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I.  INLEIDING 

A.  Decospan 

Decospan is een familiebedrijf  gespecialiseerd in 
het verwerken van fineer. Ze produceren onder 
andere meubelpanelen en vloer- en wandbekleding. 

B.  De randversterkingsunit 

De randversterking, ook wel RVP genoemd is een 
onderdeel van de Cross-master (figuur 1) van de 
Zwitserse producent Fisher+Ruckle. De Cross-
master staat in voor het produceren van 
fineervellen. Deze productie bestaat uit het 
zijdelings aan elkaar hechten van fineerstroken. Dit 
proces wordt voegen genoemd. 

 

Figuur 1: Cross-master van Fisher+Ruckle 

Na de voegmachine zijn er twee RVP-units 
opgesteld. Deze zijn verantwoordelijk voor zowel 
het snijden als het verstevigen van de fineervellen. 

                                                           
 

Tijdens het voegen wordt het fineervel op de 
gewenste dwarslengte gekapt. Ten gevolge van de 
variërende lengte van de fineerstroken en het 
minder nauwkeurig uitlijnen van de fineerstroken is 
het vel niet recht in de langs richting. Om een 
bruikbaar vel te bekomen met rechte en haakse 
randen, wordt aan beide zijden van het vel een 
strook weggesneden.  

Voor het snijden wordt het vel tijdelijk verstevigd 
door middel van een fijne plakbandstrook. De 
functie van deze strook is het voorkomen van 
scheuren en uitsplinteren tijdens verdere processen 
en handelingen. Het plakband geeft verder geen 
meerwaarde aan het eindproduct. 

Dit alles gebeurt on the fly aan een processnelheid 
van 42 m/min. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Met het oog op procesoptimalisatie investeert 
Decospan in de herwerking en optimalisatie van hun 
huidig machinepark. Binnen deze optimalisatie 
werd de voegmachine reeds onder handen 
genomen. Deze thesis buigt zich over de volgende 
stap binnen de optimalisatie, namelijk de RVP-unit. 
Het doel van dit eindwerk is de gebreken van de 
huidige RVP in kaart te brengen waarbij de nadruk 
gelegd wordt op volgende vier hoofdproblemen: 

• Afscheuren van het plakband. 

• Oprollen van plakband aan de onderzijde. 

• Te weinig/ te veel plakband aangebracht op 
de fineervellen. 

• Geen terugmelding en status informatie. 
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Voor bovenstaande problemen worden een aantal 
optimalisaties geformuleerd die conceptueel 
uitgewerkt worden. Het concept wordt omgezet tot 
een mechanisch ontwerp dat vervolgens als 
prototype opgebouwd wordt. 

III.  RESULTATEN 

Om de gebreken van de RVP vast te stellen werd een 
probleemstudie uitgevoerd. Deze studie bestond 
hoofdzakelijk uit het bevragen van de 
machineoperatoren, de afdelingsverantwoordelijke 
en de technische dienst door middel van enquêtes. 
De bevindingen van deze bevraging werd bevestigd 
door visuele vaststellingen.   De problemen die uit 
deze studie naar voren kwamen vonden hun 
oorsprong in twee hoofdproblemen: een slechte 
regeling van de trekkracht in het plakband en het 
onnauwkeurig werken van de module 
verantwoordelijk voor het starten en het stoppen 
van de plakbandstrip. Ook het afscheuren van de 
tape, het oprollen en het te weinig/ te veel 
aanbrengen vindt zijn oorsprong in deze 
hoofdproblemen.  

Op jaarbasis wordt er daardoor over de vier huidige 
Cross-masters €22289 verloren. Deze verliezen 
worden verspreid over 4 machines die in totaal 6 
shiften draaien per dag. Er wordt gerekend met een 
machine die maximaal bezet wordt, namelijk 2 
shiften. Dit wil zeggen dat de totale kost op jaarbasis 
per machine een derde is van de totale verliezen, of 
€7429,68. Een machine is uitgerust met twee RVP-
eenheden. Op jaarbasis wordt er dus €3714,84 per 
RVP-unit verloren. 

 
Tabel 1: kostprijsberekening op basis van de probleemstudie 

 
Totaal 

verlies/jaar  
(€) 

Verlies/machin
e 

(€) 

Werkkost  
voegafdeling 1681,47 560,49 

Productieverlies 
voegafdeling 9917,70 3305,9 

Sorteerafdeling 7187,50 2395,83 

Rollen 3502,37 1167,46 

Totaal 22289,04 7429,68 

Als er gerekend wordt met een maximale return on 
investment van 3 jaar, geeft dit een 
optimalisatiebudget van €11144 per eenheid. 

Hierna staan we stil bij de problemen met de 
trekspanning van het plakband. Deze wordt zowel te 
hoog als te laag.  

Een te hoge trekspanning leid tot het scheuren van 
het plakband, wat tot meerdere problemen leidt. 
Uit testen blijkt dat het plakband een maximale 
treksterkte heeft van 20N. De producent geeft een 
maximale trekkracht van 25N mee. In afbeelding 2 is 
de theoretische trekkracht in het plakband 
weergegeven bij het accelereren van de 
plakbandrol. 

 
Figuur 2: totale trekkracht bij acceleratie van een plakbandrol 

van 0 naar 42m/min voor iedere roldiameter  

Een te lage trekspanning is dan weer nadelig voor de 
geleiding van de tape over de rollen. Dit leidt tot het 
scheef hechten  van het plakband en in sommige 
gevallen het omslaan van de tape.  

Om de trekspanning te kunnen regelen wordt een 
nieuw afwikkelsysteem ontwikkeld. Dit 
afwikkelsysteem rolt de spoel met plakband af zodat 
de trekspanning binnen de gewenste grenzen blijft. 
Om een goede regeling te  bekomen wordt er een 
danser-opstelling ontwikkeld (figuur 3) [1].  

De positie van de danser-arm is afhankelijk van de 
trekkracht van het plakband en dus een maat voor 
de trekspanning [2]. Aan de hand van de locatie van 
de danser-arm wordt de motor aangedreven. Het 
opmeten van de danser-arm en het aansturen van 
de motor wordt verzorgd door de movi-c controller 
van SEW. Door de regeling volledig te 
programmeren in de drive, is de opstelling flexibel 
in te zetten op verschillende toepassingen.   
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Figuur 3: afwikkelsysteem herwerkte RVP-unit 

 

De start/stop eenheid wordt volledig herzien. Bij  de 
huidige opstelling is er een te hoge variatie in 
reactietijd, dit zowel bij het starten als het stoppen 
van het plakband. Dit heeft onder andere als gevolg 
dat de machine vastloopt, dat vellen beschadigd 
worden en dat er in sommige gevallen helemaal 
geen tape aangebracht wordt. De unit wordt 
pneumatisch aangedreven en ingesteld met 
smoorventielen. 

 
Figuur 4: snijsysteem herwerkte RVP-unit 

De hernieuwde unit maakt een schaarbeweging. 
Door deze herwerking wordt de slag van de 
persluchtactuator verkleind en de snelheid van het 
snijden verhoogd. Het verlaagde debiet en de 
verhoogde snelheid komt ten goede aan de 

nauwkeurigheid van het systeem. Er wordt 
afgestapt van de regeling door middel van smoring. 
De regeling gebeurt nu volledig door het instellen 
van een delay in de software. Figuur 4 geeft een CAD 
tekening van de herwerkte eenheid weer. 

IV.  BESLUIT 

De ontwikkeling en het testen van het prototype 
geeft waardevolle informatie over de werking van 
plakband applicatoren. De opstelling geeft 
Decospan de fundamenten voor de ontwikkeling 
van een eigen plakbandapplicator die toegepast 
kan worden binnen hun eigen proces. De opstelling 
heeft de capaciteit om toegepast te worden op 
toekomstige uitbreidingen in het machinepark met 
grotere snelheden. 
Verder biedt het prototype (figuur 5) een oplossing 
voor de twee hoofdproblemen die zich voordoen 
op de huidige opstelling. 
Daarnaast brengt de programmatie een aantal 
cruciale parameters zoals foutmeldingen en 
restlengte naar buiten, die gebruikt kan worden om 
het overzicht over de toestand van de RVP-unit te 
vergroten.   

 
Figuur 5: prototype plakbandapplicator 
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