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I.  INLEIDING 

A.  Unilin 

Unilin, vooral gekend van Quick-Step laminaat, 
stelt  wereldwijd 4000 personen tewerk in 18 
productievestigingen. Unilin heeft een omzet van 
965 miljoen euro en maakt deel uit van de 
internationale beursgenoteerde groep Mohawk 
Industies, Inc. Unilin produceert naast 
laminaatsvloeren en samengesteld parket (Quick-
Step), gelamineerde platen, MDF, HDF, 
spaanplaten, klikmeubelen (didit), daksystemen en 
isolatieplaten.  

B.  Blekwissel 
Om het laminaat een realistisch uitzicht te geven 
wordt er bij het persen ervan gebruikgemaakt van 
structuurplaten, ook wel persblekken genoemd. 
Indien er een andere soort laminaat geperst moet 
worden, worden de blekken in de pers ook  
uitgewisseld. De verscheidene structuurplaten met 
een oppervlak van 13,3 m² liggen opgeborgen in 
een automatisch magazijn. Een operator moet een 
commando geven om een bepaalde plaat uit het 
magazijn te halen. Aan de hand van een 
vacuümstapelaar wordt de plaat verplaatst naar een 
centreertafel. Het aansturen van de vacuümstapelaar 
gebeurt semi-automatisch. De operator bedient de 
vacuümstapelaar aan de hand van een 
bedieningspaneel en blijft aanwezig tijdens het 
wisselen. Eens de structuurplaat uit de pers 
losgekoppeld is, wordt deze aan de hand van een 

schuifraam naar buiten gebracht. Hierna wordt de 
oude plaat verwisseld met de nieuwe, gecentreerde 
plaat. Tenslotte wordt de oude plaat teruggeplaatst 
in het platenmagazijn.  

Iedere pers bevat een boven- en een onderblek. 
Veelal wordt enkel het bovenste blek gewisseld, 
maar de mogelijkheid bestaat dat beide blekken 
verwisseld moeten worden. 

In de productiehal lopen er drie perslijnen: lux 12, 
lux 13 en lux 14. Bij deze perslijnen hoort er ook de 
randapparatuur, ook wel satelliet genoemd. De 
satelliet bestaat uit: centreertafels, papierwagens, 
blekmagazijnen, … Boven deze drie lijnen loopt 
een rail van ongeveer 40 meter. Op deze rail rijden 
twee blekwisselwagens die elk vanuit een 
afzonderlijke controller worden aangestuurd. Er zijn 
in het totaal 12 vaste posities waar de 
blekwisselwagen een plaat kan opnemen of 
afleggen. 

 
Figuur 1: Zijaanzicht blekwisselwagens boven productielijnen 

C.  Problematiek 

Uit analyse van de productiestilstanden blijkt dat 
blekwissels momenteel ongeveer 10% van de 
productieverlies tijden representeren. Dit heeft een 
grote impact op de totale productieverliestijd.  
Gemiddeld worden een vijftal wissels uitgevoerd 
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per acht uur productie, naar de toekomst toe kan dit 
toenemen. Eén wissel duurt telkens een tiental 
minuten. Volgende oorzaken lijden tot dit resultaat.  

Doordat de wagens afzonderlijk bediend worden 
door een operator kan er slechts één wagen 
tegelijkertijd aangestuurd worden. De wagens 
hebben bovendien een beperkt bereik. Hierdoor 
wordt de lengte van de rail niet volledig benut, en 
kunnen de blekwisselwagens niet alle posities 
bereiken.  
De twee blekwisselwagens worden elk vanuit een 
afzonderlijke controller aangestuurd. Er is slechts 
een beperkte communicatie tussen deze controllers 
waardoor enkele functionaliteiten verloren gaan.  
De nauwkeurigheid van de positionering is niet 
optimaal. Dit is gecompenseerd door te centreren 
aan de hand van persluchtcilinders, maar heeft 
mechanische belastingen en slijtage van de cilinders 
tot gevolg.  

Deze afzonderlijke problemen zorgen ervoor dat de 
blekwisselwagens niet kunnen samen opereren met 
als gevolg een vergroting van de omsteltijd. 

II.  PRAKTISCHE REALISATIE 

Eerst en vooral is er een studie uitgevoerd om na te 
gaan op welke manieren de omsteltijd gereduceerd 
kan worden.  
Er werd een volledige analyse van de opstelling  en 
hun huidige werking gemaakt. Op basis van de 
analyse zijn ook de nieuwe componenten gekozen, 
rekening houdend met het stockbeleid in Unilin.  
De optimalisatie van het positioneren gebeurt aan 
de hand van een laser afstandsmeting. Aan de hand 
van de actuele positie en de wenspositie wordt er 
een gewenst toerental voor de motor van de 
rijaandrijving bepaald.  In figuur 2 wordt een 
principeschets weergegeven van de aansturing van 
de positionering.  

De frequentieomvormer en de afstandssensor 
worden geïmplementeerd in het Profibus DP 
netwerk. Tussen de controllers onderling wordt er 
een Profibus FDL verbinding opgebouwd. Hierdoor 
is communicatie tussen beide vacuümstapelaars 
mogelijk. 

 
Figuur 2: Principeschema positionering 

Programmatorisch is heel wat werk verricht, door in 
eerste instantie enkele functieblokken te schrijven 
voor de positionering en visualisatie van de 
positionering. Tenslotte wordt er een automatische 
stappensturing ontworpen die de operatoren via een 
HMI kunnen oproepen. Een voorstelling is gemaakt 
in figuur 3. 
Anderzijds is de implementatie gebeurt van het 
nieuwe programma binnen het complex bestaand 
programma.  

 

 
Figuur 3: Programmastructuur 

De implementatie gebeurt op productielijnen welke 
24/7 in bedrijf zijn en slechts op nieuwjaar één dag 
stil liggen in het jaar. Omwille van deze reden 
bestaat de aanpak erin telkens delen offline te testen 
en na grondig testen online in productie te nemen. 
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III.  BESLUIT 

De omsteltijdreductie is noodzakelijk om 
productierendementen te garanderen in een telkens 
meer wijzigende en complexe productieomgeving.  
Door de beide vacuümstapelaars te integreren in 
eenzelfde sturing, is het mogelijk om een blekwissel 
uit te voeren met de beide stapelaars. Aan de hand 
van een snelle positieregeling en een 
geautomatiseerde sturing kan de operator aan de 
hand van één commando een snelle, efficiënte en 
volautomatische blekwissel uitvoeren. 

Implementatie van nieuwe systemen in productie 
bleek een moeilijke opgave. Duitstalige PLC 
programma’s die in de loop der jaren regelmatig 
weren aangepast en een resem aan vrijgaven naar en 
van andere machines maken dit er niet makkelijker 
op.  

In de laatste maand werden dan ook bergen werk 
verzet om de praktische realisatie ook in productie 
op punt te krijgen. Een beredeneerd 
projectmanagement en projectplanning blijkt in 
productie-omgeving een essentiële schakel in het 
proces!  

 
 

 
 

 


