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I.  INLEIDING 

A.  Unilin 

Unilin is een toonaangevend bedrijf in de productie 

van laminaat, parket, LIVYN, MDF, HDF 

spaanplaten, gemelamineerde platen, klikmeubelen, 

dakelementen en isolatieplaten. Het bedrijf heeft 

vestigingen wereldwijd en stelt ongeveer 5000 

medewerkers te werk. 

B.  Situering opdracht 

De opdracht omvat het kunstmatig beïnvloeden van 

het uiterlijk van laminaat. Laminaat is in wezen 

opgebouwd uit vier verschillende lagen, elke laag op 

zich heeft een specifiek doel om tot een kwaliteitsvol 

product te komen.  

De vier lagen weergegeven in figuur 1 worden met 

geavanceerde druktechnieken met elkaar versmolten 

tot laminaat. De persen die daarvoor gebruikt worden 

bevatten een persspiegel die de structuur van de 

voelbare fijnmazige nerven en de glans in de 

laminaat bevat. 

 

Na een duizendtal persbewegingen treed er slijtage 

op aan de persspiegel. De slijtage uit zich in een 

vermindering van de oorspronkelijke glansgraad van 

de persspiegel en de laminaat. Onderzoek toonde aan 

dat laminaattypes geperst met de verouderde 

persspiegels beter in de markt liggen. Het is mogelijk 

om dit kunstmatig verouderingsproces uit te voeren 

door gebruik te maken van de zandstraaltechniek 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het eindwerk heeft tot doel om de glanswaarde van 

de persspiegels kunstmatig te beïnvloeden aan de 

hand van de zandstraaltechniek. Omdat dit proces 

een hoge nauwkeurigheid vereist stelt het bedrijf 

Unilin een CNC-freesmachine ter beschikking.  

Het is de bedoeling dat deze CNC-freesmachine 

wordt omgebouwd naar een CNC-zandstraal-

machine. Deze procedure omvat verschillende fases.  

De verouderde CNC-freesmachine wordt eerst 

onderworpen aan een grondige revisie en retrofit. De 

retrofit houdt in dat er een nieuwe controller en een 

zandstraalunit worden geïmplementeerd. Daarnaast 

wordt het mechanisch ontwerp bestudeerd en worden 

de nodige aanpassingen voorzien om tot een 

volwaardige en veilige machine te komen.  

Eens de zandstraalmachine is ontworpen moet deze 

aangestuurd worden. De nieuwe controller wordt 

opgelegd door het bedrijf en is standaard gemaakt 

voor het aansturen van een CNC-freesmachine. De 

sturing zal op basis van een grondige studie worden 

omgebouwd zodat de functionaliteiten van het 

zandstraalproces geïntegreerd worden.  
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Figuur 1: Opbouw laminaat 



 2 

Het is gewenst om de machine aan te sturen met 

behulp van machinecode eigen aan het zandstraal- 

proces. Door het schrijven van conversiesoftware 

moet het mogelijk zijn om vanuit de data eigen aan 

de laminaat de geschikte machinecode op te bouwen. 

In een laatste fase moeten experimenten worden 

uitgevoerd om de invloed van de verschillende 

parameters in het zandstraalproces beter in te 

schatten. Naargelang de resultaten zal de machine 

afgeregeld worden om tot het gewenste eindproduct 

te komen. 

III.  RESULTATEN 

In een eerste fase werden de verschillende concepten 

voor het ombouwen van de CNC-freesmachine 

uitgewerkt. Voor ieder concept werd vooraf steeds 

een risicoanalyse opgesteld om zo rechtstreeks een 

veilig systeem te realiseren conform de 

machinerichtlijn. 

 

Om het zand van het werkstukoppervlak te 

verwijderen werd er een statief ontworpen. De 

machine komt onder een hoek van 70° te staan. Door 

de zwaartekracht en de luchtstroom uit de 

straalnozzle wordt het straalmiddel verwijderd van 

het werkstukoppervlak. Daarnaast moet een cabine 

vermijden dat het straalmiddel in contact komt met 

de operator. Tijdens de bewerkingen wordt er 

immers stof opgewekt dat schadelijk is voor de 

gezondheid [1]. Het stof kan ook de mechanische 

onderdelen in de machine aantasten. Daarom werd de 

cabine zo ontworpen dat deze het werkoppervlak 

slechts voor de helft inneemt. Met behulp van een 

verlengstuk kan de straalnozzle in de cabine gebracht 

worden. 

 

Het statief zorgt dat de machine schuin komt te staan 

waardoor het lastkoppel van de stappenmotor in 

langsrichting stijgt. Het toevoegen van 

tegengewichten zorgt voor een ontlasting van de 

stappenmotor. 

 

De geïmplementeerde zandstraalunit wordt gezien 

als een onafhankelijk systeem. Enkel het regelen van 

de druk gebeurt vanuit de controller. Het zand wordt 

getransporteerd door een straalmiddelreservoir onder 

druk te plaatsen. Hierdoor ontstaat er een 

luchtstroom die het straalmiddel transporteert. Op 

het einde van de straaldarm wordt het straalmiddel 

gestuwd door een straalnozzle met een diameter van 

0,8mm.  

 

Het eindresultaat van de CNC-zandstraalmachine 

wordt weergegeven in figuur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het mechanisch ontwerp werd de nieuwe CNC-

controller geïntegreerd. In figuur 3 is de uiteindelijke 

opbouw van de aansturing van de CNC-

zandstraalmachine weergegeven. 

 

Standaard wordt bij de CNC-controller software 

geleverd voor het aansturen van de machine. De 

controller staat in voor een correcte vertaling van de 

commando’s afkomstig uit de software naar een 

beweging van de machine. Tevens moet de controller 

de software op de hoogte houden van wat er in het 

proces gebeurd. De belangrijkste functionaliteiten 

van de controller zijn het aansturen van het 

drukregelventiel, de stappenmotoren en het inlezen 

van de referentieschakelaars [2]. 

 

Met de zandstraalmachine moet de glansgraad van de 

persspiegel beïnvloedt worden. De glanswaarde 

moet daarvoor kunnen variëren tussen de 

oorspronkelijke glanswaarde van de persspiegel en 

een mat oppervlak. Zowel het straalmiddel als de 

zandstraalparameters hebben hierop een belangrijke 

invloed.  

Figuur 2: CNC-Zandstraalmachine 
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Als straalmiddel wordt er gebruik gemaakt van 

korund en glasparels. Het grote verschil tussen beide 

straalmiddelen is de vorm van de korrel. Korund 

heeft een hoekige vorm waardoor de inslag een ruwer 

en bijgevolg matter resultaat aflevert in vergelijking 

met glasparels die een ronde vorm hebben met een 

glanzend oppervlak tot gevolg. Ook de korrelgrootte 

heeft een invloed, hoe kleiner de korrel, hoe matter 

het oppervlak. Uit metingen blijkt dat door te stralen 

met korund een oppervlak wordt bereikt dat te mat 

is. De voorkeur gaat daarom naar glasparels met een 

kleine korrelgrootte [3]. 

 

Vijf zandstraalparameters hebben een invloed op het 

proces namelijk: de stapbreedte, de straaldiameter, 

de straaldruk en de straaltijd. Iedere parameter op 

zich heeft een invloed maar ook een combinatie van 

de parameters heeft een invloed. Om de machine 

gecontroleerd aan te sturen worden testen uitgevoerd 

op deze parameters. 

 

Om een egaal oppervlak te verkrijgen moet iedere 

stap op een bepaalde afstand liggen van de vorige 

stap, zodat er geen lijnen gevormd worden. De 

stapbreedte is afhankelijk van de straaldiameter en de 

gewenste nauwkeurigheid. Zowel de stapbreedte als 

de straaldiameter worden zo klein als mogelijk 

gekozen. Deze parameters worden constant 

verondersteld doorheen het volledige proces. 
 

Daarnaast kunnen de straaltijd en de straaldruk 

variëren tijdens het proces. Beiden hebben een 

grootte invloed op de glanswaarde van het 

eindresultaat. De straaltijd en de druk worden 

respectievelijk aangestuurd via de voedingssnelheid 

en de spindelsnelheid. Belangrijk daarbij is dat bij 

het variëren, onmiddellijk een verandering in 

glanswaarde moet optreden. Uit metingen blijkt dat 

dit bij de straaldruk zorgt voor een probleem. Er is 

een dode tijd aanwezig zowel tijdens druk toename 

als afname. Dit probleem kan worden opgelost door 

de druk iets eerder te laten toe- of afnemen.  
 

Laminaat wordt voorgesteld aan de hand van een 

zwart-wit afbeelding. Iedere pixel wordt daarbij 

gekenmerkt door een grijswaarde. Het is mogelijk 

om uit deze file een tabel te creëren met 

glanswaarden en een tabel met data van het 3D 

model. Deze twee tabellen dienen als input voor het 

conversieprogramma, noodzakelijk voor het 

aansturen van de zandstraalmachine. De output van 

het conversieprogramma is een G-code die 

importeerbaar is in de software omgeving. 

IV.  BESLUIT 

Dit project toont aan dat het mogelijk is om de 

glanswaarde van de persspiegels gericht te 

beïnvloeden met de ontworpen CNC-zandstraal-

machine. Door de grootte dynamiek van de machine 

worden zeer verscheidene afbeeldingen verwerkt. 

 

De dataflow tussen een puntenwolk van de 

laminaatstructuur en de CNC-controller werd 

geautomatiseerd waardoor het aantal conversie-

stappen tot een minimum zijn herleid. Daarnaast 

werd de invloed van de verschillende parameters in 

het proces bestudeerd. Door het analyseren van de 

resultaten kon de machine optimaal afgesteld 

worden. 
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Figuur 3: Schematische voorstelling aansturing CNC-

zandstraalmachine 


