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I.  INLEIDING 

Deze masterproef situeert zich in een 

productiebedrijf voor kunststof tegels en omvat  het 

optimaliseren van een ponsmachine. 

 

II.  DOELSTELLINGEN EN AANPAK 

Het is de bedoeling dat de ponsmachine een hogere 

throughput krijgt en dat het afval of restmateriaal 

verminderd, of indien mogelijk geëlimineerd wordt. 

Daarnaast wordt er een ontwerp voor een goede 

configuratie met betrekking tot sturing van de 

communicatie tussen de verschillende onderdelen 

van de productielijn omschreven. 

 

Een rollenbaan brengt platen naar de pons- of 

stansmachine. Bij het binnengaan van de 

stansmachine worden de platen gedetecteerd door 

een sensor. Vanaf dit punt wordt de afstand 

vastgelegd hoe ver de plaat moet doorschuiven 

voordat hij moet stoppen en er geponst kan worden. 

Daarna schuift de plaat wat verder door voor een 

tweede en eventueel ook nog een derde ponsbeurt. 

Nu zijn de grote platen in kleinere tegels geponst 

volgens de gewenste afmetingen.  

 

Het eerste probleem duikt op bij de detectie van de 

plaat bij het binnenkomen van de stansmachine. De 

sensor die zich aan het begin van de stansmachine 

bevindt, heeft een te hoge reactietijd. Zo is de positie 

van de plaat voor de eerste ponsbeurt niet altijd 

dezelfde. Om dit in zeker mate te compenseren, moet 

de snelheid van de transportband van de 

stansmachine gereduceerd worden. Wanneer de 

snelheid van de transportband opgevoerd wordt, 

neemt de variatie van de positie toe wat leidt tot een 

onnauwkeurige positionering. Uit metingen kan 

besloten worden dat de sensor niet snel genoeg 

detecteert bij hoge snelheden. Daarnaast wordt 

aangetoond dat ook de positieregeling van de 

transportband door middel van de drive niet 

nauwkeurig genoeg gebeurt. 

 

De transportband wordt aangedreven door een motor 

met drive die gekoppeld is aan de PLC. Voor de 

eerste positionering wordt het sensorsignaal 

binnengenomen op een ingang van de PLC. Via een 

cyclic interrupt wordt dit signaal verwerkt, verlengd 

en doorgegeven aan de drive. De drive stuurt dan, 

volgens ingestelde waarden, de motor aan. Door de 

hoge reactietijd van de sensor en de tijd die de cyclic 

interrupt van de PLC in beslag neemt, kan er een 

vertraging van ruim 13ms zijn vooraleer de 

communicatie rond is. Na berekeningen geeft dit aan 

dat er een positieafwijking van ruim 8mm kan 

optreden.  

 

Een eerste handeling om het probleem op te lossen is 

het vervangen van de sensor door een sensor met een 

kortere reactiesnelheid. Door verschillende 

vertegenwoordigers uit te nodigen, wordt er samen 

met hen naar een oplossing gezocht. Drie sensoren 

werden geselecteerd en uitgebreid getest. Na een 

vergelijkende studie, werd een kleurensensor van 

Sick gekozen als beste alternatief voor de huidige 

sensor. Deze nieuwe sensor heeft een reactiesnelheid 

die ruim 130 keer sneller is dan de originele sensor. 

 

Op die manier is de positionering van de plaat al een 

stuk beter. Om de communicatie nog te versnellen 

kan de PLC ook weggelaten worden uit de kring. 

Aangezien de sensor getriggerd blijft omdat de plaat 

er onder blijft liggen, is het niet nodig om het signaal 

te verlengen en kan dit signaal dus rechtstreeks aan 
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de drive aangeboden worden. Hierdoor is de 

positionering nog nauwkeuriger. Zo is de eerste 

doelstelling behaald. De transportband van de 

stansmachine kan nu platen detecteren die met een 

veel grotere snelheid de machine binnenkomen 

waardoor de throughput van de productielijn 

verhoogt. 

 

De tweede doelstelling is het verminderen van het 

afval na het ponsen. Na het ponsen van de plaat, 

worden er aan voorkant, achterkant en tussen elke 

ponsbeurt reservestroken voorzien. Deze stroken zijn 

afval. 

 

Zoals eerder vermeld, zit er een afwijking op de 

positieregeling van de drive. Om deze 

positieafwijking na te gaan en op te lossen worden 

de instellingen van de drive en de werking van de 

encoders geanalyseerd. Zo wordt een oplossing 

uitgewerkt waardoor de drive nauwkeurig genoeg 

kan positioneren om de positieafwijking minimaal te 

houden. In eerste instantie worden de encoders 

onderzocht. In het regelsysteem zijn twee encoders 

aanwezig. Eén op de motoras en de andere encoder 

meet via een drukwiel de positie op de 

transportband. Doordat deze tweede encoder zich 

juist na de aandrijvende motoras bevindt, wordt 

weinig optredende slip van transportbandrollen, rek 

van de transportband en andere wrijvingsverliezen 

gecompenseerd. Daarom wordt deze encoder 

verplaatst. Wanneer dit nog geen voldoende 

nauwkeurige positionering geeft, kan er een andere 

regelsoftware in de drive geladen worden waarmee 

de positionering wel nauwkeurig genoeg zal zijn. 

 

Eenmaal een goede positionering van de drive 

bekomen is, kan nagegaan worden in welke mate de 

breedte van de afvalstroken verminderd kan worden. 

Daardoor wordt, afhankelijk van het formaat van de 

tegels, heel wat afval uitgespaard wat zorgt voor een 

grote economische en materialistische besparing 

voor het bedrijf. 

 

De derde doelstelling die in deze masterproef bereikt 

moet worden is het theoretisch uitwerken van een 

optimale configuratie met betrekking tot de 

communicatie tussen de verschillende onderdelen 

van de productielijn. Hierbij wordt een oplossing 

uitgewerkt om de volledige sturing te centraliseren 

in één PLC en één besturingskast. 

In de industrie worden grote productielijnen veelal 

door machines van verschillende machinebouwers 

opgebouwd. Hierbij moet de communicatie tussen de 

verschillende opeenvolgende machines vlekkeloos 

verlopen. Tegenwoordig zijn tal van oplossingen 

beschikbaar om verschillende netwerken met elkaar 

te laten communiceren. Toch is het de bedoeling een 

standaardisatie van netwerken, sturing en 

programmatie uit te werken. Op deze manier zou 

heel wat ruimte en materiaal uitgespaard worden.  

 

Om deze visie te kunnen volbrengen is het 

noodzakelijk dat alle programmeurs van 

machinebouwers bereid zijn om mee te werken en 

zich te houden aan de vooropgestelde afspraken. De 

uitwerking van het systeem verdeelt zich over twee 

takken: software en hardware. Softwarematig 

worden alle beschikbare FC’s, FB’s, DB’s, … 

opgesplitst in groepen. Elke machinebouwer 

beschikt over een groep van FC’s, FB’s, DB’s, enz. 

Machinebouwer A heeft bijvoorbeeld FC 1 - 1000 

ter beschikking terwijl machinebouwer B dan FC 

1001 - 2000 krijgt. Zo gaat het ook met de FB’s, 

DB’s, timers, tellers, enzovoort. In de PLC krijgen 

we dan een opeenvolging van 

programmabouwstenen die een logische volgorde 

hebben volgens de opbouw van de productielijn. Zo 

worden netwerkkoppelelementen zoals DP/DP-

couplers, switches, … overbodig en kan er heel wat 

bespaard worden. 

 

Hardwarematig wordt gedacht aan de adressering 

van de verschillende componenten in een netwerk. 

Verschillende technologieën zoals Ethernet TCP/IP, 

Profibus, Modbus, … worden door elkaar gebruikt. 

Ook hier wordt op dezelfde manier te werk gegaan 

als bij het opsplitsen van het softwarematig gedeelte. 

Elke machinebouwer krijgt zijn specifieke range van 

adressen toegewezen. Machinebouwer A krijgt 

bijvoorbeeld ethernetadressen 192.168.0.1 - 

192.168.0.40, profibusadressen 1 - 20 terwijl 

machinebouwer B de twintig daarop volgende 

adressen krijgt. Op deze manier wordt de adressering 

van het volledige netwerk opgesplitst en verdeeld 

over de verschillende machinebouwers. 
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III.  RESULTATEN 

Bij het opmeten van de afvalstroken voor en na het 

vervangen van de sensor en weglaten van de PLC, is 

duidelijk te zien dat de positieafwijking verkleint en 

er dus op hogere snelheden toch nauwkeurig gewerkt 

kan worden. 

 

Resultaten van de drive zijn ook verbeterd. Door de 

aangebrachte aanpassingen, kan veel nauwkeuriger 

gepositioneerd worden en kan twintig tot veertig 

procent van het afvalmateriaal uitgespaard worden. 

 

IV.  BESLUIT 

Algemeen kan uit de resultaten besloten worden dat 

de vooropgestelde doelstellingen in deze masterproef 

bereikt zijn. De throughput van de machine is 

verhoogd en het geproduceerde afval na het ponsen 

is drastisch verminderd. Wat de derde doelstelling 

betreft, werd een goede manier voorgesteld om de 

communicatie tussen de verschillende onderdelen 

van productielijnen meer op elkaar af te stemmen. 
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