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SAMENVATTING 

Een hydraulische schaar is in staat stalen strips, tot een breedte van 150 

mm en 5 tot 10 mm dikte, onder elke verstekhoek tot 45°, af te korten. Dit 

is mogelijk omdat de schaar draaibaar staat opgesteld. 

Uitgaande van de toleranties van het stripmateriaal en de te verwachten 

bewerkingsfouten is de meest gunstige rotatie-as voor de schaar bepaald. 

Aan de hand van analogieen met grotere scharen en ponsmachines is 

uitgezocht welke parameters invloed op het knipproces hebben. Omdat deze 

parameters, voornamelijk snijspleet en meshoek, afhankelijk zijn van de 

stripdikte, is aandacht besteed aan de nodige instelmogelijkheden van de 

machine. 

Verschillende aandrijvingen en stoter-geleidingen worden besproken, met het 

oog op opvangen van de excentrisch aangrijpende snijkrachten. 

De materiaalkeuze van de messen komt aan bod. Evenals een speciale 

vormgeving, die nodig is om te voorkomen dat het produkt bij het 

verstekknippen beschadigt. 

Bij de keuze van motor en aandrijving van de rotatie-eenheid is met 

standaard komponenten een stabiele en spelings-arme aandrijving verkregen. 
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SUMMARY 

A hydraulic shear is capable of cutting steel strips, up to 150 mm wide and 

5 to 10 am thick, at any mitre up to 45°. This is made possible by 

incorporating a rotation-axis in de machine. 

The rotation-axis is chosen in such a way that tolerances of the starting 

material and possible machining errors have the least influence on the 

product. 

Analogous to shears of a larger size and punching-machines, the influence 

of several parameters on the process has been investigated. Since these 

parameters, mainly knive clearance and rake, depend on the thickness of the 

strip, the nescessary adjustment facilities are stUdied. 

Several drives and ram-guides are discussed, in order to deal with the 

excentric behavior of the shearing forces. 

The material selection of the knives is discussed. Just like the special 

shape of the knives, nescessary to avoid damaging of the product when it is 

being mitred. 

With a proper selection of standard motor and transmission elements a 

stabel and backlash-poor drive has been accomplished. 



INHOUDSOPGAVE 

Samenvatting 

Summary 

Inhoudsopgave 

Voorwoord 

Inleiding 

1 De produkten 
1.1 Produkttoleranties 

1.2 Het stripmateriaal 

-III-

1.3 Invloed van materiaalafwijkingen 

en bewerkingsfouten 

1.3.1 Breedtevariaties 

1.3.2 Sabelkromheid 

1.3.3 Doorzetfout 

1.3.4 Hoekfout van de rotatie-eenheid 

1.3.5 Resultaten en konklusie 

1.3.6 Referentiepunt op hartlijn van de strip 

2 Knippen en afkorten 

2.1 Tafelscharen 

2.2 Snijkracht en snijspleet 

3 Eisenpakket 

3.1 Gevolgen voor de snijspleet 

3.2 Definieren van de produktlengte 

3.3 Gevolgen voor de meshoek 

4 Aandrijving en geleiding van het bovenmes 

4.1 Synchroniseren van twee cilinders 

4.2 Parallelgeleidingen en lineaire geleidingen 

4.2. 1 Dubbel kniehefboommechanisme 

pagina: 

I 

II 

III 

V 

1 

3 
3 

4 

5 

5 

7 

8 

8 

8 

9 

11 

11 

12 

16 

16 

16 

17 

19 

19 

20 

21 



-IV-

4.2.2 Lineaire geleidingen 22 

5 Konstruktieve uitvoering van snijspleet-, 

meshoekinstelling en stripklem 24 

5. 1 Snijspleetinstelling 24 

5.2 Meshoekinstelling 24 

5.3 Neerhouders c.q. stripklem 26 

6 De messen 28 

6.1 Materiaalkeuze 28 

6.2 De vormgeving 28 

7 De rotatie-eenheid 31 

7.1 De overbrengverhouding 32 

7.1.1 Wormwieloverbrenging 33 

7.1.2 Harmonic-Drive 34 

7.1.3 Tandwieloverbrenging 34 

7.2 Keuze van motor en overbrenging 34 

7.3 De regelkring 36 

8 Slot 38 

Literatuurlijst VI 



-v-

VOORWOORD 

Op het gebied van de stripbewerking is er nog nauwelijks sprake van 

flexibele automatisering. Bij de huidige trend, kleine series en korte 

doorlooptijden, begint er toch een behoefte te onstaan aan 

bewerkingsmachines voor het flexibel bewerken van stripmateriaal. 

Op de TH wordt aan de ontwikkeling van een flexibele pons- en knipautomaat 

voor strip gewerkt, waarbij speciale eisen aan de snelheid, nauwkeurigheid 
en omsteltijden zijn gesteld. 

In dit verslag wordt het ontwerp van een gedeelte van die machine 
besproken. 

Ik wil medewerkers, studenten en anderen bedanken die op een positieve 

manier hebben bijgedragen aan deze afstudeeropdracht, met name: 

prof. ir. J. Erkelens 

ing. J.J.M. Schrauwen 

A.P. Memelink 

Eindhoven, jan. '86 
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Inleiding 

De laatste jaren is de flexibele automatisering op het gebied van de plaat

bewerking flink toegenomen en zijn er vele CNC pons-, buig- en snijmachines 

op de markt verschenen. 

Ook voor flexibel bewerken van bandmateriaal (coil) komt steeds meer be

langstelling. Verschillende firma's leveren vrij programmeerbare pons- en 

kniplijnen. 

beperkt tot 

Ret werken vanaf coil biedt verschillende voordelen, maar is 

de kleinere materiaaldiktes (maximaal 3 a 4 mm). Voor grotere 

diktes is men aangewezen op plaat- of stripmateriaal. En in tegenstelling 

tot de plaatbewerking is er in de stripbewerking nauwelijks sprake van 

flexibele automatisering. 

Toch heeft het werken met strip enige specifieke voordelen. Het is ver

krijgbaar in vele breedte/dikte maten, kleine afnames zijn mogelijk (han

delslengte 6-12 meter), zodat de voorraad toch beperkt kan blijven. Vanwege 

gewicht en afmetingen is strip makkelijker hanteerbaar dan plaat of coil. 

Hier staan natuurlijk ook enige nadelen tegenover: het laden van de machine 

dient frequenter te gebeuren, de maat- en vormtoleranties van het uitgangs

materiaal zijn vrij grof en de produktvormgeving is beperkt. 

Om deze nadelen op te vangen, dient een strippenbewerkingsautomaat enkele 

speciale eigenschappen te bezitten. Naar aanleiding van een konkreet pro

bleem zijn deze eigenschappen en mogelijkheden uitvoerig bestudeerd en be

schreven in WPB-134 [lit. 4]. In genoemd rapport is een koncept opgesteld 

van een flexibele pons- en knipautomaat. 

Deze machine ponst een gewenst gatenpatroon in de strip en knipt deze daar

na af op de juiste lengte. Dit afknippen dient niet aileen haaks te gebeur

en doch ook met verschillende verstekhoeken. 



-2-

fig. Konceptmachine. 

Voor een betere hanteerbaarheid is de ontwikkeling van de machine verdeeld 

in verschillende deelprojekten. Een van deze 'hapklare brokken' betreft de 

konstruktie van het knipgedeelte. 



-3-

1. De produkten 

Een van de eerste dingen die men tegenkomt bij het ontwerpen van een nieuw 

produktiemiddel is : welke produkten wil ik ermee gaan maken? In dit geval 

is deze vraag al (gedeeltelijk) beantwoord. 

Bet betreft hier stripprodukten die een aantal bewerkingen moeten onder

gaan: ponsen en/of uitkappen, afkorten en/of verstekknippen. 

fig. 1.1 Produkt overzicht. 

1.1 Produkttoleranties 

Ook de nauwkeurigheidseisen van de stripprodukten zijn bekend. Zo moeten de 

gaten op i 0,2 mm nauwkeurig ten opzichte van een referentievlak gepositio

neerd zijn. Aangezien de produkten hoofdzakelijk aan de kopse kant gelast 

worden, mag de lengte van het produkt niet meer dan i 0,5 mm afwijken van 

de nominale maat, daar anders de variaties in de lasnaadopening te groot 

worden voor een geautomatiseerd lasproces. Deze laatste voorwaarde zal nog 

van invloed blijken te zijn op de nauwkeurigheid van de schuine sneden en 

de keuze van het referentiepunt hiervan. 

fig. 1.2 Toleranties van het stripprodukt. 
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De breedtemaat van het produkt is gelijk aan de breedte van de toegevoerde 

strip. 

nit het oogpunt van optimalisering van het materiaal verbruik is het gun

stig om de produkten te kunnen nesten. Dit houdt in dat produkten met een 

of twee schuine sneden om en om uit de strip gehaald moeten worden. 

fig. 1.3 Nesten van produkten. 

1.2 Het stripmateriaal 

Strip, met een handeislengte van 6 meter is het uitgangsmateriaal. In eer

ste instantie wordt aIleen St 37 verwerkt, later kan dan eventueel gekeken 

worden naar RVS of aluminium. De stripdikte varieert tussen de 5 en 10 mm, 

de breedte ligt tussen 12 en 150 mm. Deze maten zijn genormaliseerd vol gens 

DIN 1017 (warmgewalst viakstaal met natuurwalskanten, bijlage 1). Hiermee 

zijn tevens de toleranties bekend. De breedtevariatie van de strip kan op

lopen tot ± 2,4 mm bij de grootste breedtematen. Een ander belangrijk gege

yen ~s de toelaatbare sabelkromheid van de strip. De sabelkromheid (q in 

fig 1.4) mag niet groter zijn dan 24 mm. 

fig. 1.4 Sabelkromheid. 
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1.3 Invloed van materiaalafwijkingen en bewerkingsfouten 

Indertijd is gekozen voor een opstelling met twee ponsunits op xy-sleden en 

een draaibare schaar. Ais referentie, voor zowel de pons- als de knipbe

werking, is toen gekozen voor de zijkant van de strip. Ook het draaipunt 

van de schaar zou zich precies op de zijkant van de strip moeten bevinden. 

De maatnauwkeurigheid van het uiteindelijke produkt blijkt echter sterk 

befnvloed te worden door de positie van het draaipunt van de schaar. 

Er zijn twee bronnen van fouten aan te wijzen: materiaalafwijkingen en be

werkingsfouten. Onder de eerste groep vallen de breedtevariaties van de 

strip en de sabelkromheid. De afwijkingen van de tweede groep ontstaan door 

positioneerfouten in het doorzetmechanisme en de rotatie eenheid van de 

schaar. 

Deze fouten veroorzaken een tolerantieveld waarbinnen de afmetingen van de 

strip zich bevinden (fig. 1.5). 

1b 

J 

fig. 1.5 Tolerantieveld van het produkt. 

1.3.1 Breedtevariaties 

b = breedtevariatie 

6 = hoekafwijking 

1 = doorzetfout. o 

Wanneer het draai- en referentiepunt zich aan de zijkant van de strip be

vindt, worden de breedtevariaties naar een kant geduwd. Dan ontstaat de 

situatie van fig. 1.6. 
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Na de eerste snede, met hoek ~, wordt de strip over L1 doorgezet door het 

transportsysteem. Er wordt een snede gemaakt en de strip wordt doorgezet 

over een afstand L2 , etc. 

L: ~ 
12.1. 

B nominale breedte _____ ...t_ = ---
~ = hoekverdraaiing van de ---

schaar 

]I r L. = nominale lengtemaat 
l> ~ 

* L. 
~ 

= afgeleidde lengtemaat 

L'J. L1 ~ = referentie + 

draaipunt 

fig. 1.6 

* * Hieruit voIgt dat de afgeleidde maten L1, L2 afhankeIijk ZlJn van de 

breedte van de strip. Bovendien zijn de produkten I en II niet identiek. 

Dit blijkt duideIijk wanneer de beide produkten op elkaar gelegd worden 

(b>o, fig. 1.7). Uit de figuur is op te maken dat: 

fig. 1.7 

t. 

nominaal 
I, --- II 

11 = btan~ = ,\( b ) ( 1) 

12 = -btan~ = -A(b) (2) 

* Beha1ve op de maat L., heeft 
1 

de breedtevariatie ook in-

vI oed op de lasspleet t. 

Wanneer aan de schuine kant 

gelast moet worden is de 

variatie van de lasspleet: 

t(b) = bsin~ (3 ) 
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1.3.2. Sabelkrornheid 

Doordat de strip niet recht is, zal de strip bij elke doorzetbeweging een 

klein beetje verdraaien (fig. 4). Deze hoekverdraaiing (51) is afhankelijk 

van de sabelkrornheid q van de strip, van de doorzetlengte (x 1 - x2) en van 

de afstand tussen tang en schaar (x 1' x 2). 

qt °1 t 

xt °1 ' 
(x1-x2)t °1 t ___ x

2 -------
fig. 1.8 

Uit de rnetingen van Bert Hoens is af te leiden dat de maxirnale waarde voor 

°1 op 0,100 
- 0,150 ligt (bijlage 2). .. 

Deze hoekverdraaiing heeft ook invloed op de lengternaat L. en de lasspleet 
1 

t (fig. 1.9). Voor 11 en 12 geldt: 

2. el-

11 = B[tan(~+01)-tan~] = >d E1) (4 ) 

12 = - A(5) (5) 

Voor t geldt: 

t(5) 
Bsino1 

(6 ) = 
cos~ 

fig. 1.9 
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1.3.3. Doorzetfout 

Het doorzetmechanisme zal een zekere positioneer onnauwkeurigheid (1 ) o 
kennen (fig. 1.9). De invloed op 111 12, t: 

11 = 10 = ).. (1
0 

) (7) 

12 = 10 = ).. (1
0 

) (8 ) 

t = 1 coscp = to ) (9) 
0 0 

1.3.4. Hoekfout van de rotatie eenheid 

De hoekverdraaiing (cp) van de schaar zal ook binnen bepaalde to1eranties 

(~2) val1en. Deze afwijking heeft deze1fde invloed op het produkt als de al 

eerder bekeken 6
1

, 

Bij de in WBP-134 gekozen aandrijving met harmonic-drive is de onnauw

keurigheid ongeveer i 0.050 . 

1.3.5. Resultaten en konklusie 

Wanneer nu verg. 1 tIm 9 samengevoegd worden ontstaat een totaalbee1d van 

de invloed van de afwijkingen op de maatnauwkeurigheid van het produkt: 

)"(b) + ),,(6) + )..(1 ) 
o 

-)"(b) - A(~) + A(l } o 

t = t(b) + t(6) + t(lo) 

(10) 

( 11) 

( 12) 

Verg1. 10, 11 en 12 zijn uitgezet in grafiek 1 en 2 (1 wordt buiten beo 
schouwing gelaten). 

Het b1ijkt dan dat de variatie in de lengtemaat op kan 10pen tot (± 3,7 i 

10 ) mm en de variatie in de lassp1eet tot (i 2,6 ± 0,707 lo) mm (bij1age 3) 



2,00 

1,50 

1,00 

0,75 

0,50 

0,25 

-- Aj}U 

grafiek 1 

1,. Arb) + A(6) + AIlo' 

12 • -Alb) ~ Alf) + Allol 
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1,5 

1,0J------

0,751-_____ ---

0, SOJ------:-:::-:-;:r---

1--~~-~-----------------0,25 ...... 
10° 20° 30° '40° 50° 60° if 

- t(6) . .1f 
-- .tJtl 

t • Ub) + t{6) + t(lol 

grafiek 2 

1.3.6 Referentiepunt op hartlijn van de strip 

Door het referentiepunt en draaipunt van de schaar op de hartlijn van de 

strip te kiezen is het mogelijk de afwijkingen kleiner te maken. 

De situatie, zoals in fig. 1.10 geschetst, biedt de volgende voordelen: 

- de faktoren A(b), A(6), t(b) en t(6) worden gehalveerd, 

- de produkten I en II zijn identiek, wanneer b niet varieert over de 

striplengte (fig. 1.11), 

Met dezelfde gegevens als in het vorige voorbeeld voIgt dan: 

11 = 1,85 + 10 mm 

12 = -1,85 + 1 mm o 
t = 1,31 +O,7071

0
mm 
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-------- --------- r- .... ---

.II :r 

fig. 1.10 - nominaal 
fig. 1.11 ___ I,ll 

Hetgeen een duidelijke verbetering betekent, maar tegelijkertijd ook de 

beperkingen van het stripmateriaal en de bewerkingsmethode aangeeft. 

Gezien de sterke invloed van ~ op de nauwkeurigheid van het produkt is be

sloten om ~ niet groter te laten worden dan 45°. 
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2. Knippen en afkorten 

V~~r het afkorten van de strip is indertijd gekozen voor het knippen met 

een schaar. Dit i.v.m. de korte bewerkingstijden en het ontbreken van 

afval. 

net meest voorkomende type schaar is de tafelschaar, al dan niet uitgerust 

met numerieke besturing voor automatische aanslagen en programmeerbare 

knipcyclussen. Bij deze universele machines zijn kniplengtes tot meer dan 3 

meter geen uitzondering. 

net aanbod van kleine scharen is veel beperkter. Met de afmetingen slinken 

ook de mogelijkheden en de kapaciteit van de machine. Dergelijke scharen 

zijn gebouwd voor een beperkte range van materiaaldikten (bijv. 2-4 mm), 

terwijl ~e kapaciteit in de meeste gevallen niet verder gaat dan 6 a 8 mm. 

Om een idee te krijgen van de belangrijkste kenmerken van een schaar is 

daarom toch gekeken naar de opbouw van de grotere tafelscharen. Terwijl 

voor enig inzicht in de invloed van verschillende parameters op het knip

proces een vergelijking met het ponsproces noodzakelijk bleek. 

2.1 Tafelscharen 

Tafelscharen zijn onder te verdelen naar de gebruikte aandrijving: hydrau

lisch of mechanisch. Vanwege de kompakte bouw en de bestuurbaarheid van 

het procesverloop wordt meestal de voorkeur aan een hydraulische aandrij

ving gegeven. 

Hydraulische tafelscharen zijn er in twee uitvoeringen. Bij de guillotine

schaar beweegt het bovenmes zich rechtlijnig naar het ondermes , terwijl bij 

de swing-arm uitvoering het bovenmes een cirkelboog beschrijft (fig. 2.1). 

fig. 2.1 
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De kapaciteit van de machine wordt bepaald door de maximaal te leveren 

snijkracht. De gevraagde snijkracht is afhankelijk van het materiaal en de 

grootte van het snijvlak. Om de snijkracht te beperken wordt het bovenmes 

onder een hoek geplaatst. Hoe groter de meshoek, des te kleiner het momen

tane snijvlak en de bijhorende snijkracht. De meshoek kan echter niet onbe

perkt groot worden, daar anders het produkt gaat vervormen (torderen). 

Bovendien wordt de door het mes af te leggen weg erg groot, hetgeen vooral 

voor de grotere kniplengtes een nadeel is. 

Meestal wordt de mesbalk aangedreven door twee hydraulische cilinders. In 

het sterk vereenvoudigde schema van figuur 2.2 is te zien hoe de meshoek 

eenvoudig hydraulisch te verstellen is. 

o 4 

x 

fig. 2.2 SAFAN guillotine-schaar. 

De beide cilinders zijn onder de mesbalk (4) geplaatst. Ze zijn zo gekozen 

dat het zuigeroppervlak (A1) van cilinder 1 gelijk is aan zuigeroppervlak 

minus zuigerstangoppervlak van cilinder 2. Doordat de beide cilinders in 

serie staan zullen de zuigers synchroon lopen, ook al is de belasting ver

schillend. De teruggaande beweging wordt gegarandeerd door de in de accu

mulator (3) opgeslagen energie. Wil men de meshoek 1 verstellen, dan kan 

men dit bereiken door de hoeveelheid olie tussen de cilinders te verander

en. Door (bij X) de hoeveelheid af te laten nemen, zal de meshoek 1 toe

nemen. 

Een andere belangrijke instelmogelijkheid die op de meeste tafelscharen 

wordt aangetroffen, is de snijspleetverstel1ing. Boven en ondermes dienen 

met enige speling langs elkaar te lopeno Deze snijspleet (u in fig. 2.3) is 
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afhankelijk van de te snijden materiaalsoort en de plaatdikte. Bij guillo

tine scharen wordt de snijspleet versteld door het tafelblad (waar het 

fig. 2.3.a 2.3.b Scheurvorming 

ondermes vast in gemonteerd is) met de hand of elektrisch te verplaatsen. 

De swing-arm versie heeft meestal de mogelijkheid om het bovenmes te ver

plaatsen, doordat de swing-arm lagers via een excenter zijn te verstellen. 

In de figuur is ook te zien dat de beide messen een moment Fs.a uitoefenen 

op de te snijden plaat. Om het opklappen van de plaat te verhinderen, klemt 

men de plaat vast m.b.v. neerhouders of plaatklemmen. 

Van verschillende fabrikanten zijn de gegevens (voor zover bekend) m.b.t. 

meshoek, snijspleet en neerhouders op een rijtje gezet (bijlage 4). 

2.2 Snijkracht en snijspleet 

Zoals gezegd is de snijkracht afhankelijk van het materiaal en de grootte 

van het snijvlak. Er zijn echter nog een paar faktoren die meespelen tij

dens het snijden en daarna tijdens de teruggaande beweging van het meso 

Wanneer het bovenmes het materiaal raakt, zal dit in eerste instantie mee

geven. Er ontstaat een indrukking s1 (fig. 2.4). Drinqt het mes verder door 

dan treedt afschuiving op. Vanuit de snijkanten van de messen beginnen zich 

scheuren te vormen, deze zetten zich door tot de beide delen gescheiden 

zijn. Over de hoogte s3 is dan een brosse breuk ontstaan. 

De verhouding afschuifoppervlak/breukoppervlak is afhankelijk van de inqe

stelde snijspleet. Hoe kleiner de snijspleet des te groter wordt het af

schuifgebied. Bij een te kleine snijspleet ontstaan er meerdere breuk- en 
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glijvlakken (fig. 2.5). Dit beeld wordt veroorzaakt doordat de ontstane 

breukvlakken weer dichtgeduwd worden. 

fig. 2.4 fig. 2.5 

De snijspleet heeft ook invloed op het snijkracht verloop. In fig. 2.6 is 

een kracht-weg diagram getoond. Wanneer de snijspleet kleiner wordt, laat 

de restbreuk langer op zich wachten. De maximale snijkracht wordt iets 

groter, terwijl de totale snijarbeid W sterk toeneemt. s 

s 

fig. 2.6 Kracht-weg diagram [lit. 7] 

W =1 Fds s 5 

In de literatuur (N.B. de meeste literatuur heeft betrekking op het pons en 

van ronde gaten) noemt men meestal twee optimale snijspleten: 

- een kleine snijspleet wanneer het uiterlijk of de nauwkeurigheid 

van het produkt belangrijk is, 

- een grotere snijspleet wanneer minimale snijarbeid verlangd wordt. 

De meningen zijn echter niet helemaal onverdeeld (fig. 2.7). 

Bij de teruggaande beweging van het mes treedt er wrijving op t.g.v. de 

vlaktedruk tussen mes en afschuifoppervlak. Deze vlaktedruk kan oplopen tot 
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de rekqrens van het materiaal (voor ronde stempels in dunne plaat, 

[lit. 11]). 

In [lit. 5] noemt men een zijdelingse kracht die varieert van 0,4 F va or s 
een zeer kleine snijspleet, tot 0,1 F voor een grate snijspleet. s 

. -,.0 

2,0 

'.0 

0,5 

1 2 , 4 5 Ii 7 8 9 10 11 12 _ plutdllrte 

fig. 2.7 Snijspleetinstelling. 
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3. Eisenpakket 

In WPB-134 is al een eisenpakket opgesteld waaraan de totale strippen

automaat dient te voldoen. Uit deze eisen en de gegevens van de vorige 

hoofdstukken kunnen de voorwaarden m.b.t. het knippen gedestileerd worden. 

De machine dient geschikt te zijn voor het bewerken van: 

- St 37, evt. RVS. AI, 
- materiaaldikten tussen 5 en 10 mm, 

- stripbreedtes tot maximaal 150 mm, 

- produkten met lengtes varierend van 20 tot 1000 mm, 

- produkten met een verstekhoek van maximaal ± 45°. 

uit ekonomische overwegingen is het bovendien gewenst dat: 

- de omsteltijden minimaal zijn, 

- de gereedschapwisselingen snel kunnen gebeuren, 

- de kapaciteit minimaal 20 produkten per minuut bedraagt. 

- waar mogelijk standaard komponenten worden gebruikt. 

3.1. Gevolgen voor de snijspleet 

De flexibiliteit van de machine wordt in grote mate bepaald door de ge

schiktheid voor verschillende st.ripafmetingen. In 2.2 hebben we echter ge

zien dat de snijspleet afhankelijk is van de dikte van de strip. De snij

spleet u bedraagt grofweg 5-10\ van de plaatdikte. Dit betekent dat de 

snijspleet instelbaar dient te zijn tussen 0,25 en 1,0 mm (plaatdikte 5-10 

mm). 

3.2 Definieren van de produktlengte 

Is in eerste instantie de materiaaldoorzet bepalend voor de produktlengte, 

bij een nadere beschouwing blijkt de snijspleet ook een rol te spelen. In 

de doorsnede van figuur 3.1 is te zien dat snijvlak A gemaakt wordt door 

het bovenmes en na doorzetten van de strip over Lo het snijvlak B wordt 

bepaald door het ondermes. De resulterende produktlengte is dus gelijk aan 

doorzet plus snijspleet. 
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B A 

iU doorzet 

,.~ ____ ! produktlengte 

fig. 3.1 

lndien de produkten genest worden, liggen niet aIleen de produkten om en om 

in de strip, maar ook de referentievlakken. Dit betekent dat de positio

nering van evt. gaten de ene keer t.o.v. het bovenmes (x1 in I), de andere 

keer t.o.v. het ondermes (x 2in II) dient te gebeuren. 

fig. 3.2 

~ 
~ 

Een bijkomende moeilijkheid is dat het effekt van de snijspleet op de pro

duktlengte afhankelijk is van de verstekhoek ~. Met al deze faktoren dient 

de besturing terdege rekening te houden, zowel bij het doorzetten van de 

st.rip, als bij de positionering van de ponsunits. Bet is daarom gewenst dat 

het besturingssysteem precies weet welke snijspleet ingesteld is. Een te

rugkoppeling is noodzakelijk. 

3.3 Gevolgen voor de meshoek 

De instelling van de meshoek heeft minder verstrekkende gevolgen voor het 

uiteindelijke produkt. Bij toenemende meshoek zal de snijkracht afnemen, 

maar bovendien zal de resultante van de snijkracht op het mes niet meer 

centrisch aangrijpen. 
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fig. 3.3 Effekt van u op de produktlengte = u/sin ~ 

Voor strip tussen 5 en 10 mm dikte zal de meshoek instelbaar moeten zijn 

tussen ,0 en 3° (zie bijlage 4). 

Met deze gegevens is in bijlage 5 de maximale snijkracht berekend. Deze 

bedraagt ongeveer 19 ton (190 kN). 
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4. Aandrijving en geleiding van bet bovenaes 

Excentrisch aangrlJpen van de snijkracht is onvermijdelijk indien aan het 

bovenmes een hoek gegeven wordt. Bij de grote snijkrachten zal dienten

gevolge een groot kantelmoment optreden. Indien geen voorzorgen worden ge

nomen zal dit moment ertoe leiden dat het mes gaat schranken, waarbij er 

grote krachten op de geleidingen komen te staan, of zelfs kan vastlopen. 

Fr F = snijkracht 
I 5 

c:t'"' 
F = aandrijfkracht a 
F = reaktiekracht r 

Fe ~= kantelmoment 
~ e ; excentriciteit 

e . 

fig. 4.1 

Er moet dus voor worden gezorgd dat de geleidingen het moment ~ kunnen 

opvangen via de reaktiekrachten F , of het moet voorkomen worden dat het 
r 

moment ~ ontstaat door het aangrijppunt van de aandrijfkracht boven dat 

van de snijkracht te brengen (zodat e=O). nit laatste kan bereikt worden 

door het mes aan te drijven met twee synchroon lopende hydro-cilinders. 

4.1 Synchroniseren van twee cilinders [lit. 10] 

Ten gevolge van de meshoek zal de snijkracht geleidelijk toenemen, enige 

tijd konstant blijven (het maximale af 

fig.4.2.a 

te schuiven oppervlak is bereikt) en 

weer afnemen (fig. 4.2.a). Indien de 

aandrijfkracht door twee cilinders 

moet worden opgebracht, is de door elk 

van de cilinders op te brengen kracht 
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e 

fig. 4.2.b 4.2.c 

groter dan simpelweg de halve snijkracht. Dit is in figuur 4.2.b/c weer

gegeven. Bet blijkt dat de cilinder-kapaciteit minimaal 0,7 Fs dient te 

bedragen (bijlage 6) 

Bet synchroniseren van twee cilinders kan op verschillende manieren gebeur

en: 

1- mechanisch koppelen 

2- hydraulische of elektronische servosturing 

3- volumestroomsturing d.m.v.: 

a- stroomregelkleppen (restrikties) 

b- speciale split-flow pomp 

c- gekoppelde hydrostatische motoren 

4- aandrijfcilinders in serie schakelen (SAFAN-schaar fig.2.2) 

5- een aandrijfcilinder plus twee synchronisatie-cilinders 

In bijlage 7 zijn de specifieke voor- en nadelen van elke methode op een 

rijtje gezet. Bet grootste probleem is dat de cilinders nooit 100% identiek 

zullen zijn. Net zo min als de optredende wrijving en lekkage (zuiger,zuig

erstang, kleppen). Deze faktoren mogen niet de overhand krijgen, anders 

dienen de zuigers na elke slag opnieuw gepositioneerd te worden (aanslag, 

uiterste stand o.i.d.). 

In de gevallen 2 tIm 5 is het mogelijk om de meshoek hydraulisch te ver

stellen. De kosten van een 2-cilinder aandrijving zullen echter niet gering 

zijn, vandaar dat in het komende gedeelte gekeken wordt naar andere alter

natieven. 

4.2 Parallelgeleidingen en lineaire geleidingen 

Parallelgeleidingen zijn mechanismen die moeten voorkomen dat het mes gaat 

kantelen onder de excentrische belasting. In fig. 4.3 is een mechanisme 

geschetst zoals dat in sommige DONEWELL persen voorkomt. Een dubbel 
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kniehefboommechanisme zou een andere mogelijkheid kunnen zijn. Een andere 

aanpak is om het kantelmoment op te laten vangen in de geleidingen van het 

meso Gezien de grote krachten die optreden is dan een zeer stijve geleiding 

noodzakelijk. 

fig. 4.3 DONEWELL 

parallelgeleiding. 

4.2.1 Dubbel kniehefboommechanisme 

fig. 4.4 Dubbel kniehef

boommechanisme. 

Het in fig.4.4 getoonde mechanisme is ook in staat het mes parallel te la

ten zakken, ongeacht een excentrisch aangrijpende snijkracht. Bovendien is 

het bij de juiste dimensionering mogelijk om t.g.v. de hefboomwerking een 

veelvoud van de cilinderkracht te benutten als aandrijfkracht. 

'a 

2Po 

Fo .. . 
I no 

B 

lFa 

o 11 1,71 21 

fig. 4.5 Hefboomwerking 
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Een juiste dimensionering houdt in dit geval echter in dat de stanglengte 

1 minimaal 170 mm dient te zijn wil de cilinderkracht belangrijk afnemen 

(bijlage 8). 

4.2.2 Lineaire geleidingen. 

Indien de aandrijving geschiedt door een centraal geplaatste cilinder zul

len de Iangsgeleidingen het kantelmoment moeten opnemen. 

P?r 
Fr 

• 

Fr ~ 

"I L.:t 

F fr 
...-.....;1.---, ... __ _ 

c 

Fa Fa 

fig. 4.6.a fig. 4.6.b 

De reaktiekrachten nemen af naar mate: 

- de geleiding hoger is (H grater) 

- er meer aangrijppunten zijn (2 in fig. a, 4 in fig. b) 

Er is een vergelijking gemaakt tU5sen verschillende typen geleidingen , uit

gaande van een konstante hoogte H. De belangrijkste zijn gerangschikt in 

tabel 1 (zie ook bijlage 9). 

Bet blijkt dat van de kogelomloopbussen het draaggetal en/of de levensduur 

onvoldoende is. Glijlagerbussen zijn weI in staat om de grote radiale 

krachten op te nemen. In verband met de stijfheid van de geleiding is voor 

twee zuilen 980 mm gekozen. 
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Tabel 1. Verschillende geleidingen 

diam.x 

aantal aantal lengte kosten opmerkingen 

zuilen 

kogelbussen 8 ~80x4 120 mm 3600,-

rollenbussen 8 ~50x4 108 5040,-

kogelomloopbussen 8 ~80x4 198 gesloten 

uitvoering 

kogelomloopbussen 8 Q80x4 200 open uitv. 

glijlagerbussen 4 Q63x2 99 1365,-
• 4 f180x2 125 1810,-
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5. Konstruktieve uitvoering van snijspleet-, meshoekinstelling en stripklem 

In het voorgaande is weI besproken welke funktie en invloed snijspleet, 

meshoek en neerhouders hebben, doch over uitvoeringsvormen is nog weinig 

gezegd. Instellen dient snel (liefst automatisch), kontinu en met terug

koppeling te gebeuren. 

Aangezien de meshoekinstelling aan het bovenmes plaatsvindt, is de snlJ

spleetinstelling toegedacht aan het ondermes. Beide funkties zijn dan 

strikt van elkaar gescheiden en beinvloeden elkaar niet. 

5.1 Snijspleetinstelling 

De snijspleet moet instelbaar zijn tussen 0,25 en 1,0 mm. Gezien hetbelang 

van de juiste instelling mogen maatafwijkingen van het mes (bijv. t.g.v. 

naslijpen) geen invloed hebben op de snijspleet. Daarom dient het mes nauw

keurig in de meshouder gepositioneerd te worden. Hiervoor kan de meshouder 

uit de machine worden genomen. D.m.v. een verenpakket wordt de meshouder 

tegen een instelwig gedxukt, die weer tegen een referentie-vlak ligt. 

Wanneer de positie van de instelwig bekend is, is ook de positie van de 

snijkant van het mes bekend en hiermee dus ook de snijspleet. 

fig. 5.1 Snijspleetinstelling. 

5.2 Meshoekinstelling 

De helling van de instelwig bedraagt 

1:10 en is zodoende zelfremmend. 

(bijlage 10). De instelling zal niet 

verlopen, ook al worden er grote 

krachten op uitgeoefend. 

Aangezien er gekozen is voor de opstelling met een centrische aandrijf

cilinder met een zuilengeleiding, is het niet mogelijk de meshoek hydrau

lisch te verstellen en zal een andere weg gekozen moeten worden. 
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Systemen met verwisselbare messen (elk met een vaste hoek) of met instel

platen zijn als te omslachtig van de 

hand gewezen. Vervolgens is bekeken 

"m" 

fig. 5.2 

of het mogelijk is het mes af te 

steunen op twee punten. Door een of 

beide oplegpunten in de hoogte te 

verstellen verandert dan de meshoek. 

Dit kan bereikt worden door: 

- een mechanisme, 

2 - af te steunen op 2 excenters, 

3 - af te steunen op 2 nokken. 

De eenmaal ingestelde meshoek mag 

natuurlijk niet veranderen tijdens 

het snijden. Dit betekent dat de 

snijkracht doorgeleid wordt naar het 

instelmechanisme. Bij 3 is dit te 

verwezenlijken door elke nok twee 

stabiele zijden te geven. Er zijn dan 

2x2=4 verschillende meshoeken in te 

stellen. In bijlage 11 wordt echter 

aangetoond dat het niet goed mogelijk 

is om het mes ook bij de teruggaande 

beweging op de nokken te houden. Een 

ander bezwaar van bovengenoemde 

method en is de grote belasting van de 

twee oplegpunten. 

Beter zou zijn om een oplegvlak te nement zodat de belasting verdeeld 

wordt. In fig. 5.3 is de meshouder, met daarin het mes, afgesteund op een 

gewelfde rand in de stoter. Verenpakketten voorkomen dat de meshouder bij 

de teruggaande beweging uit de stoter valt. 

Door de stoter tijdens het instellen extra ver omhoog te trekken worden de 

verenpakketten ingedrukt en kan de meshouder verplaatst worden. Door de 

welving krijgt het mes een andere hoek. De kromtestraal (1000 mm) van het 

gewelfde oppervlak is zodanig gekozen dat de meshouder niet kan verschuiven 

t.g.v. de snijkracht (bijlage 12). 
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fig. 5.3 Meshoek instelprincipe. 

5.3 Neerhouders c.q. stripklem 

Bij tafelscharen wordt de te knippen plaat meestal gefixeerd door een aan

tal hydraulische cilinders. Maar behalve dat deze plaatklemmen moeten voor

komen dat de plaat verschuift, dienen ze ook te verhinderen dat de plaat 

opwipt wanneer het mes het materiaal binnendringt of zich terugtrekt. 

De neerhouders worden niet zo dicht mogelijk bij de messen gezet (zoals 

afstropers bij ponsen), maar op enige afstand van de messen (SAGITA: 55-70 

mm). Dit vergroot het houdmoment en geeft het materiaal de kans om zich 

enigszins te zetten, zodat de wrijvingskrachten bij het teruglopen minder 

groot zijn. Bij een te grate afstand zal de plaat gaan klapperen. 

fig. 5.4 Stripklem. 

De 10 mm scharen van SAGITA en DONEWELL hebben ongeveer 5 neerhouders per 

meter kniplengte, met een klemkracht van 2-3 ton elk. 



-27-

Omdat de stripbreedte varieert is het niet mogelijk om gebruik te maken van 

2 of 3 aparte neerhouders: de kans dat de strip gemist wordt is te groot. 

Daarom is gebruik gemaakt van een klemplaat die elke strip over de hele 

breedte fixeert, ongeacht breedte, positie of uitkappingen (fig. 5.4). 

Twee hydraulische trekcilinders zijn onder het aanvoervlak van de strip 

geplaatst, dit i.v.m. de bereikbaarheid van het bovenmes. De klemkracht 

bedraagt twee keer 3,5 ton (bijlage 13). 
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6. De messen 

De materiaalkeuze en vormgeving van de messen oefenen een grote invloed uit 

op het verloop van het knipproces.Een verkeerde materiaalkeuze kan Ieiden 

tot korte standtijden of zelfs breuk van de messen.De vormgeving en geome

trie is bepalend voor de gereedschapwisseItijden en het belastingsverioop 

van de messen. 

6.1 Materiaalkeuze 

Bet voor de messen te gebruiken materiaal moet in staat zijn grote krachten 

en schokken op te vangen en dient bovendien een grote slijtweerstand te 

hebben. Uit de vele soorten koudvervormend gereedschapstaal moet een mate

riaalsoort gekozen worden met de juiste kombinatie van eigenschappen. 

Een grotere hardheid verhoogt de slijtweerstand, maar vermindert de schok

bestendigheid, zodat de kans op een brosse breuk toe neemt. 

Vanwege de 

stendigheid 

In bijlage 

grote dikte van het te snijden materiaal is een goede schokbe

(taaiheid) een eerste vereiste. 

14 (zie ook [lit. 6,7]) zijn een aantal gereedschapstalen met 

toepassingen bijeengezet. Een schokbestendige soort voor het snijden van 

dikke plaat is Werkstoff-Nr. 1.2525 (of weI DIN 60WCrV7). 

Indien wordt uitgegaan van amerikaanse AISI-normen (afhankelijk van de le

verancier), dan treft men een geschikte staalsoort aan in de S-groep 

(schokbestendig), waarbij een kombinatie van redelijke slijtvastheid, hoge 

taaiheid en sterkte voorkomt [lit. 7]. 

Een goede doorhardende soort, met toch een grote slijtvastheid is UDDEHOLM

COMPAX (vergelijkbaar, doch niet volkomen identiek aan AIS1-S7). Deze 

chroom-molybdeen gelegeerde staalsoort is ·speciaal geschikt voor zwaar 

koudvervormend gereedschap, zoals schaarmessen R
• 

6.2 De vormgeving 

Bij tafelscharen worden vaak symmetrische messen met vier snijkanten ge

bruikt, zodat het mes kan worden omgedraaid indien een snijkant versleten 
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is (fig. 6.1.a). Ook worden messen toegepast met een of twee kleine vrij

loophoeken (~2°). Dit moet een gunstige invloed hebben op de wrijvings

krachten. Hiermee wordt het aantal snijkanten gereduceerd tot een, hooguit 

twee per mes en de snijkrachten worden meer gekoncentreerd op de snij

kanten. 

fig. 6.1 a b c 

De bevestiging van het bovenmes gebeurt normalerwijze door een aantal bout

en die van achter door de m~sbalk gestoken worden. Bij de konstruktie van 

fig. 5.3 is dit niet mogelijk, aangezien de meshouder aan de achterkant 

ondersteund wordt door het st.oterblok: de bevestiging dient vanaf de voor

kant te geschieden (fig. 6.1.c). 

Indien het ondervlak van het bovenmes vlak op de strip valt, doet zich bij 

het verstekknippen een ongebruikelijke situatie voor. 

BOVENAANZICHT 

DOORSNEDE AA 

fig. 6.2.a 6.2.b 
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In fig 6.2 is te zien dat er in eerste instantie een puntkontakt ontstaat 

tussen bovenmes en stripmateriaal. Bij situatie a gebeurt dit aan de snij

kant van het mes, maar bij situatie b vindt het eerste kontakt plaats aan 

de achterkant van het meso De kans bestaat dan dat het produkt beschadigd 

wordt (het wordt verbogen of er wordt een deuk in geslagen). Door het on

dervlak van het mes een kleine hoek mee te geven ()2,2o), wordt bereikt dat 

de snijkant altijd het eerst in kontakt komt met de strip (bijlage 15). 
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1. De rotatie-eenheid 

Voor de aandrijving van de rotatie-eenheid wordt gebruik gemaakt van een 

gelijkstroom servomotor. T.o.v. een stappenmotor biedt deze een aantal 

voordelen: 

- de snelheid en het snelheidsverloop zijn eenvoudig regelbaar, 

- een hoog koppel bij een groot snelheidsgebied, 

de positioneernauwkeurigheid is afhankelijk van de positie-opnemer 

en niet van de motorkonstruktie. 

V~~r de positionering van de schaar Zl)n maximaal 2 sekonden beschikbaar. 

De grootste hoekverdraaiing die voorkomt is 90° (van +45° naar -45°). Voor 

elke andere waarde zal de cyclustijd 

korter zijn. V~~r een minimale ener

hoekverdraaiing 

hoeksnelhe1d 

CIt 1--_--.. 

I 

hoekversne1l1ng 

fig 7.1 

gie-dissipatie (warmte verlies) zou 

het snelheidsprofiel parabolisch moe

ten zijn [lit. 3], maar de voorkeur 

is gegeven aan een lineair snelheids

profiel (fig. 7.1, met ts = 0), omdat 

hierbij de hoek-versnelling minimaal 

is en daarmee ook het aandrijfmoment, 

krachten op 1agering en overbrenging 

en resttrillingen minimaal zijn. In 

bijlage 16 wordt duidelijk gemaakt 

dat invoeren van een stationair ge

deelte ts weinig invloed he eft op de 

cyclustijd, maar dat de hoekversnel

ling weI sterk toeneemt. De lange 

acceleratietijd heeft tot gevolg dat 

het impulsmoment van de motor, dat 

tot tien keer groter is dan het nomi

nale motormoment, niet van invloed is 

op de motorkeuze. De bij het impuls

moment behorende impulsstroom mag 

niet langer dan 50ms duren (BBC-AXEM); 
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omdat anders de motor oververhit raakt. Bovendien leidt het gebruik van het 

impulsmoment ook tot een buitengewoon potente servoregelaar, daar de im
pulsstroom een faktor tien groter is dan de nominale stroom. Een standaard 

motor/regelaar kombinatie gaat meestal niet verder dan een faktor twee. 

7.1 De overbrengverhouding 

Indien de last direkt aan de motor-as gekoppeld wordt, bedraagt het door de 

motor te leveren moment: 

(13) 

Waarbij 3
M 

het massatraagheidsmoment van de motor en 3L het massatraag

heidsmoment van de last is. Dit leidt niet tot een bruikbaar resultaat. 
Daarom wordt meestal een overbrenging tussen de motor en de last toegepast. 

Een vuistregel voor de overbrengverhouding i is dan: 

(14) 

Hiermee wordt bereikt dat het door de motor te leveren moment minimaal is 

[lit. 1], tevens blijft de mechanische tijdskonstante T binnen de perken. m 
Aan de hand van verg. 14 zijn nog een oneindig aantal kombinaties over-

brengverhouding/motor mogelijk. In tabel 2 zijn een aantal kombinaties op

gesomd. 

tabel 2. Bruikbare kombinaties (bijlage 17) 

i=60 BBC T5F4 T = 24,1 IDS PM= 2600 W m 
i=60 SIEMENS 1HU3100-0AC01 T = 30,3 ms PM= 1500 W m 
i=80 BBC T5F3 T = 23,5 ms PM= 1600 W m 
i=80 SIEMENS 1HU3074-0AC01 T = 14,0 IDS P = 1500 W m M 
i=120 BBC T4F3 T = 

ID 
18,3 ms P = M 1000 W 

i=120 SIEMENS 1HU3070-0AC01 T = 24,4 ms P = 670 W m M 
i=200 BBC MC17H T = 36,8 ms P = 600 W m M 
i=200 SIEMENS 1HUS040-0AF01 T = 36,4 ms P = 380 W m M 
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Behalve een kleine tijdkonstante zijn er nog een aantal voorwaarden waaraan 

motor, overbrenging en regeling dienen te voldoen om te bereiken dat de 

qewenste positie nauwkeuriq en snel wordt bereikt: 

- hoge stijfheid van die elementen waarop grote krachten worden uit

qeoefend (de elementen die achteraan in het systeem zitten), 

- kleine massatraagheidsmomenten, 

- hoge mechanische eigenfrequentie: f h> 2f 1" (direkt O,mee O,rege lng 
gevolg van de twee bovenstaande voorwaarden), 

- geringe speling in de meehanisehe overdraehtselementen, 

- hoge rondgaande versterking van de regelkring (maakt de regeling 

ongevoeliger voor storingen, maar vergroot de kans op instabili
teiten). 

Met deze voorwaarden en tabel 2 in gedaehten kunnen een aantal overbreng

ingen worden geanaliseerd. 

7.1.1 Wormwieloverbrenging (bijlage 18) 

De overbrengverhouding van 1 op 60-80 is in een stap met een wormwielover

brenging te bereiken, zodat een kompakte overbrenging is te realiseren. 

Door de lagers van de worm-as voor te spannen, is een grote en goed gedefi

nieerde stijfheid mogelijk. 

Er dient altijd een kleine (0,06-0,1 mm) flankenspeling tussen worm en 

wormwiel aanwezig te zijn. Wanneer een wormwiel met een steekeirkeldiameter 

van minstens 235 mm wordt toegepast, is de positioneer onnauwkeurigheid 

t.g.v. deze speling maximaal 0,05°. 

Een groot nadeel is dat wormwielen van die afmetingen voor grote vermogens 

(>7 KW) gedimensioneerd zijn, zodat vooral het massatraagheidsmoment van de 

worm een ongunstige invloed op de aandrijving uitoefent. 

Een ander minpunt is het lage rendement van een wormwieloverbrenging: een 

CAVEX overbrenging van 1 op 60 heeft een rendement van 70\ en een aanloop

rendement van slechts 40-50\. 
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7.1.2 Harmonic-Drive (bijlage 19) 

Een Harmonic-Drive is een zeer kompakte overbrenging die in een stap een 

snelheidsreduktie van 1 op 50-320 mogelijk maakt. Afhankelijk van de uit

voering is een spelingsarme (0,015°-0,05°) of spelingsvrije overbrenging 

mogelijk. 

Vanwege de speciale konstruktie van de Harmonic-Drive is het massatraag

heidsmoment van de overbrenging klein. 

Een zwak punt van de Harmonic-Drive is de geringe stijfheid, zodat de 

mechanische eigenfrequentie van het systeem rond de 5-8 Hz uitkomt. 

lndien een stap in de hoekversnelling optreedt, kan de lage eigenfrequentie 

resulteren in een grote resttrilling. In dit geval is de resttrilling niet 

van ernstige aard, daar de hoekversnelling klein is. 

7.1.3 Tandwiel overbrenging 

Tandwieloverbrengingen zijn stijf en hebben een hoog rendement. Verschil

lende leveranciers kunnen samengebouwde motor/tandwielkast kombinaties le-

veren. 

De overbrengverhouding is maximaal 1 op 6 per trap. Door meerdere trappen 

te gebruiken is elke overbrengverhouding mogelijk, waarbij echter weI 

stijfheid en rendement afnemen. 

Net als bij de wormwieloverbrenging kent de tandwieloverbrenging een zekere 

speling. De standaard tandwielkasten van de firma HEYNAU kennen bijvoor

beeld 0,5°_1° speling. In een nauwkeuriger uitvoering kan dit teruggebracht 

worden tot minder dan 10'. Spelingsvrije tandwieloverbrengingen zijn moge

lijk door de tandwielen gedeeld uit te voeren en d.m.v. een veer voor te 

spannen. Dit is echter een zeer kostbare aangelegenheid. 

7.2 Keuze van motor en overbrenging (bijlage 20) 

De verschilende overbrengingen die in 7.1 besproken zijn, kennen elk hun 

specifieke voor- en nadelen. Het meeste perspektief biedt de tandwielover

brenging, mits er een manier gevonden wordt om de speling te reduceren. Een 

speling van 10' (=0,17°) heeft een te grote produktonnauwkeurigheid tot 

gevolg (zie grafiek 1 en 2). Gestreefd moet worden naar ongeveer 0,05°. 



-35-

Om dit met standaard elementen te realiseren, is gekeken naar verschillende 

kombinaties van overbrengingen. 

Een kombinatie van een HEYNAU-vertraging met een INA-draaikrans (een taats

lager waarbij op de buitenring een vertanding is aangebracht) biedt ver

scheidene interessante voordelen: 

- met een vertraging van i t = 22 voor de tandwielkast en een vertra

ging van id= 8,25 tussen draaikrans en tandwielkast wordt een grote 

overbrengverhouding mogelijk, 

- door de overbrenging id wordt het effekt van de speling van de 

tandwielkast gereduceerd met een faktor i d, 

- door de grote steekcirkeldiameter van de draaikrans heeft de 

flankenspeling tussen de draaikrans en het tandwiel op de uitgaande 
as van de tandwielkast een geringe hoekfout tot gevolg, 

- de stijfheid van de vertragingskast wordt een faktor i~ opgewaar

deerd, 

- in voorgespannen uitvoering heeft het lager geen axiale of radiale 

speling, 

- het wrijvingsmoment t.g.v. de voorspanning dempt eventuele rest

trillingen snel uit. 

Op de draaikrans is aangegeven waar de vertanding de grootste positieve 

tolerantiemaat heeft, hier dient de tandflankenspeling ingesteld te worden. 

Deze speling resulteert in een hoekverdraaiing van 0,035 0
. Bij verdraaien 

van de tandkrans kan de speling toenemen tot het tweevoudige van de inge

stelde waarde. De maximale speling van de totale overbrenging komt hiermee 

op 0,090
. Maar er zijn mogelijkheden om de speling verder terug te brengen: 

- door een vertanding met een grotere fabrikage nauwkeurigheid te 

laten vervaardigen, 

- door de flankenspeling niet in te stell en op het nauwste punt van 

de vertanding, maar daar waar over een trajekt van 900 de speling 

het minst varieert. 

De tandflankenspeling moet worden ingesteld door het rondsel, gemonteerd op 

de uitgaande as van de tandwielkast, te verschuiven. Dit is mogelijk ge

maakt door de hele tandwielkast, via een excenter, te verplaatsen. 
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Motor en overbrenging worden samengebouwd als een eenheid geleverd. Dit 

heeft het voordeel dat geen extra koppeling tussen beide nodig is, hetgeen 

gunstig is voor de stijfheid en het massatraagheidsmoment. 

Een keuze moet gemaakt worden tUBBen de verschillende BBC schijfanker

motor en die leverbaar zijn in kombinatie met de gekozen tandwielkast. De 

uit tabel 2 al bekende BBC MC17H lijkt een goede keus. De gewenste hoekver

snelling levert geen enkel probleem op. 

7.3 De regelkring (bijlage 21) 

In zeer vereenvoudigde vorm bestaat de regelkring uit de motor plus last en 

een positieterugkoppeling, waarbij de last star aan de motor-as wordt ge

dacht. Motor en last vormen dan een 1e orde systeem. 

Maar t.g.v. speling en elasticiteit in de overbrenging zal de positie van 

de last enigszins varieren t.o.v. de motor-as en gaat deze vereenvoudiging 

niet meer op (fig 7.2). 

VERSTEi<XER MOTOR INTEGRATOR 

If, + t= "'13 kc "'", 

~ I &z~lcl '(14 
~ f---4! ~ -4Ho r- .... 

-
~(5) HMIS) HI(S) 

.~ HL (S) 

POSITIE-OPNEMER 

, __ :ndirekt L t , 

HIN(s) 
POSITIE-OPlffil'.ER 

L direkt 

B s 

fig. 7.2 Indirekte en direkte positie-lu5 

Er zijn twee manieren om de hoekpositie terug te koppel en denkbaar: 

- via een indirekte positie-lus, 

- via een direkte positie-lus. 
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In het eerste geval bevindt het meetpunt van de positie-lus zich op de 

motor-as. De overdrachtsfunktie Gp,IN(s) van de positie-lus is dan: 

\PM(S) l\;(s).H,.(s).HI(s) 
Gp , IN (5) = '''G (5) = 1 R ( ) JL ( ) H ( ) H () ,. + -v S . -'" 5 • I 5 • IN 5 

En de overdrachtsfunktie van de gehele regelkring ~,IN: 

Hysterese en speling bevinden zich buiten de positie-lus en worden dus niet 

gekorrigeerd door de regeling. 
Bij een direkte positie-lus wordt de hoekpositie van de last (draaitafel) 

teruggekoppeld. De overdrachtsfunktie is dan: 

\pw(s) I\;(S) _""(5) .HI (S)'1j. (5) 

GL, D (5) = '''G ( s) = 1 R_ ( ) H. _ ( ) H ( ) H.. ( ) H.. ( ) ,. + --y 5 • -""M 5 • I 5 . -""1 5 . -1) 5 

Hysterese en speling bevinden zich binnen de positie-lus. De nauwkeurigheid 

van deze regelkring is dus groter dan wanneer een indirekte positie-lu5 

wordt gebruikt. Maar de speling, hysterese en het hogere orde gedrag van de 

last kunnen de stabiliteit van de regeling nadelig belnvloeden [lit. 9]. 

Wanneer de optredende speling voor lief wordt genomen is het dus gunstiger 

om de positie-opnemer op de motor-as te plaatsen. Ook uit konstruktief oog

punt is dit aantrekkelijk. 

Als in de regelkring ook een snelheids-lus wordt opgenomen, resulteert dit 

in een beter dynamisch gedrag van het systeem. De dempings-coefficient van 

de regelkring is dan te befnvloeden door de versterkingsfaktor van de snel

heids-lu5 [lit. 3]. 
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8 Slot 

In de voorafgaande hoofdstukken is een beschrijving gegeven van de opbouw 

en van de verschillende onderdelen van een flexibele knipautomaat. Op de 

belangrijkste punten is diep ingegaan, maar andere onderwerpen zijn slechts 

zijdelings ter sprake gekomen. 

Zo is in hoofdstuk 1 gesteld dat de strip nauwkeurig gecentreerd moet wor

den. Hiervoor is het noodzakelijk dat na de laatste pons-unit en zo dicht 

mogelijk bij de kniplijn van de schaar een positioneermechanisme opgesteld 

wordt. Oit kan bijvoorbeeld een zelfcentrerende grijper zijn, die niet ver
rast wordt door allerlei uitkappingen in de strip. 

Omdat de komplete machine ook nog twee hydraulische pons-units telt, is 

niet gekeken naar de hydraulische aandrijving van het knipgedeelte. Oit kan 

beter in een later stadium gebeuren. Ook kan dan de koppeling tussen de 

hydrauliek en de machine-besturing uitgezocht worden. Zo is het noodzake

lijk dat de slag van de stoter tijdens het normale proces begrensd moet 

worden, omdat anders de meshouder bij elke slag los komt. Ook valt te denk

en aan een variabele slaglengte, afhankelijk van de dikte en de breedte van 

de te knippen strip. 

Van de meshoek- en de snijspleetinstelling is het principe aangegeven, doch 

hierbij zijn nog geen mogelijkheden voor een handmatige of een automatische 

aandrijving van de instelbeweging uitgewerkt. Hetzelfde geldt voor de te

rugkoppeling van de ingestelde waarden naar de besturing. 

Door de eis dat de machine stripdiktes van 5 tot 10 mm moet kunnen verwer

ken en het gebruik van een (standaard) zuilengeleiding is de roterende 

massa van de machine uitgekomen op ongeveer 450 kg. Ondanks dat dit bijna 

twee keer zoveel is als in WPB-134 werd aangenomen, blijkt het mogelijk de 

schaar binnen de gewenste tijd te positioneren. 

Het afvoeren van de afgeknipte produkten is niet ter sprake gekomen. Oe 

produkten moeten na het afknippen zo snel mogelijk van het rotatie-gedeelte 
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vandaan. Dit kan natuurlijk bereikt worden door ze uit de schaar te laten 

vallen, maar een andere mogelijkheid is een automatische afvoer-inrichting, 

die de produkten grijpt ala de orientatie nag bekend is. 

Vooral de besturing van de totale pona- en knipmachine zal bepalend zijn 

voor het uiteindelijke resultaat. Wanneer deze niet in staat is de onvol

komenheden van de strip en het pons- en knipgedeelte te korrigeren, zullen 

de maatafwijkingen van de produkten te groot worden voor een verdere ge

automatiseerde verwerking. 
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