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I.  INLEIDING 

A.  Balta Industries 

Balta Industries NV, een dochterbedrijf van de 

overkoepelende Balta Group, gevestigd in Sint-

Baafs-Vijve (Wielsbeke), is uitgegroeid van een 

kleine KMO tot één van de wereldleiders in 

vloerbekleding. Hun collecties omvatten o.a. 

karpetten, kamerbrede tapijten, naaldvilten, 

tapijttegels.  

B.  De doseercomputer 

Bij het produceren van tapijten worden haren getuft 

of geweven op een doek. Deze haren worden met 

behulp van latexlijm aan de onderkant van het tapijt 

op hun plaats gehouden. De latexlijm wordt 

geproduceerd in de latex-mengkeuken en wordt 

daarna naar de dagsilo’s getransporteerd. 

De computer die instaat voor het beheer van de 

recepten en de controle van het proces is een stukje 

maatsoftware, ontwikkeld in Visual Basic 4, in 

combinatie met een Hitachi PLC waarbij de 

onderlinge communicatie serieel gebeurd. 

Het systeem is sterk verouderd en doordat de 

source-code niet gekend of beschikbaar is, is het 

niet mogelijk om optimalisaties of aanpassingen 

door te voeren. De software doet zich voor als een 

soort van ‘black box’. 

                                                 
 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het is de bedoeling om de oude doseercomputer en 

PLC te vervangen door een nieuw systeem. De 

verouderde software vereist dat deze opnieuw wordt 

uitgewerkt. Voor de vernieuwing van die software 

is er vanuit Balta een grote interesse naar het 

softwarepakket Visu+. 

Om dit te realiseren ontstaan een aantal 

nevendoelstellingen. Er moet kennis van het Visu+ 

softwarepakket worden verzameld zodat het 

duidelijk wordt of het project al dan niet met deze 

software verwezenlijkt kan worden. Verder moet er 

een studie worden gemaakt naar de correctie 

interactie tussen de recepten en het batchproces. 

Met de gewonnen informatie moet er een 

receptenbeheer worden uitgewerkt met behulp van 

Visu+ zodat de communicatie tussen de 

SCADA/receptuur-applicatie en de mengkeuken 

een stuk transparanter wordt. 

Wanneer er echter tijdens de studie van Visu+ blijkt 

dat het softwarepakket cruciale beperkingen 

vertoont, moet er worden gezocht naar een 

alternatief.  

Het belangrijkste aspect is de implementatie van de 

geplande veranderingen. De Hitachi PLC wordt 

vervangen door een exemplaar van Phoenix Contact 

en het Visual Basic programma door een SCADA 

applicatie in Visu+. Ook voor de sturing moet alle 

software dus herschreven worden.  
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III.  UITWERKING 

Uit de case ‘Scheerlijn’, waar het de bedoeling is 

dat de stilstand van het productieproces in kaart 

wordt gebracht, blijkt dat Visu+ voldoende krachtig 

is om als een waardig alternatief te fungeren voor 

de huidige doseercomputer. 

Een richtlijn voor de interactie tussen het 

receptbeheerder en het batchprocess staat 

beschreven in de ISA S88 norm.  
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Figuur 1 Interactie recept (links) en proces (rechts) 

Figuur 1 toont de opbouw van een recept (links) en 

een proces (rechts) en hun onderlinge verbinding. 

De data-uitwisseling tussen de twee partijen kan 

naar eigen keuze worden ingevuld, maar er wordt 

een voorkeur gesuggereerd voor een 

gemeenschappelijke database.  

De uitwisseling van de receptstappen zal daarom 

via een MySQL database gebeuren. Enkele 

parameters en commando’s, die los staan van het 

recept, zullen met behulp van OPC worden 

uitgewisseld. 

 

Tabel 1 Opbouw tabel 

Kolom Betekenis 

Volgorde Volgorde van de uit te voeren 

stappen. 

Silo Silo van het gevraagde product of 

commando. 

Gevraagde_H Hoeveelheid product of 

tijdsparameter voor het commando. 

Navalcorrectie Hoeveelheid naval die in rekening 

moet worden gebracht. 

IV.  CONCLUSIE 

De aanpassingen hebben enkel invloed op het 

softwarematige vlak van het proces, er zijn geen 

veranderingen gebeurd op vlak van productie-

eenheid.  

De vernieuwde software zorgt voor een verbeterde 

logging en opvolging van de productie. Doordat het 

programma een nieuwe GUI aanbiedt, wordt de 

bediening en productiestart makkelijker voor de 

operator. 

Doordat de broncode nu welk gekend is, kunnen bij 

verdere herzieningen van het programma makkelijk 

aanpassingen worden gemaakt. 
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