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I.  INLEIDING 

A.  Picanol 

De Picanol Group is een internationale onder-

neming die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, 

productie en verkoop van weefmachines en 

technologie voor de textielindustrie en andere 

sectoren. De groep voert een actief innovatiebeleid 

en investeert voortdurend in onderzoek en 

ontwikkeling.  

 

De Picanol Group levert enerzijds Picanol 

weefmachines aan weverijen wereldwijd, en biedt 

zijn klanten ook producten en diensten aan zoals 

opleidingen, upgradekits, wisselstukken en 

accessoires en servicecontracten. Daarnaast ont-

wikkelt, produceert en verkoopt de groep ook 

technologische componenten, diensten en mecha-

tronische systeemoplossingen aan klanten uit zowel 

de textielindustrie als andere sectoren (derden). Dit 

gebeurt via de dochterondernemingen Proferro, 

PsiControl Mechatronics, GTP Global Textile 

Partner en Melotte. 

B.  Basisprincipe weven 

Weven is het maken van textiel uit garen. Bij het 

weven spant men de garens parallel op een 

weefmachine. Deze opgespannen garens heten 

kettingdraden of scheringdraden. Vervolgens 

worden andere garens één voor één loodrecht 

hierop, tussen de schering door, ingelegd. Deze 

garens zijn de inslagdraden. Deze worden strak 

tegen elkaar aangedrukt.  
                                                        

 

 

Een weefsel wordt gevormd door het verweven van 

kettingdraden met opeenvolgende inslagdraden. In 

de weeframen zijn verticale ijzeren staafjes met een 

oogje geplaatst, deze staafjes worden hevels 

genoemd. Elke kettingdraad wordt door het oogje 

van een hevel gestoken. De functie van het 

weefraam is de kettingdraad op en neer te bewegen 

in de weefmachine. Door een deel van de 

weeframen hoog en het andere deel laag te brengen 

ontstaat er een opening tussen de kettingdraden 

waardoor de inslagdraad ingebracht wordt. Door het 

wisselen van de weeframen wordt de inslagdraad 

ingebonden. Elke nieuwe inslagdraad wordt door 

een weefriet tegen het reeds gevormde weefsel 

geslagen. 

 
Figuur 1: Basisprincipe weven 

Picanol voert een studie uit naar een nieuwe 

productielijn voor het fabriceren van de hevels. Op 

dit ogenblik worden de hevels aangekocht bij een 

leverancier. Maar in de nabije toekomst zou Picanol 

graag dit onderdeel zelf fabriceren. Deze lijn start 

met het stampen en polieren van de hevels. Om te 

eindigen met het stapelen en verpakken van 

volledige stapels aan hevels. Om het 

productieproces van de hevels te optimaliseren moet 

er overgegaan worden van verschillende 

batchprocessen tot een continu proces. 
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Deze masterproef kadert in het automatiseren van 

een stapel- en verpakkingsunit voor de hevels. 

C.  Hevels 

Er bestaan verschillende types hevels die gebruikt 

worden in de weefmachines. De firma Picanol wil 

met de nieuwe productielijn twee verschillende 

types hevels produceren. Het heveltype is 

herkenbaar aan de vorm van de oog aan beide 

uiteindes van de hevels. Op de nieuwe productielijn 

wordt het mogelijk om C- en J-vormige ogen te 

fabriceren.  

 
Figuur 2: Voorbeeld J-hevel 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze masterproef is een voorstudie te 

maken om het stapel- en verpakkingsgedeelte van 

de hevelproductielijn te automatiseren, beginnend 

met een concept uit te werken. Het uitgewerkt 

ontwerp wordt vervolgens geverifieerd door middel 

van simulatie. 

 

Het resultaat dat Picanol wil bekomen aan het eind 

van de productielijn is een doos met een aantal 

stapels in, stapels bestaande uit een vooraf 

ingestelde hoeveelheid aan hevels. De hevels 

moeten worden gestapeld op twee transportstaven. 

Er is aan beide kanten van de hevel een gat voorzien 

waardoor de transportstaaf kan geplaatst worden. 

De transportstaven zijn zo gefabriceerd dat er aan 

één uiteinde van de staaf een verbreding is, aan het 

andere uiteinde moet er een klem worden geplaatst. 

Dit is nodig om te voorkomen dat de hevels van de 

transportstaven af zouden schuiven.  

 

Bij het ontwerpen moet rekening gehouden worden 

met een aantal eisen. Zo is de machine een laatste 

onderdeel van een productielijn, dus als een 

volledige stapel is gevormd is het niet mogelijk om 

de machine stil te leggen. De machine moet continu 

hevels kunnen opvangen, dit maakt een buffer 

noodzakelijk. Ook moet de machine aanpasbaar zijn 

zodat verschillende soorten hevels kunnen worden 

geproduceerd, eventuele aanpassingen zijn mogelijk 

tijdens een omstelperiode. Het moet mogelijk zijn 

om stapels te produceren met een instelbare 

capaciteit die ligt tussen de 500 en 1000 hevels. 

Deze hevels worden vervaardigd uit niet-

magnetisch materiaal. En tenslotte produceert de 

hevellijn 300 stuks per minuut.  

III.  RESULTATEN 

Bij het starten van de opdracht werd het geheel 

opgesplitst in twee grote delen, namelijk het 

stapelen en het verpakken. Met het stapelen wordt 

bedoeld alles vanaf het opvangen van de hevel tot 

het bekomen van een stapel hevels. Bij het 

verpakken gaat het over de verpakking van een 

stapel apart, dus het plaatsen van transportstaven en 

klemmen. Alsook over het verpakken van meerdere 

stapels samen. 

A.  Stapelen 

Bij het ontwikkelen van een nieuw ontwerp, werd er 

gestart met het bedenken van een concept. Door 

rekening te houden met de verschillende eisen van 

Picanol werd er een passend concept opgesteld. 

Vervolgens was het zaaks om dat concept uit te 

werken naar een ontwerp. Dit ontwerp werd 

gerealiseerd in het 3D-tekenpakket Siemens NX8.0. 

Tijdens het ontwerpproces werd de vooruitgang 

opgevolgd binnen Picanol, en waar nodig 

bijgestuurd om tot een aanvaardbaar ontwerp te 

komen dat voldoet aan alle eisen.  

 
Figuur 3: Uitgewerkt ontwerp stapelaar 
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B.  Verpakken 

Na het ontwerpen van een stapelaar, die instaat voor 

de vorming van de stapel hevels, moet er over-

gegaan worden tot het plaatsen van de transport-

staven en klemmen. Om deze handelingen uit te 

voeren, alsook voor de verplaatsing van de stapel 

naar de verpakkingszone, werd er geopteerd om een 

robot te implementeren. Deze robot moet dan 

instaan voor drie pick-and-place bewegingen. Voor 

de keuze van de robot werd rekening gehouden met 

de draaglast en met het werkbereik. Er werd 

gekozen voor een Fanuc robot met maximale 

draaglast van 10 kilogram en een werkbereik van 

iets meer dan een meter. 

 

Voor de uitwerking en simulatie van het 

robotprogramma werd gewerkt met RoboGuide. Dit 

programma werd ontworpen door Fanuc voor de 

productie en onderhoud van robotsystemen. In de 

software is het mogelijk om een volledige werkcel 

te creëren. Zo is het mogelijk om CAD data te 

importeren en de lay-out van een werkelijke 

werkcel na te bootsen. Op figuur 4 wordt een 

voorbeeld werkcel weergegeven. 

 
Figuur 4: Werkcel in Roboguide 

 

Na de vorming van de werkcel kan de robot offline 

geprogrammeerd en getest worden. Met het robot-

programma kan achterhaald worden of de cyclustijd 

voldoet aan de beschikbare tijd binnen het proces. 

Ook kunnen botsingen gedetecteerd worden en kan 

de werkcel lay-out worden getest.    

C.  Controle systeem 

Tot slot werd het stapelen en verpakken voorzien 

van een controle systeem. In figuur 5 is een principe 

schema van de opstelling terug te vinden. Er is één 

controle systeem dat instaat voor de werking van 

het stapelen en het verpakken, maar ook voor de 

communicatie tussen de twee. 

 
Figuur 5: Principe schema stapel- en verpakkingsunit 

IV.  BESLUIT 

 

Op dit ogenblik is er een ontwerp gerealiseerd dat 

Picanol kan gebruiken als onderdeel voor hun 

nieuwe productielijn. Dit ontwerp voldoet aan alle 

eisen die gesteld zijn. De effectieve realisatie van de 

machine moet het concept ten volle valideren 

binnen de reële werkomgeving. 
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