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I.  INLEIDING 

A.  IVC -Moduleo 

Het bedrijf IVC, met vestigingen wereldwijd, is 

actief in de vloerbekleding. Het gamma strekt zich 

uit van PVC op rollen tot vinyltegels met een 

kliksysteem. The International Vinyl Company, 

waarvoor de afkorting staat, bezit verschillende 

divisies, elk met hun eigen specialiteit van 

eindproduct. Moduleo, de afdeling waar de 

masterproef doorgaat, spitst zich toe op de productie 

van hoogwaardige, modulaire synthetische vloeren 

voor residentiële en professionele toepassingen. 

B.  Recyclage Afdeling  

Naast de normale productielijn, is er in Moduleo 

een afdeling die instaat voor de recycling. 

Overschotten zoals randstroken, freesafval en niet 

kwalitatieve vinyltegels worden opnieuw 

opgewaardeerd tot granulaat. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten 

afvalstoffen: hard, zacht en freesmateriaal. De 

verhouding van de drie tijdens het extrusieproces is 

belangrijk voor de kwaliteit van de grondstof en 

vanzelfsprekend van het eindproduct. 

Hard en zacht materiaal wordt aangevoerd in kisten. 

Een kistenkantelaar kipt de, door de heftruck 

aangeleverde, kist op de transportband richting de 

schredder. Via luchttransport zal het vinyl of PVC 

                                                           
 

de granulator bereiken om het in nog fijnere deeltjes 

te malen. Na de granulator is het hard en zacht 

materiaal klein genoeg om op te slaan in silo’s.  

Naast de manuele invoer met kisten is er een 

automatische aanvoer van hard materiaal vanuit de 

kalander. De PVC folie heeft door het kalanderen 

een grillige zijkant die ontdaan wordt door ‘trim 

cutters’. De randstroken die hierbij ontstaan, 

worden getransporteerd met lucht naar een kleine 

granulator. De deeltjes van het randmateriaal gaan 

naar de silo van het hard materiaal. 

Het freesafval van de productie gaat rechtstreeks 

naar de ‘freessilo’ van de recyclage. 

De drie silo’s, elk voorzien van één of meerdere 

mengschroeven en een afvoerschroef, doseren 

continue materiaal in de hoofdschroef. Dosering 

gebeurt in de vorm van frequentie geregelde 

motoren waarbij de gewenste snelheid afgeleid 

wordt uit het recept. Het samengestelde PVC 

materiaal wordt als laatste stap geëxtrudeerd en 

versneden tot granulaat. 

Op elektrisch niveau is elke machine voorzien van 

een eigen stuurkast en PLC.  

Machine PLC Aansluiting 

PC Recyclage  STP 

Kistenkantelaar CPU 1214C STP 

Schredder CPU 313C MPI 

Siloblok ET200S / 

IM151-8 

STP 

Luchtafvoer CPU 312C MPI 

Granulator1 LOGO Nee 

Granulator2 LOGO Nee 

Tabel 1: Communicatie aansluiting aanwezige PLC’s 

STP = Shielded Twisted Pair  

MPI = Multiport Interface (Profibus) 
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Tussen de machines onderling is er amper sprake 

van communicatie, slechts enkele start- en 

foutsignalen worden gecommuniceerd door middel 

van digitale I/O. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Gebrek aan communicatie is één van de hoofdreden 

waardoor de recyclage afdeling bijna dagelijks een 

stilstand kent. De operator kan bij een fout, of een 

dreigende fout, niet tijdig ingrijpen omdat 

signalisatie verspreid staat over de afdeling. Een 

globaal opvolgingssysteem is een must!  

Onderzoek moet het best passende communicatie- 

en opvolgingssysteem uitwijzen. Een volledige 

praktische implementatie is een meerwaarde. 

 
Figuur 1: Flowchart masterproef 

 

 

III.  RESULTATEN 

Onderzoek heeft uitgewezen dat een Profinet 

netwerk het meest voordelig is. Volgende redenen 

argumenteren waarom.  

   Slechts twee stuurkasten moeten 

herbekabeld worden 

   Redundant, indien het netwerk uitvalt, 

kunnen de machines steeds standalone 

werken 

   Theoretisch onbeperkt in hoeveelheid data 

   Industrieel ethernet 

   S7-Connection 

Twee mogelijke opvolgingssystemen kunnen 

toegepast worden door de keuze van industrieel 

ethernet. 

 WinCC Flex applicatie 

 Custom software applicatie 

Bij een grondige vergelijking tussen de twee 

potentiële opvolgingssystemen komt de custom 

software met OPC server als beste uit de bus. Het is 

de voordeligste oplossing die ook de meeste 

mogelijkheden biedt om op maat te programmeren. 

Niettegenstaande dat OPC communicatie met eigen 

software meer voordelen biedt, wordt toch gekozen 

voor een WinCC Flex visualisatie. Eenvoudigheid 

in programmeren en configuratie heeft de doorslag 

gegeven. 

IV.  BESLUIT 

De eerste stap om de machines beter op elkaar af te 

stemmen is gezet, namelijk een onderzoek naar het 

beste communicatiesysteem. De stap was essentieel 

om het meest ideale opvolgingssysteem te kiezen. 

De praktische zijde van het onderzoek is reeds 

aangegaan maar is nog in uitvoering. 

 

Deze masterproef is tevens ook een voorzet om een 

groter project aan te gaan. Denk maar aan 

energiebesparende maatregelen of controle hogerop 

de CIM piramide. Voor beide partijen is dit 

onderzoek een meerwaarde.  
 


