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I.  INLEIDING 

A.  Unilin division flooring 

Unilin is sinds 2005 onderdeel van het Amerikaanse 
Mohawk Industries Inc. 

Mohawk Industries Inc. is de grootste internationale 
fabrikant van vloerbekleding. De groep biedt een 
ruime variatie aan producten. Het productgamma 
bevat o.a. hardhouten vloeren, laminaat, keramische 
tegels, stenen en marmeren vloeren, vinyl, tapijt… 
Unilin stelt meer dan 4000 personen te werk en 
heeft wereldwijd 20 productie-eenheden, 
gegroepeerd in drie divisies. Een vierde divisie staat 
in voor het beheer van patenten.  
Unilin division flooring staat in voor de 
ontwikkeling, productie en distributie van laminaat, 
samengesteld parket en  LVT. 

B.  De proefstand 
De praktische uitwerking van het thesisproject gaat 
door in het training center van Unilin division 
flooring te Wielsbeke. In dit Unilin Training Center 
worden o.a. verschillende proefopstellingen 
gemaakt die de werking van een machine, welke 
operationeel is binnen Unilin, te simuleren.  
 

Het opleiden van machine-operatoren en 
techniekers is niet evident doordat de installatie niet 
                                                             

 

zomaar stilgezet kan worden. Het Unilin training 
center biedt hier een oplossing voor.  

In Unilin division flooring wordt o.a. de productie 
van Quick-Step en Pergo houten vloeren 
ondergebracht. Tijdens de productie van deze 
houten vloeren wordt een zaaginstallatie ingezet om 
de planken op correcte maat te zagen. 
In essentie bestaat deze machine uit twee soorten 
motoren: zaagmotoren en lineaire motoren. De 
lineaire motoren verstellen de zaagmotoren in 
plaats, zodat nauwkeurig op de lamelovergang kan 
gezaagd worden. 

Het is deze werking die wordt nagebootst in de 
thesisproefstand.  
 

 
Figuur I-1 Opstelling proefstand 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze masterproef is het afleveren van 
een functionele didactische opstelling omtrent een 
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zaagunit. Deze zaagunit combineert een zaagmotor 
(zogenaamde ‘disk’ motor) met een lineaire motor, 
die instaat voor de verstelling van de zaagmotor.  
Deze motoren worden aangestuurd met een Lenze 
servo-omvormer en een Lenze frequentieomvormer, 
die uitgerust zijn met een safe torque off input. In 
combinatie met een Siemens PLC en een 
veiligheidsrelais Pilz PNOZ multi moet de volledige 
installatie aangestuurd worden.  
De opdracht bestaat uit:  

- De proefstand opbouwen 
-  De aansturing van de motoren via PLC en 

drives 
- De proefstand beveiligen met een 

bovenliggend veiligheidssysteem. 
Achteraf kan er, met behulp van deze proefstand, 
procesoptimalisatie doorgevoerd worden met de 
bedoeling deze door te voeren op de installatie in de 
productie die analoog uitgevoerd is. Na de 
optimalisatie zal de proefstand dienen voor 
eventuele verdere procesoptimalisatie en voor 
opleidingsdoeleinden. 

Het resultaat van dit project is een functionele 
proef- en opleidingsstand. 

 

III.  RESULTATEN 

Er werd een proefstand ontworpen die de gewenste 
functionaliteit voorziet. De proefstand bestaat uit 
vier grote delen: 

- Zaagunit 
- Verstellingsunit 
- Safety 
- Applicatie 

 

Zaagunit 
 

De zaagunit bestaat uit een Lenze inverter drive, de 
8400 StateLine C, die een synchrone zaagmotor 
aanstuurt. De zaagmotor is een zogenaamde ‘disk’-
motor, die een breedte van slechts 85mm heeft. 

 

 
Figuur III-1 Zaagmotor SSM85 met zaagblad 

 

 
Figuur III-2 Lenze inverter drive 8400 StateLine C [2] 

Verstellingunit 
 
De verstellingsunit bestaat uit een Lenze servodrive, 
de 9400 HighLine, die een synchrone lineaire motor 
aanstuurt. Om de motor correct te kunnen aansturen 
is de positieterugkoppeling zeer belangrijk. Deze 
terugkoppeling wordt uitgevoerd door een 
magneetsensor in combinatie met een magneetstrip 
langs het traject van de lineaire motor. 

 
De lineaire motor verstelt de zaagmotor zodat de 
breedte van planken aangepast kan worden. 
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Figuur III-3 Lineaire motor met geleidingselementen 

 

 
Figuur III-4 Lenze 9400 HighLine [1] 

Safety 
 

Rond de proefstand worden verschillende 
veiligheidsmaatregelen en technieken voorzien. 
Samen met sensoren en actoren zoals een Pilz 
deurcontact, stilstandscontrole van de zaagmotor, 
noodstop, STO’s en een hekwerk wordt dit alles 
aangestuurd door een programmeerbaar 
veiligheidsrelais, een Pilz PNOZmulti., 
 

 
Figuur III-5 Pilz PNOZmulti veiligheidsrelais [3] 

Applicatie 

 
De proefstand wordt centraal aangestuurd en 
gemonitord door een Siemens PLC, CPU313C-2 
DP. De communicatie tussen de PLC en de drives 
en de PNOZmulti verloopt via Profibus DP. 
Interactie met de proefstand is mogelijk via een 
Siemens HMI, die ook op het Profibusnetwerk 
verbonden is. 
 

 

IV.  BESLUIT 
 
Er is een didactische proefstand opgebouwd die 
functioneel voldoet aan de opgelegde criteria.  De 
werking van de productiemachine waarop deze 
proefstand is gebaseerd, kan worden gesimuleerd. 
Eventueel kan er van deze stand gebruik gemaakt 
worden om toekomstige analyses op de 
zaagmachine en testen uit te voeren zonder hiervoor 
de productiemachine stil te leggen.  
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