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I.  INLEIDING 

 [1] De Balta Group is één van de toonaangevende 

producenten van vloerbekleding in Europa. Om van 

grondstoffen tot een afgewerkt product te komen, 

worden een aantal processen doorlopen. Één 

daarvan is de extrusie van vezels of draden. Dit 

gebeurt in de afdeling van Balta te Avelgem. Het is 

de bedoeling dat procestechnici, kwaliteits-

ingenieurs en procesverantwoordelijken sneller en 

makkelijker procesevaluaties betreffende het 

verbruik van grondstoffen, de geproduceerde 

hoeveelheden draden, de toestanden van machines, 

…, kunnen uitvoeren aan de hand van trendingen 

komende van Proficy Portal. Bij aanvang van dit 

project konden de verantwoordelijken het 

extrusieproces enkel opvolgen door middel van 

mondelinge communicatie met de procesoperatoren.  

 

II.  DOELSTELLINGEN 

In de eerste plaats is het belangrijk om de werking 

van het extrusieproces goed te begrijpen. Daarna 

werd de data van het proces door de PLC 

gecapteerd en in de SQL database opgeslagen. In 

een derde stap worden in Proficy Portal de nodige 

schermen aangemaakt met daarop een visualisatie 

van de data uit de database. Deze visualisatie kan 

een trending/grafiek of een tabel zijn. Aan de hand 

van deze visualisaties worden rapporten 

gegenereerd waarmee het extrusieproces beter kan 

worden opgevolgd en geoptimaliseerd. 

                                                           
 

III.  UITWERKING 

A.  Werking extrusieproces 

Voor de productie van karpetten zijn vezels nodig. 

Het productieproces van de vezels gaat door in de 

extrusie-afdeling, waar   verschillende niet identieke 

extrusie-eenheden aanwezig zijn. Deze bestaan uit 

een doseerinstallatie, extruder, spinbalk en 

verschillende posities. De ene eenheid heeft 

bijvoorbeeld meer posities dan de andere eenheid of 

deze kan uni-kleur (1 kleur)  of  three-play (3 

kleuren) zijn. De werking van het extrusieproces 

gebeurt als volgt (Figuur 1): uit de voorraad silo’s 

worden de korrels PP (polipropileen) aangezogen en 

getransporteerd naar één van de 9 wachttanks. Naast 

de wachttanks zijn er voor de extrusie van de vezels 

ook nog masterbatches (kleurenkorrels) en UV’s 

(additieven). Een mengeling van de korrels wordt 

via een doseerinstallatie naar de extruder gebracht, 

daar wordt de mengeling gesmolten. De verdeling 

van de gesmolten mengeling over de verschillende 

spinposities gebeurt via een verwarmde spinbalk en 

wordt afgekoeld in de spinschacht. Om sterkere 

vezels te krijgen, worden ze in de posities verstrekt. 

Verder gebeurt het textureren, het kroezelig maken 

van de vezels, en het vertengelen, het samenhouden 

van de verkroezelde vezels ook in de posities. Ten 

slotte worden de vezels gewikkeld op bobijnen.  
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Figuur 1: werking extrusieproces 

 

B.  Datacaptatie en visualisatie 

Om de verbruikte grondstoffen, geproduceerde 

hoeveelheden van producten, toestanden van 

machines,… te kunnen visualiseren en vervolgens 

te analyseren, wordt de procesdata van het 

extrusieproces door de PLC gecapteerd en 

opgeslagen in de SQL database. Daarna kan de data 

in Proficy Portal worden gevisualiseerd (Figuur 2). 

 

 
Figuur 2: datacaptatie en visualisatie 

 

IV.  RESULTATEN 

Figuur 3 geeft de overzichtspagina van de extrusie-

afdeling in Proficy Portal weer. Bovenaan staan de 

actuele meldingen. Dit zijn waarden die op het 

huidige tijdstip buiten de grenzen gaan. Er wordt 

weergegeven over welke machine het gaat, welke 

sensor de grenzen overschrijdt, de waarde van de 

sensor, de grenswaarde van de sensor en het tijdstip 

dat de waarde de grenswaarde overschrijdt. In de 

eerste rij op figuur 3 is de huidige waarde van de 

temperatuursensor 149.80°C, de grenswaarde 

bedraagt 146 °C. Deze melding werd weergegeven 

op 13 april 2015 om 11u 54min 53s. Naast een apart 

scherm voor de actuele meldingen is er ook een 

scherm voor de historische meldingen. Bij deze 

meldingen wordt  het starttijdstip en eindtijdstip van 

overschrijden van de grenswaarde als extra 

toegevoegd. Om de trending van een specifieke 

proceswaarde te tonen, dient de operator een 

machinegroep en een specifiek onderdeel van de 

een extrusie-eenheid te selecteren. Onderaan de 

overzichtspagina verschijnt dan de trending in de 

grafiek. 

 

 

 

 

Figuur 3: overzichtspagina extrusieproces in Proficy Portal 

Van de specifieke onderdelen van een extrusie-

eenheid zoals de doseerinstallatie, de posities en 

wikkelaars zijn in Proficy Portal verschillende 

schermen aangemaakt waar real-time temperaturen, 
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snelheden,… van de machines worden 

weergegeven. Figuur 4 geeft de visualisatie en de 

trendingen van de wikkelaar weer van een 

specifieke machine. 

 

Figuur 4: visualisatie wikkelaar 

Tot slot kunnen er ook grenzen rond  het setpoint of 

de proceswaarde van de sensor worden bepaald. 

Deze kunnen zowel manueel als automatisch 

worden ingesteld (Figuur 5). Bij de keuze 

automatisch gebeurt de berekening van de grenzen 

door een vaste of procentuele waarde op te tellen of 

af te trekken van het setpoint of proceswaarde. 

Daarnaast bestaat ook een mogelijkheid om de 

grenzen in te stellen aan de hand van kwaliteiten die 

in de database zijn opgeslagen. In de 

kwaliteitentabel zijn de marges van de grenzen 

vooraf vastgelegd. In de eerste rij op figuur 5 

worden de grenzen automatisch berekend door een 

vaste waarde, de marge, bij het setpoint op te tellen 

of af te trekken. Het setpoint is voor deze sensor is 

60 °C. De marges voor beide grenzen zijn 5°C. De 

grenzen zijn dus 65°C en 55°C. De geselecteerde 

sensor wordt weergegeven in de grafiek. 

 

 

Figuur 5: update grenzen 

V.  BESLUIT 

 

Door de captatie van de procesparameters uit het 

extrusieproces kan  dit proces beter opgevolgd 

worden. Met behulp van meldingen kan er bij het 

optreden van fouten sneller worden ingegrepen. Zo 

wordt een efficiënte kwaliteitsverbetering van de 

vezels gerealiseerd. De doelstelling om het 

extrusieproces te optimaliseren en de kwaliteit van 

de geproduceerde vezels op te volgen is dus al deels 

gelukt. In de database moeten nog heel wat extra 

trendingen worden toegevoegd om alle procesdata 

te kunnen opvolgen. Nu is dit maar het geval voor 

een beperkt deel van het extrusieproces. Daarnaast 

moeten in Proficy Portal ook nog heel wat extra 

schermen worden aangemaakt om alle procesdata te 

kunnen visualiseren. In de toekomst is het de 

bedoeling om een pagina met alarmeringen te 

voorzien. Deze pagina moet de alarmen komende 

van de PLC kunnen verwerken. 
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