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I.  INLEIDING 

A.  Balta Industries NV 

In 1964 werd Balta Industries NV opgericht door de 

familie Balcaen (Balta = BALcaen TApijten). De 

Balta bedrijvengroep is in een tijdspanne van 

nauwelijks één generatie uitgegroeid van een 

kleinschalige KMO tot één van de wereldleiders in 

vloer- en muurbekleding. Vandaag is de groep in 

handen van het Londense investeringsbedrijf 

Doughty Hanson & Co. In 2012 vertrouwden ze het 

management toe aan Hendrik Deruyck. 

  

B.  Probleemstelling 

In de vestiging in Oudenaarde worden er 

proefstalen getuft kamerbreed tapijt geverfd met 

behulp van een verouderde wasinstallatie (figuur 1). 

De noodzaak voor de retrofit drong zich op omdat 

de wisselstukken voor de wasmachine niet meer te 

verkrijgen zijn. Bij een defect is de machine dus 

onherstelbaar.  

 

 
Figuur 1: Oude installatie 

                                                           
 

Niet enkel de wasmachine is de boosdoener, ook de 

verouderde en vervuilde leidingen, kleppen, frame 

en pomp zijn aan vervanging toe. Het frame is zelfs 

al op verschillende plaatsen geoxideerd. De 

behuizing van de pomp is eveneens al aangetast 

(figuur 2). Dit komt door het verfmengsel dat erop 

viel telkens er een tank overliep. 

 

 
Figuur 2: Aangetaste pomp en frame 

 

Bij de oude installatie is het mogelijk om de twee 

aanwezige tanks manueel bij te vullen met vers 

water. Omdat dit enige tijd in beslag kan nemen, 

blijft er niet altijd iemand aanwezig tijdens het 

vullen. Zo bestaat het gevaar dat de kuipen 

overlopen wanneer de kraan niet op tijd is dicht 

gedraaid. Dit risico stelt zich ook bij de 

recuperatiebak, namelijk wanneer de filter volledig 

verstopt zit. De bak kan dan het afvoerfluïdum, dat 

van de wasmachine komt, niet langer slikken. 

 

In de twee tanks moet het verfmengsel op een 

temperatuur van 60° Celsius gehouden worden. De 

energie voor de opwarming komt bij de oude 

installatie van twee bronnen, namelijk warm 

toevoerwater en elektrische weerstanden die in de 

kuipen zijn bevestigd. Het toevoerwater moet eerst 
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via een doorstromer vloeien alvorens het naar de 

kuipen gaat. Deze manier van opwarmen is zeer 

traag. Ook de leidingen met warm water zijn niet 

geïsoleerd, waardoor warmte-energie verloren gaat. 

Door het jarenlange gebruik van de elektrische 

weerstanden is er een laag verf aangekoekt op het 

warmte-element. Deze laag zorgt voor een extra 

weerstand die de warmte-energie moet overbruggen 

om de verf op temperatuur te houden. 

 

De verf die aanwezig is in de recuperatiebak wordt 

naargelang de kwaliteit ofwel overgepompt naar een 

tank of naar de riool. De operator van de machine 

bepaalt nog steeds wat er gebeurt met deze verf. Er 

bestaat echter geen norm voor de kwaliteit van de 

verf. Hierdoor is het voor iedere operator gissen 

naar hoeveel keer de verf al is gebruikt. Het gevolg 

hiervan is dat het eindresultaat niet altijd voldoet 

niettegenstaande de tufting en de kwaliteit van de 

garens perfect zijn. 

 

De elektrische sturing is opgebouwd uit 

relaistechnieken. Er komt geen PLC aan te pas. Het 

is dus onmogelijk om met behulp van een computer 

online een diagnose te stellen bij een opgetreden 

fout. Recent lanceerde Siemens de S7-1500 die 

zowel de plaats van de S7-300 als de S7-400 reeks 

in de loop der jaren zal innemen. De nieuwe PLC’s 

kunnen enkel geprogrammeerd worden in het 

nieuwe platform, namelijk de TIA Portal. Het is dan 

ook evident dat het team engineering binnen Balta 

de kennis van deze nieuwe technologie wil 

verwerven voor toekomstige projecten. 

 

 
Figuur 3: S7-1500 en TIA Portal 

 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze masterproef is om een nieuwe en 

operationele installatie te realiseren. Deze moet 

voorzien zijn van een recente wasmachine zodat er 

bij de leverancier nog steeds wisselstukken 

verkrijgbaar zijn. Ook de verouderde leidingen, 

kleppen, pomp en vaten zijn aan vernieuwing toe. 

Deze laatste kunnen gerecupereerd worden uit een 

andere afdeling binnen Balta, wat meteen de 

kostprijs drukt. De capaciteit van de vaten is echter 

groter. Bijgevolg  moet het frame waarop ze worden 

gemonteerd, herberekend worden. Dit vraagt een 

volledig nieuw ontwerp van de mechanische 

onderdelen. Hierbij hoort het uittekenen van de 

constructie in een CAD-pakket, namelijk Solid 

Works. Een risicoanalyse is eveneens vereist. 

 

De nieuwe kuipen moeten voorzien worden van een 

systeem om overlopen te vermijden. Ook het 

manueel bijvullen moet gecontroleerd worden zodat 

de toevoer van water stopt wanneer het maximale 

niveau bereikt is. Bij de recuperatiebak moet er 

gedetecteerd worden wanneer de filter verstopt zit 

en er gevaar dreigt dat de bak zal overlopen. 

 

De opwarming van het verfmengsel moet efficiënter 

gebeuren. Er moet een alternatief gezocht worden 

voor de elektrische weerstanden en de doorstromer. 

Een eerste voorstel kwam al van Balta Oudenaarde 

om de verf met stoom op te warmen door gebruik te 

maken van de reeds aanwezige stoominstallatie 

voor andere machines. Een analyse moet uitmaken 

welke de beste methode is voor de opwarming en 

het op temperatuur houden van het mengsel.  

 

Om de kwaliteit te achterhalen van de verf moet het 

aantal verfcycli worden bijgehouden. Hiervoor zal 

er in de PLC een schema moeten worden 

geprogrammeerd zodat deze bij een aantal verfcycli 

de verf automatisch naar de riool overpompt in 

plaats van terug naar één van de tanks. 

 

Voor de nieuwe schakelkast moeten de 

persluchtventielen gescheiden worden van de 

elektrische sturing. Een extra vereiste is dat de 

nieuwe schakelkast uit roestvrij staal vervaardigd is. 

De frequentieomvormers worden gerecupereerd uit 

de bestaande sturing. Een nieuw elektrisch ontwerp 

dringt zich op. Hierbij hoort dus ook het opstellen 

van nieuwe elektrische schema’s in Eplan. Er moet 
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ook een expertise uitgevoerd worden over de S7-

1500 PLC en het programmeerplatform TIA Portal. 

 

Het spreekt voor zich dat de haalbaarheid van het 

project afhangt van het beschikbare budget. 

Daarvoor moet eerst een prijscalculatie worden 

opgemaakt. Het is de bedoeling om bij de realisatie 

van de retrofit zoveel mogelijk gebruik te maken 

van recuperatiemateriaal. Bij een goedkeuring zal 

de installatie worden gerealiseerd en in gebruik 

genomen.  

III.  RESULTATEN 

Er werd een studie gemaakt over de nieuwe 

installatie. Hierbij werd een nieuw frame ontworpen 

en berekend om alle onderdelen te dragen. De totale 

constructie werd uitgetekend in een 3D tekening 

met Solid Works om een beter visueel zicht te 

krijgen. 

 

 

Figuur 4: 3D tekening nieuwe installatie 

 

Voor de nieuwe schakelkast werd er eerst een Eplan 

schema opgesteld met daarin de nodige elektrische 

componenten en veiligheden. In de kast is een S7-

1500 PLC van Siemens gebruikt. In de 

programmatie is een schema voorzien om het aantal 

wascyclussen bij te houden. Er zijn twee veldbussen 

gebruikt bij deze installatie: enerzijds Profibus, voor 

de communicatie met de PNOZ Multi Mini safety 

module, en anderzijds Profinet, voor de 

communicatie met het FESTO ventieleiland dat de 

kleppen en de membraampomp aanstuurt.  

 

De opwarming van de verf gebeurt door middel van  

stoom. Door gebruik te maken van een 

proportionele klep kan het gewenste debiet geregeld 

worden om de verf op temperatuur te houden. Bij de 

vergelijking van directe en indirecte stoom was de 

directe het meest energie-efficiënt. Alle warmte-

energie wordt in de tank geïnjecteerd. Bij indirecte 

stoom mag de temperatuur in de leidingen niet 

onder de 100° Celsius zakken. De stoom na 

warmteafgifte aan de verf heeft dus nog steeds een 

grote hoeveelheid warmte-energie die niet meer kan 

gebruikt worden. 

IV.  BESLUIT 

 

Er is een grondige studie gemaakt over hoe de 

nieuwe installatie eruit ziet. Het nieuwe frame is 

gelast en de twee vaten en de wasmachine zijn erop 

gemonteerd. De elektrische schakelkast is volledig 

bekabeld en klaar voor gebruik. De 

frequentieomvormers zullen pas geïnstalleerd 

worden bij de overschakeling van het oude naar het 

nieuwe systeem. Ze worden immers gerecupereerd 

uit de oude schakelkast. 

  

De noodstop op de wasmachine is nu geïntegreerd 

in het beveiligingscircuit van de volledige 

installatie. Bij het indrukken van deze noodstop 

zullen beide roerwerken een gecontroleerde stop 

uitvoeren.  

 

De nieuwe installatie is nog niet helemaal 

operationeel. Mechanisch zijn er nog enkele zaken 

op punt te stellen. Er is enerzijds veel tijd verloren 

gegaan om het project goedgekeurd te krijgen 

binnen het beschikbare budget. Anderzijds waren er 

enkele noodzakelijke stukken te kort bij de levering 

van bepaalde onderdelen.  

 

Verdere uitwerking van de installatie is aangeraden 

om de energie-efficiëntie te verhogen door de tank 

met de warme verf te isoleren. Dit geldt ook voor de 

leidingen. Er kan ook nog een meer uitgebreide 

studie gemaakt worden over de beveiliging van de 

stoomtoevoer bij een eventuele noodstop. 


