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I.  INLEIDING 

A.  Balta Group 

Balta is de grootste Europese tapijtfabrikant en 

wordt beschouwd als een trendsetter in karpetten, 

kamerbreed tapijt en tapijttegels. 

B.  Palletwikkelaar-opstelling 

In de extrusie-afdeling van Balta Sint-Baafs-Vijve 

staat een volautomatische palletwikkelaar om 

pallets met afgewerkte bobijnen garen te verpakken. 

Deze is van het type wikkelaar met roterende arm. 

Hierbij staan de in te pakken goederen stil terwijl er 

een arm met foliewagen rond de pallet beweegt en 

de folie over de volledige oppervlakte volgens een 

ingesteld patroon aanbrengt. In tegenstelling tot een 

draaitafel-wikkelaar kan dit type beter omgaan met 

onstabiele, breekbare en extreem zware goederen. 

 

Volautomatische palletwikkelaars bezitten eveneens 

over een lasunit. Deze zorgt ervoor dat na afloop 

van de verpakkingstaak, het uiteinde van de film 

losgesneden en vastgesmolten wordt aan de pallet. 

Tegelijk wordt het foliebegin voor de volgende 

inpakcyclus vastgeklemd zodat geen menselijke 

tussenkomst meer nodig is. 

 

De verpakkingsmachine is bestuurd door een S7-

200 PLC van Siemens en voorzien van een HMI 

voor het ingeven van parameters voor het 

wikkelproces en het loggen van eventuele 

foutsituaties die optreden. De programmering van 

de wikkelmachine is in de taal “ladderdiagram” 

opgebouwd en is onnodig complex en groot. Een 

                                                           
 

voorbeeld hiervan is dat voor één wikkelcyclus 

tegelijk vier stappenstructuren worden doorlopen. 

Hierdoor wordt het bijna onmogelijk om de 

bestaande fouten uit de code te halen en corrigeren. 

  
Figuur 1: Palletwikkelaar met roterende arm 

Het aan- en afvoeren van de pallets gebeurt door 

een driedelige rollenbaan. Het middelste deel is 

eveneens een weegbrug zodat het gewicht van de 

garens per pallet berekend kan worden. 

 

Dit geheel wordt aangestuurd door een andere PLC, 

eveneens voorzien van een HMI. Hier kunnen 

heftrukbestuurders de barcode van een pallet 

inscannen en de wikkelcyclus starten. 

 

De communicatie tussen de twee PLC’s gebeurt 

a.d.h.v. handshake signalen die d.m.v. klassieke 

digitale I/O overgebracht worden. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het hoofddoel van deze masterproef is de sturing 

van de wikkelmachine volledig te herzien. De 

combinatie van de huidige twee PLC’s moet hierbij 

vervangen worden door één Phoenix Contact PLC 

die de volledige sturing voor zich neemt. Een 

logisch gevolg hiervan is dat ook een nieuw 

elektrisch ontwerp noodzakelijk is. Deze 
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aanpassingen zouden moeten leiden tot een geheel 

dat minder complex en gelijktijdig ook hogere 

performantie biedt. 

 

Bij deze ombouw dienen een aantal zaken zeker aan 

bod te komen: 

 Er dient één centrale HMI voorzien te worden 

bij de opstelling die toelaat om de machine 

zowel te parametreren als de status ervan op te 

volgen. De focus hierbij ligt op een 

gebruiksvriendelijke interface. 

 De tacho die de folievraag opmeet moet door 

een onderhoudsvriendelijker alternatief 

vervangen worden. 

 De PID-regeling van de folielastemperatuur 

a.d.h.v. een thermokoppelmeting dient te 

gebeuren in de PLC i.p.v. een aparte controller. 

III.  RESULTATEN 

A.  Programmastructuur 

Omdat het proces gezien kan worden als een grote 

stappenstructuur wordt gekozen voor de 

programmeertaal “Sequential function chart”
 [2]

 

(Fig.2) die opgenomen is in de IEC 61131-3 norm.  

Figuur 2: Voorbeeld SFC-diagram 

Dit is een grafische programmeertaal die gebaseerd 

is op GRAFCET. Hierbij zijn acties gedefinieerd 

die enkel worden uitgevoerd wanneer de stap 

waaraan ze gelinkt zijn actief is. De stappen zijn 

verbonden met voorwaarden die beslissen of de 

volgende stap actief mag worden. 

B.  Human Machine Interface (HMI) 

De visualisatie wordt gemaakt met het programma 

Webvisit. Hierbij staat de visualisatie op de web 

server van de PLC. 

Elke stap van het volledige wikkelproces kan er 

grafisch worden opgevolgd. Er word ook een 

uitgebreide foutmelding en logging voorzien. Bij 

elke fout die optreedt, kan extra info worden 

opgevraagd en wordt een oplossing aangereikt hoe 

het proces uit zijn fouttoestand kan gehaald worden. 

C.  Muting van de lichtschermen 

Om te garanderen dat enkel goederen en geen 

mensen de veilige zone betreden, wordt muting 

toegepast. Hierbij worden lichtschermen tijdelijk 

onderbroken voor de voorbijkomende goederen. In 

de huidige opstelling kan muting niet op een 

correcte manier worden toegepast. In deze 

masterproef wordt er onderzocht om dit a.d.h.v. 

enkele kleine aanpassingen op een goedkope manier 

op te lossen. 

D.  Studie folieverdeler 

Vooraleer de folie aan te brengen rond de goederen 

wordt deze eerst voorgerokken. Dit gebeurt in de 

filmdispenser, waar de folie over twee rollen heen 

gestuurd wordt met een speciale coating voor extra 

grip op de film. Door de secundaire pre-stretch rol 

met een hogere snelheid aan te sturen dan de 

primaire, rekt de folie ertussen uit (Fig.3).  

 

 
Figuur 3: Principe foliedispenser 

In deze masterproefopstelling is power pre-stretch 

toegepast. Hierbij wordt enkel de primaire rol 

aangedreven door een motor. 

De overbrengingsverhouding tussen de twee rollen 

bepaalt het voorrek-percentage. 
 

Naarmate de folie met een hoger percentage 

voorgerokken wordt, is het moeilijker om de folie 

blijvend te vervormen
[1]

. Hierdoor kan in de 

verpakkingswereld geld uitgespaard worden op 

folie want er is minder film nodig om dezelfde 

ladingszekering te verkrijgen. 
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Typische percentages voor het voorrekken van folie 

zijn tussen de 200 en de 400%. 

 

Een tweede belangrijke factor is de foliespanning. 

Dit is de spanning die aanwezig is tussen de pallet 

en de foliewagen en zorgt voor het samenhouden 

van de lading. Deze foliespanning kan 

gemanipuleerd worden door meer of minder 

voorgerokken folie aan te leveren. 

 

Bij het aanbrengen van folie is de hoofdbedoeling 

een constante foliespanning. Het inpakken van een 

niet cirkelvormige omtrek is echter problematisch. 

Naarmate een hoek van een pallet nadert, daalt de  

vraag naar folie. Zodra de folie rond deze hoek 

gebogen is, neemt de folievraag extreem toe tot 

bijna het dubbele van zijn originele waarde. (Fig.4) 
 

 
Figuur 4: folietoevoer voor een constante spanning 

Om een constante foliespanning te kunnen 

realiseren, dient de folievraag opgemeten worden. 

In deze masterproefopstelling gebeurt dit door een 

tacho die roteert samen met een folierol. A.d.h.v. 

het analoog tachosignaal en de ingestelde 

foliespanning wordt de pre-stretchmotor met een 

welbepaalde snelheid aangestuurd.  

E.  Alternatief voor tacho  

Voor het vervangen wordt gekozen voor een 

incrementele magnetische ring encoder (Fig.5). 

Deze bestaat uit een ring waarvan de buitenkant 

magnetisch is. De magnetische polen bevinden zich 

op een vaste poolafstand. Een bijhorende sensor 

bestaande uit Hall-sensoren meet de veldsterkte van 

het magnetische veld. D.m.v. interpolatie wordt de 

positie van de ring tegenover de sensor bepaald 

waaruit de snelheid kan worden afgeleid. 

 
Figuur 5: Magnetische encoder voor roterende applicaties 

F.  Verminderen aantal foliebreuk 

In de huidige situatie zijn er teveel foliebreuken. 

Daarom worden enkele maatregelen getroffen om 

dit in de toekomst te kunnen minimaliseren. 

 Stapvormige wijzigingen in foliespanningen 

worden omgezet naar een gelijkmatig stijgende 

of dalende waarde. 

 De drive van  de pre-stretchmotor die de 

foliespanning regelt wordt dynamischer 

afgeregeld. 

 Alle foliebreuken worden samen met hun 

locatie en processtap waarin ze voorkomen 

gelogd op de FTP-server van de PLC. Hierdoor 

kan afgeleid worden welke parameters van het 

wikkelproces moeten aangepast worden om het 

aantal foliebreuken te verminderen. 

IV.  CONLUSIE 

 Met behulp van de SFC-taal kan een 

overzichtelijk programma gecreëerd worden dat 

in de toekomst eenvoudig kan worden 

aangepast. 

 Door alle overgangsvoorwaarden van elke stap 

te visualiseren op de HMI kan bij problemen 

heel snel diagnose gesteld wordt en verloopt 

het debuggen heel vlot. 

 Aangezien de gekozen encoder geen 

bewegende delen zoals lagers bevat, wordt 

voldaan aan de doelstelling voor een 

onderhoudarm alternatief. Bijkomende 

voordelen zijn dat dit type encoder zeer robuust 

is, bestand tegen stof en makkelijk monteerbaar 

is in de foliedispenser. 
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