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I.  INLEIDING 

A.  Unilin devision Flooring 

Unilin is een bedrijf die verschillende soorten 

vloeren produceert, waaronder laminaat, LIVYN, 

gemelamineerde platen, MDF… 

 

B.  Retrofit van een stansinstallatie 

De volledige lijn voor het maken van de vloeren 

vanaf de granulaten tot de effectieve panelen is 

geprogrammeerd in Siemens. De motoren worden 

aangestuurd met Siemens drives. Eén machine is 

echter nog niet omgezet naar Siemens standaarden. 

Dit is de Robust die werkt met een SEW 

MovidriveB. 

Vóór de Robust bevindt zich een camera die een 

puls geeft op de posities dat er gesneden wordt. 

Doordat de toevoer van LVT (Luxury Vinyl Tiles) 

continu is, werkt de Robust als een vliegende 

schaar. 

Telkens een snijpunt passeert langs de Robust, 

draait deze synchroon mee met de toevoer om 

vervolgens een balk te klemmen op de LVT en de 

snijdprocedure uit te voeren. 

Het bepalen van de snijmodus gebeurt door het 

setten van verschillende bits in de datablokken die 

communiceren over de volledige productielijn. 

Eén van deze snijmodi is “Cutting in register single 

cut”. Daar wordt telkens op de coördinaat van de 

puls gesneden. (Figuur 1) 

                                                           
 

 

Figuur 1: Cutting in register single cut 

Dit deel van de lijn moet ook omgevormd worden 

naar Siemens standaarden. Momenteel is de Robust 

een black box, waardoor enkel de constructeur 

aanpassingen kan uitvoeren op de machine. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze thesis is de hoofdbewegingen van 

de Robust te programmeren in Step7 en een 

testopstelling te bouwen zodat de beweging van de 

motoren kan gesimuleerd worden. 

De communicatie tussen de PLC en de drives is een 

van de belangrijkste onderdelen van deze proef 

vermits de berichten die via Profinet verzonden 

worden bit per bit moet kunnen bewerkt worden. 

De Robust moet op een nauwkeurigheid van minder 

dan 1mm kunnen snijden. 

 

De onderdelen die niet op de testopstelling 

aanwezig zijn moeten eveneens gesimuleerd 

worden in een HMI. 

III.  RESULTATEN 

Om de juiste kabels te bepalen voor de servomotor 

wordt de code voor het type kabel bepaald aan de 

hand van schema’s die te vinden zijn op de Siemens 

site. [1] [2] 

In deze schema’s zijn de codes per optie 

beschikbaar om zo tot de gewenste kabel te komen. 

(Figuur 2) 
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Figuur 2: Codebepaling lengte kabel 

 

De communicatietelegrammen van Siemens werden 

geanalyseerd tot op bitniveau en geprogrammeerd. 

De structuur van de telegrammen kan terug 

gevonden worden in Simotion SCOUT bij de 

communicatie tussen de motoren en de PLC. 

Vermits de servomotor over een resolver beschikt 

voor het bepalen van zijn positie is het telegram 

voor het aansturen ervan (Figuur 3) uitgebreider dan 

deze voor een inductiemotor. Daarnaast kan bij de 

servomotor de acceleratie, deceleratie en de 

gewenste positie meegestuurd worden naar de 

motor. 

 
Figuur 3: Opbouw Telegram 111 

Vervolgens werd uitgezocht hoe deze telegrammen 

precies de motoren aansturen en welke enables 

allemaal nodig waren. 

Om er voor te zorgen dat de verschillende motoren, 

die ook een verschillende asomtrek hebben, 

synchroon draaien aan een bepaalde snelheid in 

mm/min, werd de overbrengingsverhouding 

berekend tussen enerzijds de assen van de motoren 

onderling en anderzijds de omzetting van Simotion 

SCOUT naar de PLC en omgekeerd. 

Voor het binnenlezen van de loopencoder, die rolt 

over de toevoerband, wordt een apart telegram 

gebruikt. 

Tijdens het testen van de aansturing van de motoren 

werd de HMI aangepast. Dit maakt het mogelijk de 

motoren aan te sturen vanuit de HMI. 
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IV.  BESLUIT 

 

De doelstellingen die vooropgesteld werden voor 

deze thesis zijn behaald. De communicatie tussen de 

drives en de PLC is volledig geprogrammeerd en er 

is een HMI beschikbaar voor het aansturen van de 

motoren. De verschillende snijmodi zijn echter nog 

niet volledig geprogrammeerd maar de structuur is 

wel al gemaakt. 

Er is mogelijkheid tot uitbreiding zodat ook minder 

belangrijke bewegingen kunnen geprogrammeerd 

worden, zoals het klemmen van de klembalk net 

voor de snijbeweging. Ook zal de aansturing van 

alles moeten geperfectioneerd worden doordat o.a. 

de inertie vele malen groter is op de effectieve 

opstelling dan op de testopstelling. De HMI moet 

ook geperfectioneerd worden naar de noden 

vooraleer het in bedrijf nemen van de opstelling. 

Indien de snijmodi voordien geprogrammeerd 

werden, zou het testen vlotter verlopen zijn. 
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