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Samenvatting

SAMENVA1TING

In het kader van de onderzoeksopdracht WPA is een haalbaarheidsstudie verricht voor
zeefdrukkerij Verhoef Plastics in Veldhoven. De fmna Verhoef bedrukt o.a. houten
puzzels en laat deze vervolgens extern zagen, lijmen en verpakken. Deze handelingen wil
Verhoef Plastics in de toekomst in eigen huis gaan doen. Gevraagd wordt op welke manier
dit moet gaan gebeuren en wat de kosten hiervan zijn.
Allereerst zijn de verschillende methoden van zagen onderzocht Deze zijn onder te
verdelen in twee hoofdgroepen: zagen met een conventionele figuurzaag en zagen met een
laser of waterstraal. Beide groepen zijn uitvoerig onderzocht met inachtneming van de
randvoorwaarden die door Verhoef Plastics gegeven zijn en van de systemen die in de
handel leverbaar zijn.
Zagen met een figuurzaag blijkt het best te gaan zonder enige vonn van mechanisering.
Mechanisering van de beweging van de puzzels is zeer moeilijk omdat hiervoor geen
standaard oplossing geschikt is of geschikt te maken is. Er zou een compleet nieuw
systeem ontworpen moeten worden om de beweging van de puzzels te realiseren, wat zeer
kostbaar is. Wei kunnen bij het zagen eenvoudige hulpmiddelen gebruikt worden om de
zaagcapaciteit te verhogen. Hierbij kan gedacht worden aan mallen waannee meerdere
puzzels tegelijk gezaagd kunnen worden.
Laser- en waterstraalsnijden onderscheiden zich voornamelijk in het snijdend medium:
licht respectievelijk water. Het overige deel van de machines te weten besturing, tafel en
XY-beweging zijn vrijwel identiek. Van aile mogelijke uitvoeringsvonnen blijkt een
lasersnijmachine met vaste tafel en vast opgestelde laser de beste. De laserstraal wordt
door middel van flying optics en een beamsplitter naar de te zagen puzzels geleid. Aan- en
afvoer van het produkt kan het beste volautomatisch geschieden omdat zodoende de laser
volcontinu kan werken als dit noodzakelijk mocht zijn.
Voor bovenstaande systemen zijn aandachtspunten voor de aanschaf van zo'n systeem
aangegeven. Daar goed onderbouwde waarden ontbreken is het niet mogelijk om een
keuze voor een zaagsysteemte maken.
Onderzoek naar lijmen en verpakken is niet uitgevoerd daar hiervoor de benodigde
gegevens en de tijd ontbraken.
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Inleiding

1. INLEIDING

In het kader van de onderzoeksopdracht WPA is een haalbaarheidsstudie verricht voor
zeefdrukkerij Verhoef Plastics in Veldhoven. De ftona Verhoef bedrukt o.a. stickers,
textiel (vlaggen), plastic en hout. Het bedrukk.en van hout gebeurt voomamelijk in
opdracht van de firma Educo. Deze bestelt namelijk houten puzzels bij Verhoef Plastics.
Op dit moment besteedt Verhoef Plastics het zagen, lijmen en verpakken van de puzzels
uit aan de sociale werkplaats in Neede (Overijssel). In de toekomst

wi}

Verhoef Plastics

dit in eigen huis gaan doen vanwege de lange doorlooptijd van circa 2 maanden, en een
voorgenomen reorganisatie bij de sociale werkplaats. De sociale werkplaats krijgt minder
subsidie en zal kostendekkend moeten gaan werken waardoor de prijzen voor de klanten
stijgen.
Verhoef Plastics wil daarom een compleet nieuwe werkplaats inrichten zodat de puzzels
geheel in eigen huis gemaakt kunnen worden. De werkplaats zal bestaan uit een zagerij,
een lijm- en een verpakkingsafdeling. Het onderzoek heeft zich toegespitst op de inventaris
van de zagerij. Voor de zagerij zijn de verschillende in de handel verlcrijgbare methoden
van zagen op hun bruikbaarheid onderzocht.
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2. FIGUURZAGEN

2.1. Inleiding

Om een figuur uit een houten plankje te zagen wordt momenteel gebruik gemaakt van
figuurzagen. Als er vele honderden figuren al dan niet verschillend gezaagd moeten
worden is machinaal zagen een oplossing. De huidige manier om de puzzels te zagen is
met behulp van een figuurzaagmachine. Dit voldoet redelijk, maar zal in de nabije
toekomst te duur en te traag worden. Daarom zal de huidige figuurzaagmachine aangepast
moeten worden zodanig dat de capaciteit wordt vergroot en de doorlooptijd wordt verkort
om kostendekkend te kunnen opereren.

2.2. Beschrijving van de figuurzaagmachine

Een figuurzaagrnachine is niets anders dan een gemotoriseerde handfiguurzaag. De motor
zorgt ervoor dat het zaagje op en neer beweegt. Door het aanbrengen van een motor kan
de operator zich geheel concentreren op de vorm die hij moet gaan zagen en zal minder
snel vermoeid raken. De figuurzaagmachine heeft als nadeel dat de zaag op een vaste
positie staat en dat de positie van het werkstuk hieraan moet worden aangepast.
Zoals in figuur 2.1. te zien is, is de bouw van een figuurzaagmachine eenvoudig.

Figuur 2.1. Figuurzaagrnachine
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De omvang van de machine is voornamelijk afhankelijk van de maximaIe werkstukgrootte.
De gemiddelde afmeting van een figuurzaagmachine is 600x600x400

mIn.

Deze machine

kan daardoor gewoon op een tafel geplaatst worden, maar er zijn ook uitvoeringen die een
eigen voet hebben. Het gewicht van deze figuurzaagmachines is ongeveer 60 kg. Voor
figuurzaagmachines hoeft aIleen maar een 220 Volt stopcontact aanwezig te zijn om de
machine te laten werken. Eventueel kan de machine uitgerust worden met een zaagsel
afzuiginstallatie.

2.3. Puzzelzagen

In het assortiment puzzels zijn twee qua zaagcyclus verschillende puzzels te onderscheiden. De ene soort is vanaf de buitenrand geheel te zagen b.v. legpuzzels terwijl voor de
andere soort eerst een gat geboord moet worden om te kunnen zagen b.v. inleg- en
groeipuzzels. De verschillende soorten zijn in figuur 2.2. afgebeeld.

Figuur 22. Legpuzzel, Groeipuzzel en inlegpuzzel

De legpuzzels worden reepje voor reepje gezaagd. Aangezien de repen in elkaar haken
blijft de puzzel als een produkt bij elkaar. Nadat aIle zaagsneden in de X-richting voltooid
zijn, worden de repen in de Y-richting gezaagd waardoor de puzzelstukjes ontstaan en de
puzzel klaar is.
De andere soorten zijn veel bewerkelijker en er zijn ook meerdere mogelijkbeden om deze
te zagen.
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De eenvoudigste mogelijkbeid is om gewoon vanaf de rand een zogenaamde inloopzaagsnede naar de te zagen contour te maken en vervolgens de contour te zagen. Hiema
bestaat het produkt uit twee delen, waarvan aileen het middenstuk eventueel verder
gezaagd moet worden. Dit kan dan op dezelfde manier als bij de legpuzzel gebeuren door
het middenstuk uit te nemen en apart te zagen. Hierbij blijven de repen echter niet in
elkaar haken en zullen dus even opzij gelegd moeten worden totdat alle X-sneden voltooid
zijn.
Een fraaier produkt wordt verkregen door eerst een gat voor te boren op de binnencontour
en hier de zaag doorheen te brengen, dan de contour uit te zagen vervolgens de zaag te
verwijderen en daama het middelste gedeelte op boven genoemde wijze verder te zagen.
Om het rondslingeren van losse puzzelrepen en stukken te voorkomen kan ook op de

wijze zoals in figuur 2.3. is aangegeven gezaagd worden.

o
I

I
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Figuur 23. Zaagmetboden

Een nadeel van deze metboden is dat er veel gaten geboord moeten worden en er dus vaak
opnieuw een zaag moet worden ingespannen. Een punt van grote zorg is de aansluiting
van de verschillende zaagsneden op elkaar.
Om het aantal gaten te verminderen zou de zaag twee keer door dezelfde snede bewogen

kunnen worden. Dit levert als gevaar op dat als de snede niet precies gevolgd wordt het
produkt beschadigd wordt. Om dit te voorkomen kan de zaag stilgezet worden, maar dan
is de zaag zeer moeilijk door de sneden te verplaatsen met het risico van zaagbreuk.
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2.4. Eisenpakket

Aan het zagen zijn een paar eisen verbonden.
Een inloopzaagsnede is verboden in verband met ontoelaatbaar kwaliteitsverlies van
het produkL
De contouren moeten zoveel mogelijk in een keer gezaagd moet worden om de
kwaliteit van het produkt te waarborgen.
Het is niet toegestaan om voor een tweede keer door een zaagsnede te zagen.
Voldoende zaagcapaciteit (zie bijlage I)
Maximale snedebreedte respectievelijk maximale zaagbreedte van 0.4 mm.

2.5. Zaagcyclus met figuurzaagmachine

De legpuzzels kunnen op het werkblad gelegd worden en met de hand onder de zaag door
bewogen worden totdat het produkt gereed is.
Voor de inlegpuzzels moet er echter eerst een gat geboord worden. Hiervoor is een aparte
boormachine noodzakelijk. Ais het gat geboord is moet het figuurzaagje hier doorheen
gebracht worden. Hiervoor moet deze uit de figuurzaagmachine genomen worden. door het
gat gestoken worden en weer in de figuurzaagmachine ingespannen worden. Hiema kan de
betreffende contour uitgezaagd worden.
Na het zagen moet de zaag weer uit het werkstuk verwijderd worden.

2.6. Concepten van figuurzaagmachines

Ten eerste kan een in de handel verkrijgbare figuurzaagmachine zoals in figuur 2.1
weergegeven gebruikt worden. Dit soort machines wordt nu ook door de sociale werkplaats gebruikt. De figuurzaagmachines voidoen hier uitstekend. Het ligt voor de hand dat
dit 800rt machines ook gebruikt kunnen worden in de toekomstige zagerij van Verhoef
Plastics. Enige modificatie van de machines is niet noodzakelijk gezien de goede ervaringen in de sociale werkplaats. WeI kan het bewegen van de puzzel geautomatiseerd worden
om een con stante kwaliteit te waarborgen. Hiervoor is door Ingenieursburo Amhem een
Puzzelzagen
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concept bedacht [4], Dit concept is weergegeven in figuur 2.4.
BOOREENHEIO

KLEH TRANSPORT
EENHEIO

LINEAIRE TRANSPORT
EENHEIO

o

o
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ONOERSTEUNINGSFRAH

Figuur 2.4. Concept voor automatische puzzelzaagmachine

Over dit concept hebben wij onze gedachten eens laten gaan. ZoaIs Ingenieursburo
Arnhem aI aangaf zijn er twijfels over de wrijving tussen de aandrijfband en de puzzels 1•
De wrijving moet dusdanig zijn dat de puzzels absoluut niet verschuiven ten opzichte van
de band omdat anders de puzzels verkeerd gezaagd worden. Dit is echter bijna niet te
garanderen. Om het risico van verschuiven te verkleinen zouden de volgende wijzigingen
aan het concept kunnen worden aangebracht.
De puzzels worden in het oorspronkelijke voorstel aIleen aan de bovenkant aangedreven.
Dit zou verder kunnen worden uitgebreid met een synchrone aandrijving aan de onderkant
van de puzzels. De puzzels zijn nu krachtgesloten opgespannen. Dit zou uit gebreid
kunnen worden met een vormsluiting in de Y-richting, zoals aangegeven in figuur 2.5.
Een andere constructie is het aanbrengen van een rotatie om de Z-as. Dit komt er dan uit
te zien aIs in figuur 2.6.
Het voordeel hiervan is dat de figuurzaagmachine nu niet hoeft te worden aangepast. Het
nadeel van deze oplossing is dat de volledige tafel tussen de beugel van de figuurzaagmachine moet passen en dat deze ook nog eens volledig kan roteren.
Een nadeel van zowel het bestaande aIs het veranderde systeem blijft dat er CNC-codes
voor rotatie om de Z-as gegenereerd moeten worden, waardoor een 2-D CAD-systeem

lUit de figuur blijkt dat er meerdere puzzels tegelijk gezaagd kunnen worden.
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Figuur 2.5. Vonnsluiting in Y-richting

~x

----------~--~

---...;,..- y

Figuur 2.6. Tafel met rotatie om Z-as
voor het genereren van CNC-codes waarschijnlijk afvalt als besturing.
In de ruimte tussen de aandrijfbanden voor X-beweging. waar de zaag zich beweegt.
kunnen kleine puzzelstukjes versehuiven. Zoals figuur 2.6a. laat zien kunnen stukjes die
kleiner zijn dan 2 em vrij gaan bewegen. Hierdoor bestaat de kans dat stukjes besehadigd
worden als deze los liggen.
Ondanks de mogelijke wijzigingen om het ongewenst verschuiven van de puzzels ten op
zichte van de aandrijfband tegen te gaan is dit niet uit te sluiten. Hierdoor is het door
Ingenieursburo Arnhem concept ongeschikt als puzzelzaagmachine.
In plaats van een figuurzaagmaehine zou voor de legpuzzels gebruik gemaakt kunnen
Puzzelzagen
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Figuur 2.6a. Afmeting van de vrije ruimte tussen de aandrijtbanden voor de X-beweging

worden van een lintzaag. Een probleem hierbij is dat het zaagblad van een lintzaag te
groot is om de scherpe bochten in het patroon van de legpuzzel te volgen. dus valt deze
optie af. Oaamaast moet er voor de overige soorten puzzels toch een figuurzaag aanwezig
zijn.

2.7. Concepten van opspanningen

Bij een opspanning denkt men aan een manier om het werkstuk: op de machine vast te
zetten. Oat is hier niet het geval. In dit geval is de opspanning bedoeld om meerdere
puzzels op elkaar in een keer te zagen. Hiervoor zijn verschillende oplossingen.

De eenvoudigste manier is om een stapel puzzels met de hand op elkaar te houden. Hierbij
is het vooral zaak om afschuiving van de stapel tegen te gaan. Alleen een ervaren operator

za1 dit goed kunnen, maar er bestaat altijd de kans op afschuiven, dus kwaliteitsverlies of
afkeur. Oaarom is dit systeem niet geschikt.
Een stapel puzzels kan ook in een mal worden opgesloten, zodat ze onderling niet meer
kunnen afschuiven. Oit wordt in figuur 2.7. getoond.
Een nadeel van dit systeem is het feit dat voor ieder formaat puzzel een mal aanwezig
moet zijn. Ook kan deze opspanning alleen gebruikt worden voor puzzels die niet vanaf de
buitenrand gezaagd moeten worden.
Mallen zijn voor sommige puzzels een goede oplossing, maar voor de andere puzzels za1
Puzzelzagen
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Figuur 2.7. Mal voor fixeren stapel puzzels
een andere oplossing gevonden moeten worden.
Een andere oplossing is om de stapel te Idemmen. Dit lean op twee manieren horizontaal
of verticaal (zie figuur 2.8.).

Figuur 2.B. Horizontaal en verticaal inklemmen
De verticale manier heeft als nadeel dat er maar in een richting gezaagd lean worden. Ten

eerste zit de Idem in de weg en ten tweede wordt de zaagsnede afgeIdemd als er loodrecht
op de Idemrichting gezaagd wordt.
De horizontale Idemmen hebben dit nadeel niet. Het probleem van deze oplossing is dat er
veel Idemmen nodig zijn. Na iedere zaagsnede valt het werkstuk in twee nieuwe stukken
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uiteen en zullen beide delen apart geldemd moeten worden om afschuiven te voorkomen.
Klemmen levert in beide richtingen problemen op en is dus geen geschikte oplossing.
In plaats van ldemmen kunnen de puzzels op elkaar geplakt worden. Hierbij is te denken
aan lijmen, plakkend folie of ruw materiaal. Al deze oplossingen hebben als nadeel dat
voor het aanbrengen en verwijderen extra handelingen nodig zijn die extra tijd vergen.
Verder zijn deze middelen maar een keer te gebruiken, daar deze tijdens het zagen in
stukken gezaagd worden. Dit bemoeilijkt op zijn beurt weer het verwijderen van deze
middelen.
De nadelen zijn zo groot dat ook dit geen goede oplossing is.
Een weI zeer voor de hand liggende oplossing voor het inklemprobleem is het elimineren
ervan. Dit kan door maar een puzzel te gelijk te zagen. Een nadeel hiervan is dat de
produktiviteit laag is.

2.8. Conciusie figuurzagen

Al met al levert bovenstaande geen bevredigende oplossing op. Zagen van een puzzel te
gelijk op een figuurzaagmachine zonder XY-tafel is de beste oplossing, maar levert een
lage produktiviteit op. Deze kan voor sommige puzzels verhoogd worden door toepassing
van een mal.

Puzzelzagen
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3. LASER- EN WATERSTRAALSNUDEN

3.1. Lasersnijden

Een Iaserstraal is een lichtbundel met een zeer hoge energiedichtheid. De laserstraal wordt
opgewekt in de laser. De lichtbunde1 uit de laser wordt op het werkstuk gefocusseerd door
een lens. De lens is op een juiste afstand van het te bewerken object geplaatst om de
energie van de bundel in het brandpunt op het werkstuk te concentreren. Wanneer de
laserstraal het oppervlak van het werkstuk bereikt, zal een gedeelte van de energie uit de
laserstraal geabsorbeerd en een gedeelte gereflecteerd worden. De geabsorbeerde energie
zal het werkstukmateriaal opwarmen. Na verloop van tijd zal het materiaal, afhankelijk

van de hoeveelheid toegevoerde energie, gaan smelten en verdampen. Met het lasersnijden
kunnen de meest gecompliceerde werkstukvormen worden verkregen. Bij andere bewerkingsmethoden levert dit veelal moeilijkbeden op. Ook het snijden van dunne plaat levert
geen problemen op, omdat er geen krachten op het werkstuk werken [7].
De laserparameters dienen door herhaalde proefnemingen te worden geoptimaliseerd. De
snijsne1heid blijkt lineair afhankelijk van het laservermogen bij een constante plaatdikte.
Maar bij toenemend laservermogen neemt de prijs van de laser uiteraard ook toe. De
meest toegepaste lasersoort is een C02 laser. Deze is geschikt voor het bewerken van de
meeste materialen.

3.2. Puzzelzagen

Over het zagen van hout met een laser is weinig bekend in de literatuur. Men vermeld in
de literatuur weI dat de mogelijkbeid bestaat om hout te snijden met een laser, maar
gegevens over snijsnelheid en snedekwaliteit worden niet genoemd. Ook is niet bekend of
meerdere plankjes op elkaar gesneden kunnen worden. WeI zijn enige plankjes door dhr.
Verhoef beproefd. Hieruit was te concluderen dat het hout zonder gebruik van een
beschermgas een verbrand snijvlak liet zien. Dit is echter geen bezwaar. De kwaliteit van
de gesneden oppervlak is goed te noemen, enige nabewerking is dan niet meer noodzakelijk. Vit bijlage I voIgt dat een minimale snijsnelheid van 3,5 m/min nodig is. De
Puzzelzagen
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voordelen van het gebruik van een lasersnijmachine zijn onder andere:
de afwezigheid van snijkrachten waardoor fIxatie van het werkstuk niet de hoogste
prioriteit heeft.
de mogelijkheid tot het snijden van exotische vormen.
de kwaliteit van het gesneden contour, waardoor nabewerkingen niet meer nodig
zijn.
Bijkomend voordeel van een lasersnijmachine ten opzichte van een fIguurzaagmachine is
het feit dat voor inwendige sneden geen gaten meer hoeven te worden geboord om het
zaagje door te voeren, omdat de lasersnijmachine zelf de mogelijkheid heeft gaten te
kunnen boren.

3.3. Eisenpakket

Bij het snijden van de puzzels met behulp van de laser zijn de volgende eisen van belang.
-

Het werkblad waarop de puzzel komt te liggen dient zo gefabriceerd te zijn dat de
puzzel na de bewerking zijn totaliteit behoudt

-

Het inspangereedschap mag een maxi male hoogte niet overschrijden om de
laserstraal zonder hinder over het produkt te bewegen.

-

Voldoende capaciteit (zie bijlage

-

Goede kwaliteit snede

n

3.4. Uitvoeringsmogelijkheden van een lasersnijmachine

Een lasersnijmachine kan op drie manieren worden uitgevoerd:
- XY-tafel
- Hybride tafel
- Flying optics of bewegende laser.
Deze laatste optie bestaat uit twee mogelijke opstellingen. Naarmate de laser een groter
vermogen heeft, is deze niet meer rechtstreeks aan de portaal gemonteerd, maar wordt de
laser vast opgesteld, waarbij de laserstraal via spiegels naar het werkpunt wordt getransporteerd. De grens voor de keus tussen een vast opgestelde en bewegende laser wordt
Puzzelzagen
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gemaakt aan de hand van het laservennogen. Bij 200 Watt en meer wordt de laser vast
opgesteld.
Elk van de drie opstellingen wordt bestudeerd om uiteindelijk een keus te kunnen maken
van een geschikt produktieproces. die het zagen van puzzels bewerkstelligt.

3.4.1. XY-tafel

-I

Een XY-tafel is een tafel waarbij het blad van de tafel
beweegt. Met twee motoren een voor de X -beweging
en een voor de Y-richting wordt de verplaatsing van
het tafelblad bewerkstelligt. Bij gebruik van een XYtafel wordt het werkstuk verplaatst om de gewenste
contour te verkrijgen. Hierbij valt op te merken dat
door deze beweging een werkopperv lakte nodig is die
vier maal de grootte heeft van het werkstuk. Vooral

31
B
b
XY-uue
.. ~& 1 bij grotere produkten geeft dit problemen. Voor een
·
F IgUur
.. eweeg are
groter werkoppervlak is tevens een grotere XY -tafel
met vast opgestelde laser
nodig. alleen is dit oppervlak niet te benutten om
tijdens de produktie van het ene werkstuk alvast een nieuw werkstuk op te spannen voor
de volgende produktiecyc1us. Bij gebruik van een XY-tafel is het weI noodzakelijk om het
produkt te fixeren. In figuur 3.1. is een beweegbare XY-tafel met hierboven een vastopgestelde laser weergegeven.
Het tafelblad is een rooster van PMMA [1]. Andere mogelijke materialen voor het rooster
zijn koper of aluminium die door hun hoge warmtegeleidingscoefficient in combinatie met
het lage laservennogen niet door de laserstraal beschadigd worden.
Een tafel met een massief blad komt om een twee redenen niet in aanmerking. Het blad
kan van materiaal zoals (ZnSe. Ge. CdTe of GaAs) gemaakt worden dat het laserlicht
doorlaat. Maar bij krassen of andere beschadiging van dit oppervlak zal de laserstraal niet
meer door het materiaal heen kunnen stralen waardoor het oppervlak gaat degenereren.
Daarnaast kan bij een massief blad geen afzuiging van de verbrandingsgassen via de tafel
plaats kunnen vinden als dit noodzakelijk mocht zijn.
Puzzelzagen
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3.4.2. Mogelijke uitvoeringen van XY -tafel

Het produkt dient bij een XY-tafel te worden gefixeerd om de beweging van de tafel over
te brengen op het produkt. De fixatie dient zo te zijn getolereerd dat aan de gesteide eisen
van de kwaliteit van de te snijden contour wordt voldaan. De mogelijke uitvoeringen staan
afgebeeld in figuur 3.2.
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Figuur 32. Kleminrichtingen voor fixatie op beweegbare Xy-tafel

Het produkt wordt door middel van drie klemmen op tafel ingeklemd, met als mogelijkheid dat meerdere produkten gestapeld ingeklemd kunnen worden. Een andere optie is dat
de produkten in een mal zijn ondergebracht waarna de mal op de tafel wordt gefixeerd.
Dit heeft als voordeel dat het gehele produktoppervlak toegankelijk is voor bewerkingen.
Een algeheel nadeel van de manier van inklemmen zoals hoven is beschreven is dat de
stukjes die al gesneden zijn niet meer gefixeerd zijn. Deze stukjes kunnen gaan verschuiven, hetgeen als nadeel heeft dat deze stukjes niet meer voor een tweede keer bewerkt
kunnen worden. Dit is natuurlijk niet meer noodzakelijk als het stukje een tweede
bewerking niet hoeft te ondergaan. Dit is mogelijk als de bewerking in de juiste volgorde
plaatsvindt zoals in paragraaf 2.3. aan de orde is gekomen.
Om het probleem van de juiste bewerkingsvolgorde te omzeilen is het gebruik van een

vacuumtafel met positioneervlakken een goede mogelijkheid. Een nadeel is dat niet
gebruikte delen van het oppervlak dienen te worden afgeplakt om de zuigkracht van de
tafel te waarborgen. Tevens kan op deze manier maar een produkt worden gefixeerd.
De vacuiimtafel bestaat uit een rooster. waardoor het oppervlak van het rooster materiaal
Puzzelzagen
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dat rechtstreeks door de laserstraa1 beschenen wordt minimaal is. Oit rooster is net als de
tafel van PMMA gemaakt worden.

3.4.3. Hybride tafel

Bij een systeem met een hybride tafel worden de X
en Y beweging gescheiden uitgevoerd. De tafel beweegt alleen in Y-richting, terwijl de X-beweging
door de laserstraal wordt uitgevoerd. Een hybride
tafel heeft over het aIgemeen het voordeel dat de
mogelijkbeid bestaat om een flowproduktie te bewerkFiguur 33. Hybride tafel met een

laser die in X-richting beweegt.

stelligen om doorlooptijden te verkorten. Aileen heeft
flowproduktie bij het zagen van puzzels geen zin,

daar het produkt geen eenduidige produktierichting heeft door de complexiteit van de te

snijden contouren. Tevens heeft de Y -beweging van de tafel dezelfde soort nadelen als bij
een XY -tafel: een twee maal zo groot werkoppervlak dat niet optimaal benut wordt en het
inspannen van een nieuw produkt is niet mogelijk bij een heen- en weergaande Y-tafel.
Figuur 3.3. laat een hybride tafel met hierboven een laser die aIleen in X-richting kan
bewegen zien.

3.4.4. Mogelijke uitvoeringen voor een hybride tafel

Het gebruik van een hybride tafel heeft geen voordelen, maar door toepassing van een
transportband zou de Y-beweging meer benut kunnen worden. De transportband kan dan
de functie af- en aanvoeren van het produkt op zich nemen. Oit is verduidelijkt in figuur
3.4. Het oppervlak van de transportband moet bij gebruik van een laser niet beschadigd

worden door de laserstraal. Hiervoor moet de band speciale eigenschappen bezitten. Oit is
te

ondervangen door de lopende band zo uit te voeren dat het produkt over de tafel glijdt

en aan de rand van het produkt wordt meegenomen. Een nadeel is dat een nieuw produkt
pas op de lopende band gefixeerd kan worden als de bewerking aan het vorige produkt
beeindigd is.
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Figuur 3.4. Hybride tafeI met transportband

3.4.5. Flying optics of bewegende laser

Bij deze opstelling ligt het te bewerken produkt
stil en beweegt de laserstraal over het werkstuk.
Een bewegende laser is een laser die aan een
portaal opgehangen wordt dat over het werkstuk
beweegt. Een andere mogelijkheid is om de
laser vast op te stellen en de laserstraal via
spiegels die aan een bewegend portaal zijn
opgehangen naar het werkstuk te leiden. Een
voorbeeld van deze flying optics is in figuur
3.5. weergegeven. Bij deze opstelling kan de

Figuur 35. Flying optics hoven een
vaste tafeI.

gehele tafel voor de produktie gebruikt worden.
Doordat de tafel stil staat kunnen er produkten

aan- en afgevoerd worden terwijl de laser elders op de tafel aan het snijden is.
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3.4.6. Mogelijke uitvoeringen voor flying optics

Omdat de tafel stU staat kan men een nieuw produkt invoeren terwijl de machine nog
bezig is met het vorige produkt. Oit is mogelijk door de tafel in te delen in twee werkoppervlakken met elk zijn eigen werkpunt.
De figuren 3.6 en 3.7 laten zien dat het produkt op twee manieren kan worden ingevoerd,

en weI via twee kanten of via een kant. Figuur 3.7. laat zien dat bij invoer van een nieuw
produkt de portaalbewegingen dit verhinderen. Een ander nadeel is dat als de laser wordt
uitgevoerd met een dubbele optiek om zijn capaciteit te vergroten, dat dan de produkten
naast elkaar op de tafel komen te liggen en dat de tafel dan vier maal zo breed als lang
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Figuur 3.6. Twee invoerrichtingen

Figuur 3.7. Ben invoerrichting

wordt. Oit formaat tafel is in de handel moeilijk verkrijgbaar. Het nadeel van uitvoering in
figuur 3.6. is het feit dat de produkten via twee kanten moeten worden aan- en afgevoerd.
Oit is niet handig voor de operator. De aan- en afvoerrichtingen kunnen, zoals in figuur
3.6. met gestippelde pijlen aangegeven, ook parallel langs de portaal worden uitgevoerd,
wat een goede oplossing is. Maar als de laser wordt uitgevoerd met een dubbele optiek
dan is gezien de grootte van de produkten van 400*400 mm voor de operator het produkt
achter op de tafel moeilijk bereikbaar.
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3.5. Waterstraalsnijden

3.5.1. Inleiding

Stromend water heeft een grote erosieve kracht. zoals we in onze omgeving kunnen
waarnemen aan rivierdalen en zeeweringen; in het bijzonder als vaste deeltjes worden
meegevoerd. Botsing met grote snelheid van waterdruppels op een vast oppervlak is een
nog onvoldoende doorgrond gebeuren. De theorie is er. Zowel in de waterdruppel als in
het getroffen materiaal ontstaan drukgolven. Vlak naast de inslagzone verschijnen onder
omstandigheden kleine scheurtjes. Volgende druppeltjes kunnen dan een groter. deels
anders georienteerd contactoppervlak aantreffen. waardoor weer andere schokgolven en
scheurtjes ontstaan. Een eenmaal voor de straal toegankelijk gaatje wordt snel verder
uitgehold en er kunnen dan grotere stukken materie verwijderd worden. Voor een
overzienbaar verloop van dit proces is een zekere taaiheid van het materiaal nodig. Zeer
brosse materialen hebben eerder de neiging in stukken te breken of op zijn minst veel te
ruwe oppervlakken te vertonen. Er zijn mogelijkheden de zaagsnelheid te verhogen of
hardere materialen te snijden door bind- of abrasieve middelen aan de waterstraal toe te
voegen [6].

3.5.2. Uitvoeringsvorm waterstraalsnijmachine

Een waterstraalsnijmachine bestaat uit een vIakke waterdoorlatende tafeI. De tafel heeft
een rooster als oppervIak en een hieronder bak om het snijwater op te vangen. Boven de
tafel hangt aan een portaal de watersnijkop. Het portaal wordt door middel van een CNC
besturing bestuurd. Aan het portaal kunnen meerdere snijkoppen gemonteerd worden die
synchroon snijden. De waterdruk die nodig is voor het snijden wordt met behulp van een
Iosstaande hogedrukpomp opgewekt. Deze hogedrukpomp wordt door middel van slangen
met de waterstraalsnijkop(pen) verbonden. Vaak wordt deze pomp in een aparte ruimte
opgesteld vanwege de grote afmeting en de hoge geluidsproduktie.
Het snijden van hout met een waterstraal is mogelijk. De zaagsnede is alleen zeer smal ten
gevolge van de dunne waterstraal. Om de zaagsnede te verbreden zou een bredere
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waterstraal nodig zijn, wat op zijn beurt weer een grotere. dus duurdere. pomp met zich
meebrengt. De kwaliteit van de zaagsnede is acceptabel. aIleen aan de onderkant van. het
werkstuk. daar waar de waterstraaI uittreedt. ontstaan kleine braampjes die later afgeschuurd dienen te worden. Of op de waterstraalsnijmachine meerdere lagen hout tegelijkertijd gezaagd kunnen worden is ons onbekend. Meerdere lagen tege]jjk snijden zou de
capaciteit aanzienlijk verhogen. Ook de maximaal haalbare snijsnelheid is nog onbekend.
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3:6. Conclusie laser- en waterstraalsnijden

Waterstraalsnijden heeft te veel nadelen zoals smalle zaagsnede. bramen en hoge geluidsproduktie. Daarom is waterstraalsnijden ongeschikt om puzzels te zagen.
Een lasersnijmachine heeft deze nadelen niet. Een vaste snijtafel met een bewegende
laserstraal is de beste oplossing omdat het vloeroppervlak dan minimaal is. Tevens is geen
fixatie van het produkt vereist en kan tijdens het snijden elders op de tafel alvast een
nieuw produkt geplaatst worden.
De lasersnijmachine wordt geleverd met tafel. CNC besturing en aandrijving. De tafel is
zodanig geconstrueerd dat de laser de tafel niet beschadigd. Dit wordt meestal gerealiseerd
door de tafel als spijkerbed of rooster uit te voeren (zie figuur 3.9.). Omdat de puzzelstuk-

Figuur 3.9. Uitvoering van de snijtafel bij lasersnijden
jes een minimale afmeting van 1 cm2 hebben moet de tafel hierop geconstrueerd zijn. Het
rooster kan in PMMA ,koper of aluminium uitgevoerd worden.
Voor puzzelzagen is een C02 laser geschikt.
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4. AAN- EN AFVOERME1HODEN VAN PUZZELS BU LASERSNUMACHINE

4.1. Inleiding

Aan de hand van de uitvoeringsvorm van de laser te weten een vaste tafel en vast
opgestelde laser met flying optics en een beamsplitter zijn concepten ontwikkeld ten
aanzien van de aan- en afvoer van het produkt. Bij het aanvoeren van het produkt is de
juiste wijze van positioneren en fixeren het belangrijkste punt. Uitgaande van het feit dat
het produkt bij het zeefdrukken een referentiepunt heeft om de verschillende kleuren op
het produkt op de juiste wijze te positioneren, wordt dit referentiepunt ook gebruikt bij het
positioneren voor het snijden. Een ander punt is het afvoeren van het produkt, omdat het
produkt na de bewerking niet uit een geheel, maar uit meerdere stukjes bestaat. Het
spreekt voor zich dat het aan- en afvoeren zonder te veel handelingen te verrichten of
stukjes te verliezen moet plaatsvinden.
Voor de aan- en afvoer zijn drie verschillende concepten bedacht die verschillen in de
mate van mechanisatie. Bjj handmatige en gemechaniseerde handeling van de puzzels is
een continue aanwezigheid van een operator bij de machine nodig. Bij de automatische
uitvoering werkt men met series, die aan het begin en eind van zo'n serie geladen en
gelost dienen te worden.

4.2. Handmatig

Bij het positioneren en fixeren van het produkt moet direct rekening gehouden worden met
het afvoeren, omdat dan het gezaagde werkstuk uit meerdere stukjes bestaat. Voor de
positionering gebruikt men twee lijsten die de vier graden van vrijheid op de tafel
onderdrukken. Ais het produkt gepositioneerd is, wordt het produkt gefixeerd door middel
van een vacuiimtafel. Bij het afvoeren van het produkt kan men nu de ondergrond van de
tafe! als geleiding zien. Het produkt kan namelijk zo van tafel in hun pasvorm of op de
onderplaat geschoven worden. Hiervoor is het wei de noodzakelijk dat de werktafel geen
opstaande rand heeft (zie figuur 4.1.).
Een variant hierop is weergegeven in figuur 4.2. Het draagblok is verhoogd zodat er op de
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Figuur 4.1. Werktafel zonder opstaande rand voor eenvoudig afschuiven van puzzels

Figuur 42. Verhoogd draagblok voor eenvoudig afschuiven van puzzels

tafel een rand ontstaat waartegen de onderplaat kan worden aangelegd zodat de puzzel op
de onderplaat geschoven kan worden. Deze mogelijkbeden bieden oplossingen voor legpuzzels waarvan de stukjes in elkaar haken en aan de puzzels waarvan de puzzelstukjes in
een buitencontour zitten opgesloten. De bodem van het draagblok heeft dezelfde uitvoering
als de tafel te weten een rooster uit PMMA, koper of aluminium. De uitvoering van het
draagblok als rooster heeft dezelfde redenen als voor de tafel zeif. Het draagblok massief
uitgevoerd komt om een drie redenen niet in aanmerking. De reflectie van het Iaserlicht op
een massieve tafel uitgevoerd van koper of aluminium is niet gewenst vanwege de
veiligheid. Het blad kan van materialen zoals ZnSe, Ge, CdTe of GaAs gemaakt worden
dat het laserlicht doorlaat, maar bij krassen of andere beschadiging van dit oppervlak zal
de laserstraal niet meer door het materiaal heen kunnen stralen waardoor het oppervlak
gaat degenereren. Daamaast kan bij een massief blad geen afzuiging van de verbrandingsgas sen via de tafel plaats kunnen vinden als dit noodzakelijk mocht zijn.
Een ander altematief die voor elke puzzel geschikt is is weergegeven in figuur 4.3. Een
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SCHAKELAAR
VACUUM

2 CM
38 CM

./

Figuur 43. Vacuiimplaat voor afvoeren puzzels
vacuiimplaat die de produkten van tafel tilt Zonder verlies van een puzzelstukje kan de
operator de puzzel naar de gewenste positie transporteren.
Op de tafel kunnen meerdere draagblokken geplaatst worden. Hierdoor kunnen meerdere
puzzels tegelijkertijd bewerkt worden en kunnen op een ander deel van de tafel nieuwe
puzzels geplaatst worden.

4.3. Half gemechaniseerd

Zoals de handmatige opstelling aangeeft is de operator genoodzaakt om via de zijkanten
van de tafel zijn werk uit te voeren. Om zijn bewegingen te beperken worden de produkten via een lade aan- en afgevoerd zoals figuur 4.4. laat zien. Door deze uitvoering is het
mogelijk de produktiesnelheid te verhogen door de tafel uit te voeren met twee laden. De
ene lade is geladen met produkten waarop de bewerking plaatsvindt, terwijl de andere lade
wordt gebruikt om gerede produkten af te voeren en nieuw te bewerken produkten in te
spannen. De bodem van deze lade dient zodanig geconstrueerd te zijn dat de laser deze
bodem niet beschadigt. Dit kan gerealiseerd worden door de bodem als spijkerbed of
rooster uit te voeren. Omdat de puzzelstukjes een minimale afmeting van 1 cm2 hebben
moet de bodem hierop geconstrueerd zijn. Het afvoeren van het produkt kan op dezeIfde
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Figuur 4.4. Gebruik laden voor aan- en afvoeren van puzzels

manier gebeuren als bij de handmatige handeling. Andere mogelijke uitvoeringen van het
ladesysteem staan vermeld in bijlage In.

4.4. Volautomatisch

Om de lasersnijrnachine volledig zelfstandig te laten werken is een volautomatische aanen afvoersysteem voor de puzzels ontworpen. Deze is weergegeven in figuur 4.5 en figuur
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Figuur 45. Vooraanzicht volautomatische aan- en afvoer van puzzels
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4.6. Omdat de snijkoppen boven de puzzel komen, moet het aan- en afvoer mechanisme
dusdanig ontworpen worden dat deze zich niet hoven de tafel bevindt als de laser aan het
snijden is. Het systeem bestaat uit aan- en afvoerliften die automatisch op de juiste hoogte
worden gebracht zodanig dat de grijper een produkt kan oppakken of lossen. De grijper
bestaat uit een vacuiimplaat, zoals weergegeven in figuur 4.7. De grijper is zodanig
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Figuur 4.7. Grijper

en afvoer van puzzels
uitgevoerd dat deze met de juiste tolerantie het produkt op de juiste positie kan brengen op
de tafel. Op de tafel bevindt zich een draagblok die zoals figuur 4.8. laat zien uit twee
lijsten bestaat [5]. Deze twee lijsten hebben een schuine kant die zorg draagt dat het
produkt op de juiste plaats wordt geschoven. De grijper kan deze horizontale verplaatsing
van het produkt opvangen. Dit is gerealiseerd door de vacuiimplaat verend op te hangen.
Door het verend ophangen van de vacuiimplaat kan de verticale fout bij het oppakken en
los sen van het produkt eveneens opgevangen worden. Door deze combinatie van grijper en
draagblok hoeft het aan- en afvoersysteem niet zeer nauwkeurig te repeteren, daar de fout
opgevangen wordt door de verende ophanging en de positioneerlijsten. De vacuiimplaat is
zodanig gedimensioneerd dat de grootste puzzel gedragen kan worden. Het produkt wordt
gepakt op circa 1 em van zijn referentiezijden om de vaeuiimplaat bij het inleggen op de
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! ft.,

Figuur 4.8. Draagblok voor positionering en fixatie van de puzzel

tafel niet in botsing te laten komen met de positioneerlijsten op de tafe!. De afstand van 1
cm is gekozen zodat bij het afvoeren van de gesneden puzzel aile stukjes worden
meegenomen.
Andere mogelijke uitvoeringen van een volautomatische systeem staan in bijlage IV.

4.5. Conclusie aan- en afvoeren

Deze drie manieren van mechaniseren zijn uiterst bruikbaar. De verschillen zitten
voornamelijk in de investeringskosten en capaciteitsbenutting. De investering op korte
termijn van een handmatige uitvoering is rninimaal. maar daarentegen op lange termijn
discutabel. De handmatige bediening is aileen mogelijk bij continu aanwezigheid vall een
operator. De volautomatische uitvoering heeft aIs voordeel dat de machine tijdens het in
bedrijf zijn geen operator nodig heeft. Op lange termijn worden de vaste kosten van een
operator bespaard. Door toepassing van een ladesysteem is de toegankelijkheid tot het
produkt voor de operator verbeterd en zijn tegelijkertijd de werk:zaamheden vereenvoudigd.
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5. FElTEN TEN AANZIEN VAN FlGUURZAGEN EN LASERSNIJDEN

Voor de figuurzaagmachine zoals venneld in paragraaf 2.8 en de lasersnijmachines
venneld in paragraaf 3.6 zijn enkele feiten met betrekking tot aanschaf in tabel 5.1.
opgenomen. De lasersnijmachine wordt in twee configuraties meegenomen, te weten in
handmatige uitvoering zoals venneld in paragraaf 4.2 en met een volautomatische
overzetter zoals venneld in paragraaf 4.4.

Tabel 5.1. Feiten figuurzaagmachine en lasersnijmachine
figuurzaagmachine

lasersnijmachine

lasersnijmachine

(handmatig)

(automatisch)

aanschafprijs

f 250.- tim f 6000.-

f 400.000,-

f 500.000,-

levensduur

2 jaar

10 jaar

10 jaar

personeel

1 operator

1 operator

0,125 operator

snijsnelheid

1,2 m/min

3,0 m/min

3,0 m/min

machineoppervlak

1 m2

12 m2

14m2

krachtstroom

nee

ja

ja

stroomverbruik:

0,35 kW

35kW

35kW

snijmogelijkbeden

hout, kunststof

kunststof

kunststof

kwaliteit

redelijk

uitmuntend

uitmuntend

nabewerking

ja

nee

nee

beschenngas N2

beschenngas N2

huisvesting

kosten

af

0,25

- onderdelen

zaagje

- onderhoud

nihil

?

?

- stroomverbruik:

f 166,f 60.000,-

f 13.104,f 60.000,-

f 13.300,f 7.500,-

omsteltijd

niet

15 min

25 min

inspantijd

10 min

20 sec

20 sec

CAD systeem

niet nodig

f 10.000,-

f 10.000,-

CAD-CAM operator

niet nodig

0,125 operator

0,125 operator

- personeel
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Aanschafprijs:

Voor f 250.- kan een hobby machine aangeschaft worden terwijl voor

f 5000,- een professionele figuurzaag op voet gekocht kan worden.
Tevens is bij de figuurzaagmachine een boormachine nodig. De prijs
van de lasersnijmachine hangt van vele factoren af maar een deze
configuratie kost ongeveer f 400.000.-. Het automatisch aan- en
afvoermechanisme is op
Levensduur:

f 100.000,- begroot.

Dit zijn mechanische levensduren. De belasting op de figuurzaag heeft
een lage levensduur als gevolg. De laser gaat mechanisch zeer lang
mee. AIleen de positioneernauwkeurigheid zal steeds minder worden
waardoor het mechanisme onbruikbaar wordt. De laser gaat

±5ooo uur

mee en zal dan gereviseerd of vervangen moeten worden.
Personeel:

Bij de figuurzaagmachine en de lasersnijrnachine met handmatige aanen afvoer moet continu een operator aanwezig zijn. Bij de auto matische uitvoering hoeft de operator slechts af en toe de machine te laden
en lossen, waardoor hij ook nog andere werkzaamheden kan verrichten.

Machineoppervlak: Dit is het vloeroppervlak dat de machine inneemt. De ruimte voor het
personeel zit hier dus niet bij.
Krachtstroom:

Voor een lasersnijrnachine is een krachtstroom aansluiting nodig. Ais
deze moet worden aangelegd levert dit een kostenpost van ongeveer f
40.000,- op. De kilowattuurprijs is in dit geval lager dan bij een
standaard aansluiting.

Kwaliteit:

De kwaliteit van het produkt is afhankelijk van de zaagsnede. De

oppervlakte kwaliteit van de zaagsnede van beide zaagmethoden is
goed. AIleen is bij figuurzagen de vormnauwkeurigheid minder dan bij
lasersnijden. Zeker als er een onervaren operator aan de figuurzaag zit.
Mogelijkbeden:

Bij aanschaf van een figuurzaagmachine wordt geen voorsprong op de
concurrentie genomen. Ook zijn de gebruiksmogelijkbeden voor
andere produkten beperkt. Ais men tevens kunststoffen met de figuurzaagmachine wil zagen geeft dit een ruwe zaagsnede die nabewerkt
dient te worden. Een nadeel van deze nabewerking is dat het schurend
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materiaal direct volloopt met de kunststofvezels. Met een lasersnijmachine
gelden deze bezwaren niet. Graveren van diverse materialen en het snijden
van kunststoffen met een lasersnijmachine zijn zeker in de reclame mogelijkbeden. die men kan toepassen. De capaciteit en de gebruiksmogelijkbeden kunnen eventueel uitgebreid worden door vervanging van de laser met
een groter vermogen.
Onderdelen:

Met de zaagmachine is het onderdelenverbruik beperkt tot zaagjes. De
kosten zollen afhankelijk van de bekwaamheid van de operator varif!ren,
maar maken geen substantieel deel uit van de totale kosten. Bij lasersnijden

za1 het verbruik van het stikstof beschenngas evenals lasergassen echter weI
een wezenlijke bijdrage leveren in de kosten.
Omsteltijd:

Omsteltijd is de tijd die nodig is om de machine gereed te maken voor een
nieuw soort produkt. Aan de figuurzaagmachine kan niets veranderd worden
dus zijn er ook geen omsteltijden. Bij de lasersnijmachine za1 voor een
nieuw soort produkt een nieuw programma geladen moeten worden. Oaarnaast za1 bij de automatische uitvoering ook het draagblok moeten worden
bijgesteld en de liften geladen.

Inspantijd:

Oit is de tijd om een produkt aan- en af te voeren en in te spannen. Bij de
figuurzaagmachine zal eerst een gat geboord moeten worden om de zaag
door te leiden. Vervolgens moet deze uit de machine genomen worden door
het gat gestoken en weer in de machine ingeklemd moeten worden. Oit
moet bij sommige puzzels meerdere keren herhaald worden. Bij het lasersnijden hoeft het produkt aIleen maar op de tafel gelegd te worden en na
het zagen verwijderd te worden.

Ooorlooptijd: De doorlooptijd van de figuurzaagmachine is afhankelijk van zijn inspantijden. Bij de lasersnijmachine is de doorlooptijd bij stuksgewijze produktie
die tijd die voor de bewerking staat (zie bijlage 11). De doorlooptijd van een
lasersnijmachine is in vergelijking met de figuurzaagmachine beduidend
korter.
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CAD-systeem: Om de laser te sturen moeten programma' s geschreven worden. Deze
programma's worden gegenereerd met een CAD-systeem. Tevens dient
men rekening te houden met personeelskosten. Deze zijn geschat op 0,125
operator. Deze operator is nodig om de Iasersnijrnachine op de juiste wijze
het gegeneerde programma te verwerken.

Aangezien goed onderbouwde getalswaarden ontbreken is in dit stadium onmogelijk een
keuze voor een zaagsysteem te maken. WeI is bekend wat de relevante punten zijn waarop
gelet moet worden bij de aanschaf van een zaagsysteem. Hieronder voIgt een opsomming
van die aandachtspunten.
Bij het figuurzagen is te vermelden dat het proces niet aIleen atbankelijk is van de
zaagsnelheid, maar tevens van de inspantijd. De inspantijd is een factor die de totale
capaciteit sterk beinvIoedt. Het is dus van groot belang te weten hoe de inspantijd zich
verhoudt ten opzichte van de bewerkingstijd.
Voor de laser is te melden dat het vermogen van de laser van belang is voor de bepaling
van de capaciteit. Zoals vermeldt is de snelheid atbankelijk van het Iaservermogen. het te
zagen rnateriaaI en de dikte. Als bekend is bij welk vermogen de laser de jaarproduktie
haaIt, is tevens bekend welk bedrag gernvesteerd moet worden. Door de laser te beam splitten is een verdubbelde capaciteit te verkrijgen tegen gerioge meerkosten. Het tafeloppervlak wordt dan beter benut aIs daar een dubbel aantal produkten opligt.
Om het minirnale laservermogen en de daarmee samenhangende maximale snijsnelheid te
achterhalen zijn experimenten noodzakelijk. De experimenten die uitgevoerd dienen te
worden kunnen het best door een onafhankelijk instituut gedaan worden. Op het gebied
van Iasersnijden bleek Universiteit Twente een kandidaat. Na telefonisch contact bleek
men daar weI geinteresseerd. zodoende hebben wij een vragenlijst, zoals vermeld in
bijlage V. richting Enschede verstuurd. Helaas is tot op heden geen antwoord op die
vragenlijst geretourneerd.
De capaciteit van een figuurzaagmachine is aan een maximum verbonden. Als dit
maximum wordt overschreden is een tweede figuurzaagmachine nodig. Dit impliceert dat
men tevens een extra personeelslid nodig beeft. Bij de lasersnijrnacbine is dit anders. De
capaciteit bier is atbankelijk van bet laservermogen. De capaciteit kan men vergroten door
een laser met een groter laservermogen in het systeem te plaatsen.
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Tabel 5.2. Calculatie kapitaalwaarde figuurzagen
bedragen x f 1000,-

ontvangsten

2

1

0

150

150

120

120

30

30

exploitatie
uitgaven
exploitatie
Geldstroom (A)
fiscale waarde

6

3

0

Mutatie fiscus (B)

-3

-3

belast (A-B)

27

27

vennootschap (C)

-11

-11

mutatie liqidatie

-3

-3

swplus (A+C+D)

16

16

CW-surplus

16

14

waarde (0)

KAPITAALWAARDE
Contante waarde
factor bij 10%
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1

0,909

Ontvangsten exploitatie : Kosten
die nu betaald worden aan Neede,
maar door de produktie zelf in
huis te halen bespaard worden.
Uitgaven exploitatie : Dit zijn in
het bijzonder de uitgaven voor
een operator.
Geldstroom : ontvangsten exploitatie minus uitgaven exploitatie
Fiscale waarde : de afschrijving
van de machine zoals die door de
flSCUS wordt gewaardeerd.
Mutatie fiscus : dit zijn de bedragen die per jaar mogen worden
afgeschreven.
Belast : dit bedrag bestaat uit de
geldstroom minus de afschrijving.
Vennootschap : de betaalde belasting over het belastbare bedrag.
Mutatie liqudatiewaarde : In dit
bedrag is de vedoren rente verdisconteerd als men het geld voor de
investering op de bank had gezet
Surplus : Dit bedrag geeft de
surplus van dat jaar weer.
CW-surplus : Dit bedrag geeft het
bedrag verdisconteerd met de
vedoren rente weer.
Kapitaalwaarde : Dit bedrag laat
zien wanneer de investering
rendabel wordt.
De Contante waarde factor bij
10% rentabiliteit : Met dit getal
wordt de surplus verdisconteerd
tot de CW-surplUS.
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Tabel 5.3. Calculatie kapitaalwaarde van een handbediende lasersnijmachine
bedragen x f 1000,1

2

3

4

5

6

150

150

150

150

150

150

0
ontvangsten
exploitatie

-68

-68

-68

-68

-68

-68

82

82

82

82

82

82

300

200

100

0

Mutatie fiscus (B)

-100

-100

-100

-100

belast (A-B)

-18

-18

-18

-18

82

82

vennootschap (C)

7

7

7

7

-33

-33

mutatie liqidatie

-135

-125

-115

-105

surplus (A+C+D)

-46

-36

-26

-2

49

49

CW-surplus

-46

-33

-21

-2

33

30

-79

-100

-102

-69

-39

0.909

0.826

0.751

0.683

0,621

uitgaven
exploitatie
Geldstroom (A)
fiscale waarde

400

waarde (0)

KAPITAALWAARDE
Contante waarde

1

factor bij 10%
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Tabel 5.4. Calculatie kapitaalwaarde gemechaniseerde lasersnijmachine
bedragen x f 1000.-

0

2

I

3

6

5

4

150

150

150

150

150

150

-15

-15

·15

-15

-15

-15

135

135

135

135

135

135

375

250

125

0

Mutatie fiscus (B)

·125

-125

-125

-25

belast (A-B)

10

10

10

10

135

135

vennootschap (C)

-4

-4

-4

-4

-54

-54

mutatie liqidatie

-169

-156

-144

-131

surplus (A+C+D)

-38

-25

-13

0

81

81

CW-surplus

-38

-23

-11

55

·61

-82

0
-82

-27

55
28

0.90)

0.826

0.751

0.683

0.621

ontvangsten
exploitatie
uitgaven
exploitatie
Geldstroom (A)
fiscale waarde

500

waarde (0)

KAPITAALWAARDE
Contante waarde

1

factor bij 10%
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Om een beslissing te nemen in een investering is het belangrijk om de inkomsten en
uitgaven op een rijge te zetten. Om deze waarden te verdisconteren in de tijd is de
methode van calculatie van de kapitaalwaarde een manier [2]. Met bovenstaande waarden
is deze calculatie gemaakt Aangezien deze waarde globaal zijn bepaald geven de waarden
uit de bovenstaande tabellen geen absolute uitkomst

Uit bovenstaande tabellen kan worden geconcludeerd dat de lasersnijmachine een te~rugverdientijd

heeft van 5 jaar en langer. De gemechaniseerde versie laat een kortere

terugverdientijd zien daar de meerkosten van de mechanisatie minder zijn dan de kosten
van een volledige operator, die men elk jaar terugkomen. Tevens is uit de calculatie voor
de figuurzaagmachine te concluderen dat meer dan 2 operators geen winst meer opleveren.
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6. CONCLUSIE

Voor de inrichting van de toekomstige zagerij van Verhoef Plastics komen de twee
zaagsystemen in aanmerking. Er kunnen een of meerdere conventionele figuurzaagmachines geplaatst worden atbankelijk van de capaciteil De andere mogelijkbeid is het plaatsen
van een lasersnijmachine al dan niet uitgevoerd met een aan- en afvoermechanisme. Voor
puzzelzagen is een C02 laser geschikt.

Het is aan te bevelen bij de aanschaf van een Iasersnijmachine gezien de huidige produktieaantallen van puzzels ook andere produkten te bewerken om zo de kosten per produkt te
verlagen. Er moet dan weI een laser met voldoende vermogen aangeschaft worden die
deze lOtale capaciteit verwerken kan, zowel in tijd als in materiaal.
Verder is aan te bevelen gezien de snelle bewerkingstijden van de kleinere formaat
puzzels, die puzzels bij het zeefdrukken per twee of zelfs per drie op een houten plank af
te drukken. Hiermee wordt de bewerkingstijd van de laser langer, maar natuurlijk niet per
produkl Het aantal handelingen voor het aan- en afvoeren wordt hierdoor minder.
Ook is gezien de verscheidenheid aan afmetingen verstandig om meer maateenheid in de
produkten aan te brengen, zodanig dat een mal voor de totale produktie is te gebruiken.

Door toepassing van een C02 laser zijn bijna alle soorten materiaal goed te bewerken.
Ook andere produkten dan houten puzzels kunnen met deze laser bewerkt worden, als het
laservermogen hiervoor geschikt is.
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Bijlage I. Zaagcapaciteit

Om de zaagcapaciteit te bepalen zijn een aantal grootheden geschat en weergegeven in
tabeI2.1.

Tabel 2.1. Overzicht van geschatte grootheden
800rt

Grootte

1 Totaal aantal te zagen puzzels per jaar

56.072

2 Aantal produktieve uren per jaar

1440 uur

3 Zaagsnelbeid bij figuurzagen

1,2 m/min

4 Zaagsnelbeid bij waterstraalsnijden

2,0 m/min

5 Zaagsnelbeid bij lasersnijden (50 Watt)

3,0 m/min

6 Totale zaaglengte per jaar

373.084 m

ad 1

Het aantal puzzels dat per jaar gezaagd wordt, is verstrekt door dhr Verhoef.

ad 2

Het aantal produktieve uren is een algemene standaard waarde die in de industrie
gebruikt wordt. Dit is uitgewerkt met 21,75 sociale werkdagen per maand, op
jaarbasis geeft dit 12*21,75 = 261 werkdagen. Het aantal vakantiedagen bedraagt
24. Dit geeft in totaal 237 dagen. Het aantal uren bij een 38 urige werkweek geeft
1801,2 uren. Met het gebruik van deze uren wordt uitgegaan van 80 % effectiviteit.
Zodoende komt men op 0.80*1801.5=1440 uur.

ad 3-5 De zaagsnelbeden zijn afkomstig van tests die dhr. Verhoef heeft laten uitvoeren.

aangevuld met gegevens uit offertes.
ad 6

Met behulp van de catalogus van Educo is van elke puzzel via de produktgeometrie
berekent wat de totaal te zagen lengte per produkt is (zie bijlage II.) [3]. Met deze
gegevens tezamen met de gegevens van dhr. Verhoef is op jaarbasis de totale
zaaglengte te berekenen. Dit is noodzakeJijk om met de snijsnelheid van de
machines een indruk te krijgen van de capaciteit die nodig is om de gewenste afzet
te behalen.
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Om de jaarproduktie te zagen is de minimale snijsnelheid als voIgt te berekenen.

Benodigde snelheid = Totale zaaglengte / produktieve uren

= 373.084/ (1440*60) = 4,32 m/min
Met deze snelheid is gIobaaI te bepalen hoeveel machines van elke soort minimaal nodig
zijn om de jaarproduktie te halen. Men dient dan weI in acht te nemen dat omsteltijden
bier niet in verwerkt zijn. Ais omsteItijden weI verwerkt zouden worden zullen meerdere
machines mogelijk nodig zijn.

Tabel 2.3. Benodigd aantal machines
Soort

Aantal machines

Figuurzaagmachine

= 3,6
4,32/2,0 = 2,2
4,32/3,0 = 1,4

Waterstraalsnijmachine
Lasersnijmachine
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Bijlage IT. Bepaling zaaglengte

Het assortiment puzzels is onder te verdelen in twee categorieen te weten: Legpuzzels,
inlegpuzzels. Het verschil tussen deze beide is dat de een doorgezaagd wordt en de ander
uitgezaagd wonk

De totale zaaglengte voor deze puzzels wordt als voigt berekend:
-

De legpuzzels leveren in de lengte en in de breedte richting een zaaglengte op van

1,67 maal de puzzellengte respectievelijk breedte
-

Aantal zaagsneden per richting : "'(aantal stukjes) - 1

-

Voor beide richtingen : 2

* ("'(aantal stukjes) - I}

De legpuzzels verschillen in het aantal stukjes en afmetingen. Dit alles is overzichtelijk
venneld in tabel 1.

Tabel 1. Overzicht zaaglengte legpuzzels
aantal
stukjes

afmeting

81

4Ox40

18

10,7

3,6 min

64

4Ox40

14

9,3

3,1 min

49

4Ox40
34 x 34

12

8,0
6,6

3,3 min
2,2 min

36

4Ox40
34 x 34

10

6,7
5,6

2,2 min
1,9 min

25

4Ox40
34 x 34

8

5,3
4,5

1,8 min
1,5 min

16

34 x 34

6

3,4

1,1 min

Aantal
zaagsneden

Totale
lengte [m]

Benodigde tijd
bij 3 m/min

De inlegpuzzels zijn weer onder te verdelen in:
- inlegplanken
- groeipuzzels
- rangschikpuzzels
- aankleedpuzzels
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Voor een groeipuzzel komt de lengte van een zaagsnede ongeveer overeen met de lengte
respectievelijk de breedte van de puzzeL Groeipuzzels bestaan uit vier puzzels van
verschillende

groo~

op elkaar. De totale lengte wordt bepaald door vier keer de op een na

grootste puzzel te gebruiken voor de bepaling van de te zagen lengte.
De rangschikpuzzels daarentegen bestaan uit vier puzzels van dezelfde grootte op elkaar.

Mmeting van deze puzzels is 24cm x 24cm
Aantal zaagsneden voor een groeipuzzel : 4*2*4

= 32

=768 cm = 7,7 m
Totale tijd bij een snijsnelheid van 3 m/min : 7,7/3 = 2,6 min
Totale zaaglengte : 32*(12cm+l2cm)

Aantal zaagsneden voor een rangschikpuzzel : 4*9

= 36

Totale zaaglengte : 36*24 = 864 cm = 8,6 m
Totale tijd bij een snijsnelheid van 3 m/min : 8,6/3

= 2,9 min

t.

Voor de inlegplanken, aaokleedpuzzels en ldeine dierenpuzzels is aan de hand van het
aantal stukjes en afmetingen een bepaalde lengte geschat:
- Inlegplank

42 x 12 met 5 stukjes : 2*(0,06+0,08)*5 = 1,4 m
34 x 34 met 11 stukjes : 2*(0,09+0,09)* 11

=4,0 m

28 x 28 met 5 stukjes : 2*(0,11+0,11)*5 = 2,2 m
- Aanldeedpuzzel

22 x 34 met 3 lagen

: 2*(0,12+0,32)*3

= 2,6 m

De bewerkingstijden van deze puzzels zijn bij een snelheid van 3 m/min :

0,47 resp. 1,3 resp. 0,7 resp. 0,9 min

Tezamen met bovenstaande schattingen van de zaaglengte per puzzel is met de produktieaantallen per puzzel van Verhoef Plastics is de totale zaaglengte per jaar bepaald. Deze is
373.084 meter. Gezien de schatting van de zaaglengten is kan de werkelijke zaaglengte
afwijken van deze waarde.
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Bijlage ill. Concepten mechanische aan- en afvoer

Eisenpakket

-Genoeg ruimte onder laserkop vrijlaten om produkt te plaatsen

-Op bestaande tafel te plaatsen
-Makkelijk van de tafel te verwijderen indien nodig

Verworpen concepten

Figuur 1. Laden die elk naar een kant openschuiven
De oplossing in figuur 1 heeft als nadeel dat de operator veel moet lopen.
Figuur 2 toont een soort hybride tafel. Dit is echter een lade op een vaste tafel. Deze
oplossing heeft dezelfde nadelen als het systeem in figuur 1. Omdat de puzzels veel
kleiner zijn dan de tafel is de lade relatief veel te groot, waardoor veel extra ruimte nodig
is.
In plaats van laden kan ook een rotatietafel zoals in figuur 3 toegepast worden. Deze optie

heeft het als nadeel dat er veel ruimte verloren gaat door het oppervlak van de tafel.
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m

Werkstuk _ _.._....

Tafel
Figuur 2. Een lade die naar twee kanten kan schuiven

~

.....

-

©

...
JIll'

I

I

'--

Bovenaanzicht

Vooraanzicht

Figuur 3. Rotatietafel voor aan- en afvoer
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Bijlage IV. Concepten automatische aan- en afvoer

Eisenpakket

-Moet zelfstandig kunnen werken
-Mechanisme mag zich niet hoven de tafel bevinden tijdens snijbewerking
-Moet verschillende formaten puzzels aankunnen

Verworpen concepten

De cirkelvormige opstelling van de laad- en losstations zeals in figuur 1

•
•
Figuur 1. Cirkelvormige opstelling voor laad- en los stations

heeft als nadeel dat deze veel ruimte inneemt Daarnaast komt de positionering van het
laad- en losstation nauw omdat anders de overzetter misgrijpt
In figuur 2 is een systeem weergegeven met aan de ene kant van de tafel een laadstation

en aan de andere kant een losstation. Hierdoor ontstaat een scort flowproduktie. Er is
echter geen reden om dit in te voeren en daardoor blijven de volgende nadelen van dit
systeem over.
Er zijn nu twee overzetters nodig en er moet een transportsysteem aangelegd worden om
de puzzels van de ene naar de andere overzetter te verplaatsen. De tafel is immers veel
groter dan de puzzel.
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Figuur 2. Positie laad- en losstation bij flowproduktie
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Bijlage V. Vragenlijst zoals toegezonden aan TU Twente

- De minimale en maximale snijsnelheid bij het snijden van hout

- De kwaliteit van het gesneden oppervlak m.b.t. ruwheid en roetvonning.
- De minimale en maximale snedebreedte.
- De mogelijkbeid om bedrukt hout te snijden.
- De mogelijkbeid of bijgevoegde houtsoorten gesneden kunnen worden.

- Met welke type laser bij welk vermogen een optimale snede wordt verkregen.
- De mogelijkbeid of meerdere lagen hout tegelijkectijd gesneden kunnen worden.

- Zijn er noemenswaardige snijkrachten aanwezig.
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AANVULLING

Nadat het verslag van het puzzelzagen voltooid was, is er belangrijke aanvullende
infonnatie binnen gekomen. Zoals vermeld is in het verslag puzzelzagen zijn er aan de
Technische Universiteit Twenthe een aantal vragen toegestuurd.

Vragenlijst zoals toegestuurd aan de technische universiteit twenthe ziet er als voIgt uit.

- De minimale en maximale snijsnelheid bij het snijden van hout
- De kwaliteit van het gesneden oppervlak m.b.t. ruwheid en roetvonning.
- De minimale en maximale snedebreedte.

- De mogelijkheid om bedrukt hout te snijden.
- De mogelijkheid of bijgevoegde houtsoorten gesneden kunnen worden.
- Met welke type laser bij welk vermogen een optimale snede wordt verkregen.
- De mogelijkheid of meerdere lagen hout tegelijkertijd gesneden kunnen worden.
- Zijn er noemenswaardige snijkrachten aanwezig.

In Enschede zijn een aantal test uitgevoerd waarmee geprobeerd is antwoord op de vragen
te verkrijgen. Uit de tests is het volgende op te maken.

- De minimale en maximale snijsnelheid bij het snijden van hout

De snijsnelheid is afhankelijk het vermogen van de laser en de dikte van het hout.
Bij een vermogen van 1500 Watt en hout van 6 mm is de snijsnelheid maximaal230
mm/sec. Echter bij het gebruik van zo'n hoog vermogen is er op het oppervlak het hout
verbranding waar te nemen. Tevens wordt de bedrukking door de laser aangetast Er moet
dus met een lager laservermogen gesneden worden.
Aan gezien met een snijsnelheid van 4 m/min oftewel 67 mm/sec de huidige jaarproduktie
gezaagd kan worden is vervolgens onderzocht wat voor laservermogen hier minimaal voor
nodig is. Dit blijkt 300 Watt te zijn voor hout van 6 mm dikte. Met een 300 Watt laser is
in hout van 4mm dikte een snijsnelheid te halen van 90 mm/sec.
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In hout van 4 mm dikte is ook nog met een 1500 Watt laser gesneden. De maximale
snijsnelheid is dan groter dan 300 nun/sec. De snelheid van de tafel is maximaal 300
nun/sec en bij deze snelheid wordt het hout nog geheel doorgesneden. Hier blijkt bij een
1500 Watt laser ontoelaatba.re roetvorming op het oppervlak van het hout te ontstaan.
waardoor een 1500 Watt laser niet kan worden toegepast.

- De kwaliteit van het gesneden oppervlak m.b.t. ruwheid en roetvorming.

Zoals hierboven vermeldt geeft een 1500 Watt laser altijd roetvorming of verbranding op
het produkt oppervlak.
In de snede is de roetvorming en verbranding onafhankelijk van het laservermogen en
snijsnelheid. Bij 6 mm dik hout verbrandt het snede oppervlak weI maar geeft niet af.
tenzij er zeer hard gevreven wordt. Bij de 4 mm dik hout on staat er een zwarte roet die
makkelijk afgeeft. Bij nadere analyse van het snedeoppervlak blijkt deze roet pas te
onstaan nadat de eerste lijmlaag van het triplex gesneden is. Mogelijk is de lijm veroorzaker van deze roet.
Voor beide houtdikten is het oppervlak prachtig glad en braamloos zodat geen nabewerking nodig is ten aanzien van de ruwheid.

- De minimale en maximale snedebreedte.

De snedebreedte in hout is afhankelijk van het laservermogen en de snijsnelheid. Hoe
hoger het laser vermogen hoe breder de snede. Voor de snijsnelheid bestaat een omgekeerd verband namelijk hoe langzamer er gesneden wordt hoe breder de snede. De variatie
is aIleen te zien aan de kant waar de laserstraal het werkstuk verlaat. De variatie ligt
tussen de 0.2 mm en 0,5 mm. Aan de intrede zijde van het hout is de snedebreedte
onafhankelijk van laservermogen en snijsnelheid. Hier is de snedebreedte altijd 0,5 mm.
Dit is waarschijnlijk het gevolg van de focus instelling van de laser. De hoogte van de
laser boven het werkstuk wordt zo ingesteld dat het brandpunt van de focuseringslens 1/3
van de houtdikte in het werkstuk ligt.
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- De mogelijkheid om bedrukt hout te snijden.
De bedrukking heeft niets te leiden van het snijden. Een iets mooier effect wordt verkregen door de laserstraal aan de bedrukte kant het hout te laten binnen dringen. Dit komt
doordat de snedebredte iets varieerd (minder dan 0,1 mm) aan de uittree zijde.
WeI blijkt dat zowel het hout als de bedrukking verbrand als het in aanraking is met het
koperen rooster waarop het produkt ligt aIs gesneden wordt. Hieruit voIgt dus dat het hout
geheel vrij van het rooster moet liggen op die plaatsen waar de laser snijdt.
Om de verbranding tegen te gaan zijn een aantal oplossingen bedacht die hieronder-

vermeld worden zonder dat er getest is of deze voldoen.
In plaats van een een rooster kan er een spijkerbed toegepast worden. Hierdoor neemt de
kans af dat er gesneden moet worden op plaatsen waar het hout in aanraking met het
spijkerbed komt. Als dit toch het gevaI is is het kontakt oppelVlak zeer klein waar door
verbranding eventueel niet optreedt.
Het rooster of spijkerbed zou ook zo aangepast kunnen worden dat er op de plaats van de
snede zeker geen rooster oppelVlak of spijker is. HielVoor moet van te voren in het rooster
of spijker bed het te snijden traject vrij van materiaal gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld door het de laser eerst een keer het snijtraject af te leggen zonder produkt waardoor
het rooster of spijker bed zelf verbrand. Door een dik rooster te kiezen moet het mogelijk
zijn het rooster gedeeltelijk te verbranden waardoor het rooster uit cen stuk blijft bestaan.
Helaas is koper zeer moeilijk te snijden met een laser en zeker met het lage vermogen dat
nodig is voor houtsnijden waardoor dit waarschijnlijk met een andere veel zwaarder laser
gebeuren moet. Misschien is dit niet noodzakeJijk aIs het rooster uit PMMA gemaakt is.
Natuurlijk kunnen in cen rooster aIle snijtrajecten voor aIle puzzelsoorten uitgesneden
worden waardoor maar cen rooster nodig.
Voor groei en inlegpuzzels is er een andere oplossing mogelijk. Deze kunnen aan de
randen opgelegt worden zodat ze vrij hoven het rooster hangen. Als de afstand roosterpuzzel minder is dan de puzzeldikte zullen de losgesneden puzzelstukjes wei iets vallen
maar hun orientering behouden. Hierdoor kunnen de puzzels na het snijden in cen
beweging van de tafel geschoven worden zonder stukjes te verliezen.
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- De mogelijkbeid of bijgevoegde houtsoorten gesneden kunnen worden.

ZoaIs uit bovenstaande blijkt is de snede in het 6 mm dikke hout van prima kwaIitei4
maar het hout van 4 mm dik wordt ontoelaatbaar beroet Deze beroeting wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de lijmsoort die bij dit triplex gebruikt is.

- Met welke type laser bij welk vennogen een optima1e snede wordt verkregen.

Aangezien de technische universiteit Twenthe aIleen maar een C02 laser tot haar
beschikking heeft kan op het eerste gedeelte van deze vraag geen antwoord gegeven
worden. WeI kan vermeld worden dat bij aIle test stikstof (N2) aIs beschermgas gebruikt
is om verbranding van het oppervlak tegen te gaan. Test met ander of zonder beschermgas
zijn niet uitgevoerd, wegens brandgevaar.
Het laservermogen is vastgesteld aan de hand van de minimaal benodigde snijsnelheid die
nodig is om de jaarproduktie te haIen. Oit blijkt 300 Watt te zijn bij hout van 6mm.
Helaas blijken de proeftrajecten van 7 cm rechtuit niet representatief te zijn voor puzzelsnijden. Bij het snijden van een contour, in dit geval een robotje, blijkt een 300 Watt laser
met een snelheid van 67 mm/sec niet de gehele contour te doorsnijden. Bij scherpe
bochten in de contour blijkt het hout niet meer volledig doorsneden te worden. Pas aIs het
vermogen van de laser op nominaal 550 Watt wordt ingesteld wordt de contour goed
uitgesneden. Het verhogen van het laservermogen gaat niet te koste van de kwaIiteit van
bet produkt. Behter weI van de prijs van de laser. Hoe hoger het vermogen hoe duurder de
laser.
Een ander probleem dat zich voordoet bij het snijden met een laser is de aanloop van de
snede. Aan het begin van iedere contour moet de laser een gat branden voordat het snijden
kan beginnen. Hier ontstaat lichte verbranding van het puzzeloppervlak. Oit is waarschijnlijk te verbelpen door de procucure voor het branden van dit gat te wijzigen.

- De mogeJijkbeid of meerdere lagen hout tegelijkertijd gesneden kunnen worden.

Oit is niet onderzocht.
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- Zijn er noemenswaardige snijkrachten aanwezig.

Ook dit is niet onderzocht. Dit komt omdat bij de laseropstelling in Twenthe gebruik
gemaakt wordt van een beweegbare XY-tafel in plaats van flying optics. Hierdoor moet de
puzzel ingeklemt worden om de beweging van de tafel op de puzzel overtebrengen.
De verbrandingsgassen worden met grote kracht maar beneden geblazen door het be-

schermgas. Hierdoor ontstaat een naarbeneden gericht kracht die de puzzels aIleen maar
beter op zijn plaats houden.

Conclusie

Lasersnijden blijkt lang niet zo eenvoudig aIs wordt voorgesteld. VOOl-a1 het instellen van
de lasersnijmachine op de verschillende produkten blijkt een moeilijk karwei. Hiervoor is
een ervaren operator nodig. Omdat er een minimaIe snijsnelheid van 4 m/min gehaald
moet worden kan aIleen het laservermogen vergroot worden aIs een bepaald produkt niet ,
gesneden kan worden. Door een laser met een hoger vermogen nemen de kosten van de
lasersnijmachine toe.
Als het proces eenmaal is ingesteld gaat het prima met een zeer goede en constante
kwaliteit
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