiling 

- de geleidingsassen hoeven niet gesmeerd te worden en de lagers 

zijn afgedicht zodat de kans op bevuiling van de stof minimaal is 

- de rolgeleidingen zijn relatief goedkoop (ca. ! 80,-- p.st.) 

- spelingsvrije geleiding 

- de bouwhoogte is vrij groot, de stijfheid is niet zo groot 

- de nauwkeurigheid van de geleiding is afhankelijk van de geleidings-

assen 

De keuze van de diameters van de geleidingsassen is beperkt. Het 

Philips Variabel Bouwsysteem schrijft voor dat de diameters van de 

ass en gekozen moeten worden uit de volgende reeks: 

40 - 25 - 15 - 10 - 6 

Op grond van berekeningen is gekozen vooreen holle as 25x2, st 35. 

(zie: bijlage 8) 

Het mechanisme 

De beweging in de correctierichting verloopt het prettigst als de 

draaipunten spelingsvrij zijn. Tevens is enige stijfheid in de rich

ting loodrecht ep het vlak van het mechanisme gewenst. 

Veer de lagering van een draaipunt zeu in aanmerking kunnen komen: 

- een gl~lager 

- een combinatie van een kogellager 

en een naaldlager 
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- vierpuntslager 

- twee gepaarde kegellagers 

- twee kogellagers die axiaal worden voorgespannen 

- twee gepaarde hoekcontactlagers 

Glijlagers hebben een grotere wrijvingsweerstand dan rollagers. De 1n

bouw is echter goedkop·er. 

Een combinatie van een kogellager en een naaldlager heert een te 

groot inbouwvolume. 

Een vierpuntslager is niet bijzonder geschikt voor het opnemen van ra

diale belastingen. De axiale belasting moet steeds groter zijn dan de 

radiale belasting. Vierpuntslagers zijn niet leverbaar voor kleine as

diameters. 

Kegellagers zijn geschikt voor het opnemen van grote belastingen, ze 

zijn niet leverbaar voor kleirie asdiameters. 

Kogellagers zijn in principe niet geschikt om te worden voorgespannen 

in axiale richting. Bovendien is een kogellager niet zo geschikt voor 

het opnemen van grote axiale krachten in tegenstelling tot een hoek

contactlager. 

De draaipunten worden voorzien van twee hoekcontactlagers (RHP: 7000 

DU EP5), die gemonteerd worden met een lichte axiale voorspanning. 

De hoekcontactlagers worden gemonteerd in 0 - opstelling. In deze op

stelling zijn de lagers nl. in staat buigende moment en op te nemen. 

Tijdens normale gebruik hoeven de lagers slechts het eigengewicht van 

het mechanisme op te nemen. De lagers zijn dus tamelijk licht belast. 

De voorbelasting is reeds voorbereid bij de rabricage van het lager. 

De binnenring en de buitenring zijn even breed. Echter, indien geen 

axiale belasting op de twee in 0 - opstelling gemonteerde lagers wordt 

uitgeoefend, bevindt zich tussen de beide binnenringen een zg. 

"preload gap" (voorspanningsopening) (zie: fig. 26). Ala deze opening 

wordt dichtgedrukt, dan zijn de lagers axiaal voorgespannen. 

fig. 26 
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De bevestiging van het snijmes aan de balanceur 

Het snijmes wordt d.m.v. vier boutjes in een houder bevestigd. Deze 

houder is, via een flens,bevestigd aan een holle as. De holle as is 

gelagerd in twee glijlagers. Het snijmes kan daardoor draaien om een 

lijn door de snijkant van het mes. Tevens kan het mes omhoog en omlaag 

bewegen, zodat wordt voorkomen, dat het mes wordt vastgeklemd tUssen 

de tafel en het mechanisme, of dat het mes gaat zweven boven de tafel. 

De tafel zal nl. nooit helemaal vlak zijn. 

Door de holle as wordt het snoer van het snijmes omhoog geleid. 

Eventueel vervolg 

Zoals eerder ~s opgemerkt, was er niet voldoende tijd beschikbaar om 

ook de aan- en afvoer nader constructief uit te werken. 

Het geconstrueerde snijsysteem in combinatie met een eenvoudige aan

en afvoer is. echter al heel goed toe te passen bij het snijden van 

baantjes (zie fig. 27). Hiervoar is name1ijk geen automatische aan

en afvoer noodzakel~K. 

De bediener van het snij-apparaat trekt de stof van de rol naar zich 

toe, snijdt een aantal baantjes en stapelt deze tegen een opstaande 

rand aan de voorkant van de tafel. 

Het werk dat nu door twee personen wordt uitgevoerd, zou hiermee even snel 

door een persoon gedaan kunnen worden. 

Aan de aan- en afvoer bij~het snijden van rapporten en segmenten moet 

echter nog meer aandacht worden besteed. 

4.4 Economische aspekten 

Aan het einde van dit hoofdstuk wordt in het kart ingegaan op de 

economische aspekten van het snijden van segmenten en baantjes. 

Het direkt personeel van de snijzaal is, zoals reeds in hoofdstuk 2 

werd opgemerkt, op meerdere plaatsen inzetbaar. Gegevens over hoeveel 

mensen op jaarbasis met een bepaalde handeling bezig zijn, zijn daarom 

moeilijk te verkrijgen. Een extra probleem hierbij is het feit dat een 

bepaalde handeling vaker of minder vaak kan voorkomen als het mode

beeld verandert. 



- 38 -

fig. 27: het s~den van baantjes m.b.v. het flexibel trekmes 
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In overleg met TWEKA is aangenomen dat op jaarbasis twee mensen be

zig zijn met het knippen en wegleggen van segmenten. Het recht opleg

gen van de segmenten is hierbij niet inbegrepen. Er wordt verder ver

ondersteld, dat elk van deze mensen het bedrijf f 30 000,-- per jaar 

kosten. 

Aangenomen wordt dat ~en persoon m.b.v. het flexibel trekmes de seg

menten tenminste even snel kan snijden als twee personen nu de segmen

ten kunnen kn1ppen. De aanvoer van de stof en de afvoer van segmen

ten is onvoldoende onderzocht om over de totale kosten en opbrengsten 

een schatting te maken. De investering voor het flexibel trekmes wordt 

geschat op f13000,-- (kosten van onderdelen, bewerkingskosten incl. 

oppervlakte behandeling en montage). 

Zoals in de vor1ge paragraaf is aangegeven, is voor het snijden van 

baantjes van enkele centimeters breedte een eenvoudigere aan- en af

voer mogelijk. De kosten van het flexibel trekmes incl. aan- en afvoer 

wordt geschat op f 15 000,--_ Ook hier geldt dat een persoon tenminste 

in dezelfde tijd de handelingen verricht die nu door twee personen wor

den uitgevoerd. 

Als er vanuit kan worden gegaan dat nu op jaarbasis een persoon zich 

bezighoudt met het snijden van baantjes, zullen de jaarlijkse besparin

gen tenminste t maal f 30000,-- is f 15000,-- bedragen. Dit bedrag 

zou dan gelijk zijn aan het te investeren bedrag. 
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Hoofdstuk 5: Conclusies =====:================= 

In de snijzaal heeft men te maken met een grote verscheidenheid aan 

grondstoffen en aan te fabriceren artikelen. De produktie vereist 

daarom een grote flexibiliteit van personeel en machines. 

Omdat de meeste handelingen in de snijzaal niet los te koppelen zijn 

van het nzien ll , zal volledige mechanisatie erg moeilijk zijn. Bij het 

zoeken naar alternatieven is in het bijzonder aandacht besteed aan 

a. mogelijkheden om de bestaande werkw)jze te optimaliseren, 

b. geheel andre werkwljzen. 

Enkele van deze mogelijkheden komen m.i. voor nader onderzoek in aan

merking. 

a. optimaliseren van de bestaande, werkwljze 

- Een verbetering van het snijsysteem van de bestaande oplegmachine 

zou de machine geschikt kunnen maken voor het in een richting op

leggen van uni stoffen met vleug. Misschien is het dan ook mogelijk 

met behulp van een staaf, dwarsstrepen te richten, zodat de opleg

machine ook hier kan worden toegepast. 

- De constructie van een flexibel trekmes, waarmee een persoon langs 

een enigzins gebogen dwarslijn kan snjjden. Een ontwerp hiervoor is 

uitgewerkt. Het systeem is voor het snijden van segmenten en rap

porten geschikt, als een oplossing is gevonden voor de aanvoer van 

stof en de afvoer van segmenten en rapport en. Hiervoor zou een 10-

pende band kunnen worden gebruikt. De aan- en afvoer bjj het snijden 

van baantjes kan eenvoudiger zijn. De stofbaan kan met de hand wor

den opgetrokken en de afgesneden baantjes kunnen met de hand worden 

gestapeld. 

- Het gebruiken van het bestaande trekmes kan misschien interessant 

zjjn bjj het snijden van goedkopere stoffen met een dwarsstrepen dessin 

of een geplaatst dessin. De kosten van het meerverbruik van stof 

zullen ongeveer gelijk zijn aan de besparingen, doordat sneller ge

sneden kan worden. 
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b. geheel andere werkwijzen 

- Stansen van panden uit een enkele laag stof met dessin. Het pa

troonintekenen, opleggen, ruim uitsnijden en panden op spelden 

plaatsen kunnen worden overgeslagen. Er kan direkt patroongesneden 

worden. Nadelen zijn o.a. de kosten van stansmessen, de kosten van 

de stansmachine. 

Ook hier moeten de dessins steeds gepositioneerd worden. 

- Het stansen kan misschien ook toegepast worden bij het snuden van 

baantjes. 

Omdat de tijd voor deze opdracht beperkt was, zijn niet aIle aspekten 

van de genoemde alternatieven onderzocht kunnen worden. 
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Bljlage 1: Kostenvergelljking; Segmenten en rapporten snljden of 

knippen blj stoffen met een dwarsstrepen- of geplaatst 

dessin? 

Aannames: 

- Eim persoon kost· het bedrijf f 30 000, -- all in 

De stofprljs is f 20, -- per meter (duurdere stoffen) 

f 10,-- per meter (goedkopere stoffen) 

- Als met het trekmes wordt gesneden, is een extra tussenruimte van 

! 2 em noodzakelljk (extra stofverlies). 

- Benodigde tljd om een segment'te knippen: 30 sec. 

n "tI nil" snljden: 10 sec. 

Kosten extra stofverlies per segment: 

0,02 x f 20,--::: f ° ,40 (duurdere. stoffen) 

0,02 x f 10,--::: fO,20 (goedkopere stoffen) 

Opbrengsten t.g.v. tljdwinst voor twee personen per segment: 

20 sec x 2 x 16 gulden/uur x 1/3600 uur/sec ::: fO,18 

Conclusie: Indien hat extra stofverlies minder dan 2 em zou kun

nen zljn, kan het snljden met het trekmes voor goedkopere stoffen 

interessant zljn. 



Bljlage 2: 

SCHEMA VON .. UNIVERSAL 30" MIT KAROLEGE - EINRICHTUNG 
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Bijlage 3: Mogelijkheden van door firma Bullmer gefabriceerde opleg

machines: 
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Bljlage 4: Kenmerkende eigenschappen van enkele typen servocutters 

- Krauss Be Reichert Kuris - Servo - Cutter - Automatic 

(zie: fig. 4.1) 

Het snjj - aggregaat is bevestigd aan een dubbel scharnierende arm 

die weer verbonden is aan een, in langsrichting van de tafel, 

automatisch verplaatsbare wagen • 

• Het 8uij-aggregaat heeft een zeer kleine voetplaat. 

fig. 4.1: Krauss Be Reichert Kuris - Servo - Cutter - Automatic 

• De wagen verplaatst ~ich automatisch, zodat de dubhelscharnieren-

de arm zich instelt in het bereik van de optimale hoek (zie fig. 4.2). 

fig. 4.2: Instelling optimale hoek 
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• Het snij - aggregaat kan boven de stoflagen "geparkeerd" worden, 

zodat het bij het afruimen van de tafel niet in de weg staat. 

• Het snij - aggregaat kan met ijlgang over het stoflagenpakket be

wogen worden. 

- Krauss & Reichert Kuris - Power - Cutter 

• portaalconstructie 

• De bweging van het sm.i - aggregaat wordt door het draaien aan de 

handgreep, traploos bestuurd. Zowel vooruit als teruguit bewegen 

is lIIogel·ijk. 

- Bullmer Vario Cutter Modell 700 

• portaalconstructie 

Deze uitvoering heert een zg. "Stichmesser" dat in een 4 em hoge 

borstelmat snijdt. 

• De borstelmat is als luchtkussentafel uitgevoerd, zodat het 1a

genpakket gemakkelijk op de tafel kan worden getrokken. De onder

ste 1aag is een laag papier. 

• Om de stoflagen te fixeren tijdens het snijden, wordt de luchtkussen

tarel omgeschakeld in een aanzuig-tafel 

- Bullmer Vario Cutter Modell 800 

(zie fig. 4.3) 

.. _ .......... -

----

~......-...-- ",.,...- ........................ ' ---........... ...........-.. _ .... ...-... ... -- --------

--

-----~-... --~ ... ........--... 
fig. 4.3: Snijstraat met daarin de Bullmer Variocutter Modell 800 
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• Deze uitv6eringsvorm lijkt veel op Modell 700, echter de bewe

ging van het snjj - aggregaat wordt gestuurd door het draaien aan 

een handgreep. 

- Bullmer Vario Cutter Modell 610 

• Deze ui tvoeringsvorm lijkt veel op de Kuris - Servo - Cutter -

Automatic, echter de wagen verplaatst zich niet automatisch. 

• Het snij-aggregaat word zwevend gehouden d.m.v. perslucht. 



BIJLAGE 5: 

Produktions- und 
Verkaufsprogramm 
Production and Sales Programm 
Programme de Fabrication et Vente 

1 
Elektrlsche Handzuschneldemaschlne 
Modell 802 SL 
SchnltthOhe 2-3 mm 

Electric Hand CuttIng Machine 
Model 802 SL 
Cutting Height: 2-3 mm 

Mod ... 802 SL 
clseau 61ectrlque manuel 
hauteur de coupe 2·3 mm 

4 
Elektrlsche Handzuschneldemaechlne 
Modell eoe SL 
SchnltthOhe: ca. 30-40 mm 

ElectriC Hand Cutting Machine 
Model 808 SL 
Cutting Height: abt. 3(J..4() mm 

ModtIe eoe SL 
coupeuse 61ectrlque 
hauteur de coupe: anv. 30-40 mm 

7 
Elektrlsche Kretsmessermaschlne 
Modell BW 820 
SchnltthOhe: 6. 8. 12 cm 
Electric CIrcular Knife Machine 
Model BW620 
Cutting Heights: 6.8. 12 em 
ModtIe BW 620 
coupeuse 61ectrlque a lame ronde 
hauteur de coupe: 6. 8. 12 cm 

2 
Elaktrlsche Handzuechneldemuchlne 
Modell 804 SUKF 
SchnltthOhe: 10 mm 

EleCtric Hand Cutting MaChine 
Model 804 SUKF 
Cutting Height: abt. 10 mm 

Mod6Ie 804 SUKF 
coupeuse 61ectrlque 
hauteur de coupe env. 10 mm 

5 
Elektrtsche Handzuschneldemaschtne 
Modell 60t SL 
SchnltthOhe: ca. 40-<15 mm 
Electric Hand Cutting Machine 
Model 808 SL 
Cutting Height: abt. 40-45 mm 

MocIMe809SL 
coupeuse 61ectrlque 
hauteur de coupe: anv. 40-<15 mm 

8 
Etektrlsche Vertlkalmeuermaschlne 
Modell Comet 
SchnttthOhe: 12. 15. 20. 25 cm 
Electrjc Straight Knife Machine 
Model Comet 
Cutting Heights: 12, 15. 20. 25 cm 

ModtItI Comet 
couteau vertical 
hauteur de coupe: 12. 15. 20. 25 cm 

3 

Bullmerwerk G. O. Stumpf GmbH 
Spezlalmaschlnenfabrlk 

Postfach 300 
0-7421 Mehrstetten 
Kreis Reutllngen 
Fernruf (0 73 81) 7 81 
Telex 719323 

Eiektrische HandZUschneidemaschlne 
Modell 804 SL 
SchnltthOhe: ca. 10 mm 
Electric Hand Cutting Machtne 
ModeI604SL 
Cutting Height: abl. 10 mm 

MocMIe 804 SL 
coupsuse 61ectrtque 
hauteur de coupe: env. 10 mm 

6 
Oruckluftbetrlebene ZU8chnelclemuchine 
Modell 801 KF 
SchnltthOhe: ca. 10 mm 
Cutting Machine operated by com",...ad air 
Model 801 KF 
Cutting Height: abl. 10 mm 

ModtIe 801 KF 
coupeuse pneumatlque 
hauteur de coupe: env. 10 mm 

25 
Fahrbare Tischbandmessermasehine 
Modell 770 S 
SehnitthOhe: 17 em 
Mobile Table Band Knife Machine 
Model 770 S 
Cutting Height: 17 em 

Modile 770 S 
seie II ruban, mobile 
h uteur doe: 17 em 

0·7421 Mehrstetten, Kreis Reutllngen, Postfach 300, Telefon (0 73 81) 781, Telex 719323 



Bullmerwerk G. O. Stumpf GmbH· SpezialmaschinenfabrJk . 7421 Mehrstetten . Telelon (07381) 781 . Telex 719323 
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Sui/mer Schneidfix 

102 SL ... Schn..-"" 

Die auBerordentlich leistungsstarke. hand
aympathische Zehnkantmesser-Elektro
Zusehneidemasehine 602 SL. eln Prizlsions
erzeugnis mit Sehaltautomatik und Turbinen
luftkuhlung. knapp600g Gewleht. diesichbe
relts zehntausendtaeh aueh im Dauerbetrieb 
besteos bewahrt hat. Sie eignet sieh bescn
ders zum Schneid.n in der eekleidungs- und 
Textilindustrie. zum Nachschneiden oder 
Aussehneiden. Insbesondere aber auch fur 
kleine Teile. 
Ein aus Prazisions-StahlguB hergeslellter 
KufentuB gestattet em lelchtes Kurven
schneiden sowie das Fuhren an linealen. um 
auch gerade Sehnitte millimetergenau aus
zufunren Das bewahrte Zennkanlmesser 
garanhert elnen einwandtrelen Scheren
schnitt. 
In den Indultnezwelgen Splelwaren. Puppen
kleider oder Kunstgewerbe hat sieh dlese 
vollschutzlsoherte Zuschneldemaschlne 
<luch hervorragend bewahrt. 
SchOltthohe mehrere Stotflagen 
Zehnkantmesser HSS 50 mm ;) 
Vollschutzisolierter 
Universalmotor' 60 Watt. 11000 U/mtn 
Voltage 220 Volt -
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102 SL "Schneldllx" 

This is the elCt,eme/v oowenul. easily opera
ted 602 SL •• ten·sided blade electro hand 
shear. a precision,product wito automatic 
awltGf1 mechanism and turbine air cooling. 
barely 600 grams in weight. and one which 
has .. Iready proved itself supreme tens of 
thousand 0' times. even in continuous ope
ration. It is particularly suitable for the 
clothing and textile industry. for re-cutting 
out of small parts. 
A runnet base manufactured in pre<::ision 
cast steel enables easy curved cutting as well 
as thlt following ot straight edges with an 
accuracy measured in milhmetres. The 
efficient ten-sided blade guarantees a satis
factory cut. 
In the industnal sectors of toys. dolls dr.esses 
or graphic arts. too. this cuttang machi.ne With 
full protective Insulation has proved out
standingly succesful. 
Height of cut saverallayera of 

Ten-Side blade: 
Universal motor 
With full protechve 
maulahon: 
Voltage 

material 
HSS 50 mm dla. 

60 Watt. 11.000 rpm 
220 Volt 



Bljlage 7: Philips Variabel Bouwsysteem, Rolgeleidingen 

Nederlandse Machinefabriek 

Alkmaar B. V. , 

Postbus 50, 

1800 AB Alkmaar. 

Telefoon: 072 - 127070. 

Telex: 57213. 

Rolgeleiding (3 rollen) aluminium leg. 

Tyee 01 b1 51 L1 t1 t5 H3 dr x Or x br 

RG 6/3 6 16 M3 18 10 6 12,5 2,5 x 8 x 2.8 
RG1O/3 10 22 M4 28 15 9 20 4 X 13 x 5 

I RG15/3 15 30 M5 37 20 11 30 8 x 22 )( 7 
I. t1 ': 

I~· b1 ~ : 
RG2513 25 46 M6 54 35 13 50 15 x35x 11 

:-- RG4013 40 66 M8 70 50 17.5 80 25 x 52 x 15 "1 r_ 
H3 

Rolgeleiding (2 rollen) aluminium leg. 

Type 01 bl 51 Ll tl t5 H3 H4 dr x Or x br 

RG 6/2 6 16 M3 18 10 6 12.5 10 2.5 x 8 x 2.8 
RG10/2 10 22 M4 28 15 9 20 14 4 x 13 x 5 
RG15/2 15 30 M5 37 20 11 30 20 8 x 22 x 7 
RG2512 25 46 M6 54 35 13 50 30 15 x 35 x 11 

L1 RG40/2 40 66 M8 70 50 17,5 80 44 25 x 52 x 15 

Kodp.nr 

82<'2-17:1-11 I! 

8222-1 ;:1-1'1 I 

8222·1 ::1-1'11. 

8222173A16So 

8222·17:1·/'1:' ; 

Kodenr.: 

8222-173-1'1 l' 

8222-173-1111 

8222-17:l-/l I 

8222-17:~.I11'OO 

82l?2-11:l-1l? 
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Bijlage 8: Berekening van de geleidingsassen 

Bij de berekening van de geleidingsassen wordt uitgegaan van twee 

belastingsgevallen: 

1. Normaal gebruik: 

Behalve het eigengewicht van de wagen en het mechanisme, worden 

verder geen krachten op de geleidingsassen uitgeoefend. 

Het eigengewicht van de wagen is ongeveer 3t kg, het eigengewicht 

van het mechanisme is ongeveer 3 kg. Totaal drukt dus 6t kg op de 

geleidingsassen. Het snijmes zelf hangt niet aan de balanceur, maar 

steunt op de snijvoet. Het gewicht van het mes oefent dus geen 

kracht uit op de geleidingsassen. 

Het punt waar het gewicht geconcentreerd gedacht kan worden, ligt 

niet exact in het midden tussen de geleidingsassen. Dit punt ver

plaatst zich als het mechanisme bewogen wordt. 

In het ongunstigste geval kan echter nooit meer dan 5 kg (50 N) 

op'een as drukken. 

2. Verkeerd gebruik: 

Ret kan voorkomen, dat de gebruiker van het apparaat gaat leunen 

op het bevestigingspunt van het mes aan het mechanisme. Veronder

steld wordt, dat de kracht, die op dat punt wordt uitgeoefend, 

maximaal 100 N bedraagt. De ongunstigste stand van het mechanis

me wordt bekeken (geheel uitgetrokken stand). 

Voor di t belastingsge'val wordt gebruik gemaakt van het volgende 

vereenvoudigde model: 

1100 N Fa I Fb 

A 

l A rA,B 

300 · t. 215 .1 
De reactiekracht in punt A (voorste geleidingsas): F = 240 N a 
De reactiekracht in punt B (achterste geleidingsas): Fb ;: 140 

De inklemmingen van beide geleidingsassen aan de zijkanten van de 

tafel worden star verondersteld. De maximale doorbuiging van de 

N 
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zwaarst belaste as, kan op grond van deze aanname m.b.v. het vol

gende model worden bepaald: 

F 

De doorbuiging in het midden van de as: 

waarin F: belastingskracht 

1: lengte van de as 

E: elasticiteitsmodulus 

I : oppervlakte traagheidsmoment 
y 

f = m 192·E·I 
Y 

Het buigend moment in de as op de plaats, waar kracht F aangr~pt: 

1 
MF = 'S'0Fol 

Hiermee wordt het maximaal buigend moment berekend: 

tj =~ max 'wIy 

waarin W : weerstandsmoment tegen buiging 
y 

Voor I en W gelden de volgende formules: 
y y 

massieve as 

holle as 

I = 
Y 

w = y 

w = y 

Voor beide belastingsgevallen kan nu de doorbuiging en de maximaal 

optredende buigspanning worden berekend voor een massieve as met 

d = 15 en een holle as D = 25, d = 21. 

De onderstaande tabel geeft de gevonden waarden: 
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massieve as d = 15 mm holle as D=25, d=21 mm 

geval F (N) f (mm) o-b (N/mm2 ) f (mm) o-b (N/mm2 ) 
m m 

1 50 4,0 37,7 1,0 16,2 

2 240 19,2 181,1 4,8 77,9 

Voor St 35 wordt een maximale toelaatbare buigspanning gehanteerd 
2 

van <::r b = 150 N/mm • 

Erwordt gekozen voor een holle as 25 x 2, St 35. De maximale door

buiging (1 mm) 'Wordt toelaatbaar geacht. 
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