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I.  INLEIDING 

A.  Utexbel 

Utexbel is een Belgische textiel fabrikant met meerdere 

vestigingen zowel in binnen- en buitenland. Utexbel werd 

in 1929 opgericht te Ronse, waar tot op heden de 

hoofdvestiging gelegen is. Het is een ervaren speler in 

het weven en behandelen van geweven textiel. 

B.  PadSteam RK 

In Figuur 2 is een flowchart te zien van de verschillende 

stappen om van katoen tot een geweven stof te komen.  

Hiervoor zijn er zoals te zien tal van processen nodig. Het 

werk van de PadSteam RK begint bij het verven (vi) en 

eindigt bij het wassen. Afhankelijk van het gehanteerde 

procedé start de PadSteam RK met verven van een 

weefsel, waarna de twee belangrijkste functies van de 

machine aan bod komen, namelijk fixeren (vii) en wassen 

(viii). 

 

 

Figuur 2: Flowchart van de verschillende processen 

Fixeren is een zeer belangrijk proces, omdat dit ervoor 

zorgt dat de stof zijn kleur behoud, na bijvoorbeeld een 

of meerdere wasbeurten. Dit is dus een proces die een 

bepalende factor is als het gaat over de kwaliteit van het 

weefsel. Omdat dit een zeer specifiek proces is, waarbij 

weinig speling mogelijk is van de parameters, wordt er in 

dit werk er niet al te diep op in gegaan. 

Het wassen echter is een meer straight-forward proces, 

waarbij speling van de verschillende parameters als 
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Figuur 1: Schematische voorstelling van PadSteam RK 
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temperaturen en debieten toegelaten is en kan 

resulteren in een aanzienlijke besparing. Het wassen 

gebeurt in verschillende wasbakken, met elk hun eigen 

temperatuur en debiet afhankelijk van het gehanteerde 

procedé. Het verwarmen van deze bakken gebeurt door 

middel van directe stoom injectie met spargers 

(geperforeerde buizen). Om energie te besparen is er 

een warmtewisselaar aanwezig die gevoed wordt door 

het water afkomstig van de wasbakken. Enkel wanneer 

het water uit een wasbak een temperatuur heeft hoger 

dan 50°C wordt deze naar de warmtewissellaar geleid, 

anders wordt de inhoud gewoon geloosd. Het door de 

warmte wisselaar opgewarmde water wordt in een apart 

vat, met een temperatuur van om en bij de 50°C, 

verzameld. Dit vat is een buffer die dan warm water 

voorziet voor de machine indien nodig. 

Na het wassen is het weefsel uiteraard nat en moet het 

dus gedroogd worden om het klaar te maken voor de 

volgende stap of om het te stockeren. Een eerste stap in 

het drogen is het weefsel mechanisch ontwateren door 

het uit te persen tussen twee rollen. Na mechanisch 

ontwateren wordt het weefsel gedroogd door middel 

van droogtrommels die verwarmd worden met 

verzadigde stoom van ongeveer 4 bar.  

Eens gedroogd passeert de stof de accumulator, die 

fungeert als buffer om weefsel in op te slaan wanneer de 

uitgang van de machine even stil gelegd wordt, zonder 

dat daarvoor de volledige machine moet stil liggen. Een 

dergelijke situatie doet zich voor als de controleur aan de 

controle post, net na de accumulator geplaatst, een fout 

in of op het weefsel waarneemt.  

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van dit eindwerk is het in kaart brengen van het 

stoomverbruik van de PadSteam RK en nagaan welke 

oplossingen er bestaan en kunnen worden toegepast om 

tot een verlaagd energie verbruik te komen. 

Het in kaart brengen van het verbruik houdt in dat het 

verbruik van elk deel van de machine bepaald word, om 

zo samen tot het totaal verbruik te komen. Zo wordt 

duidelijk welk aandeel elk onderdeel van de PadSteam RK 

heeft in het totaal verbruik. 

Op basis hiervan wordt dan naar mogelijke oplossingen 

gezocht om het verbruik te beperken en kan ook de 

invloed van parameters en instellingen op het verbruik 

onderzocht worden. 

Dit werk is een vooronderzoek naar mogelijk oplossingen 

eerder dan een volledige uitwerking van een oplossing. 

De besparingen die de voorgestelde oplossingen met zich 

zouden brengen, moeten nog grondig nagegaan worden 

om exact te bepalen wat de opbrengsten zijn. Aan de 

hand van de template om het verbruik te bepalen kan 

dan relatief eenvoudig nagegaan worden wat de 

gevolgen van de oplossingen op het verbruik zijn. 

III.  RESULTATEN 

Het verbruik van de PadSteam RK is sterk afhankelijk van 

het was procedé en de eigenschappen van het weefsel. 

Daarom worden de berekeningen uitgevoerd met een 

bepaald procedé, namelijk P180/45 zoals in Figuur 3 te 

zien is.  

 
Figuur 3: P180/45 procedé 

Dit procedé wordt als voorbeeld gebruikt omdat deze 

vaak gebruikt wordt. In de Excel-file zijn de verschillende 

parameters eenvoudig aan te passen waardoor het 

mogelijk is om het verbruik voor verschillende weefsels 

met verschillende procedures gemakkelijk te bepalen. 

 

Om energie te besparen zijn er meerdere mogelijkheden 

mogelijk. Door bijvoorbeeld voor het verwarmen van de 

wasbakken over te schakelen van externe modulatie naar 

interne modulatie kan tot 30% op stoom bespaard 

worden. [1] 

 

Er zijn ook eenvoudige maatregelen die ervoor zorgen 

dat bespaard kan worden. Door de wasbakken te 

isoleren met bijvoorbeeld glasvezel, wat een goedkoop, 

veel voorkomen isolatie materiaal is, kan tot €5000 per 

jaar bespaard worden. 

 

Bij de droger is het iets moeilijker om een aanzienlijke 

vermindering van het verbruikt te verkrijgen. Toch is er 
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een eenvoudige oplossing die in een aantal gevallen het 

verbruik aanzienlijk verlaagd. Door het aantal verwarmde 

trommels variabel te maken, kunnen er bij lichtere 

weefsels een aantal trommels uitgeschakeld worden 

waardoor de verliezen aanzienlijk lager liggen, zonder in 

te boeten op de kwaliteit van het droog proces. 

 

Een laatste mogelijkheid om energie te besparen door de 

stappensturing van de machine aan te passen. Wanneer 

een weefsel bijna ten einde wordt er een voorloper 

aangenaaid en wordt deze er ook dor getrokken. De 

machine blijft echter het procedé uitvoeren tot dat het 

weefsel volledig uit de machine is. Door bijvoorbeeld de 

onderdelen een voor een uit te schakelen wanneer het 

weefsel er niet meer aanwezig is. Zo wordt de tijd dat het 

procedé wordt uit gevoerd voor elk programma ingekort.  

IV.  BESLUIT 

Omdat het hier gaat om een machine die nog meedraait 

in de productie, zijn er enkele beperkingen omtrent het 

uitvoeren van testen of onderzoeken van bepaalde 

zaken. Het is echter gelukt om een goede benadering van 

de verbruiken op te stellen en de invloeden van enkele 

parameters te bekijken. Tevens werd er een grondige 

beschrijving gemaakt van verschillende aspecten van de 

PadSteam RK en zijn er enkele voorstellen om tot een 

optimalisatie van de energieverbruik te komen. Deze 

dienen echter nog verder uitgewerkt te worden om de 

impact er te bepalen. Dit is dan weer stof die in komende 

jaren aan een nieuw eindwerk kan toegekend worden. 
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