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I.  INLEIDING 

A.  Utexbel NV 

Utexbel NV is een textielbedrijf dat voornamelijk 

katoen verwerkt van katoenbollen tot garen en 

weefsels. Het bedrijf is gespecialiseerd in 

beschermingsstoffen die waterdicht, vuurvast of 

insect werend  kunnen zijn. De afzetmarkt gaat 

vooral naar de Europese overheidsdiensten zoals het 

leger, de politie en de postbodes. Vandaag telt 

Utexbel een 900-tal werknemers en heeft een 

jaarlijkse omzet van ca. 100 miljoen euro. 

B.  Padsteam RK 

De industriële wasinstallatie Padsteam van de 

fabrikant Ramisch Kleinewefers staat in voor het 

verven, fixeren en wassen van-weefsels. Padsteam 

is een Engelse afkorting voor ‘padding and 

steaming’, dit is een verfproces waarbij weefsel in 

open wijdte in kleurstof wordt gedrenkt (padding) 

en vervolgens wordt gestoomd (steaming). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit verfproces is een continue proces dat gebruik 

maakt van het foulard procedé. Bij een continue 

proces beweegt de stof voortdurend doorheen de 

machine. Het foulard procedé bestaat uit twee met 

rubber bekleedde rollen die op elkaar drukken waar 

het weefsel tussen passeert, dit zorgt dat 

vloeistoffen mechanisch uit het weefsel worden 

geperst. Figuur 1 toont een overzicht van de 

padsteam RK, de rode lijn stelt het weefsel in de 

machine voor en bedraagt in werkelijkheid 400 

meter. 

De machine bestaat uit verschillende en 

opeenvolgende delen zoals in blauw aangeduid op 

Figuur 1: 

1. Ingang (bok) 

2. Buffer 

3. Foulard 

4. Stomer 

5. Waterdichting 

6. Wasbakken 

7. Droogtrommels 

8. Accumulatie 

9. Controle + uitgang  
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Figuur 1: Overzichtstekening padsteam RK 
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II.  DOELSTELLINGEN 

De machine dateert van 1995 en wordt bestuurd 

door een Siemens S5 PLC. De sturing is sterk 

verouderd, vervangstukken worden duurder en zijn 

steeds moeilijker te verkrijgen. Utexbel wil deze 

sturing vervangen om de stijgende kosten in 

onderhoud te beperken. De machinebouwer is 

failliet, waardoor men geen beroep kan doen op de 

expertise om het proces aan te passen. De 

technische en chemische-kennis zit verspreid onder 

de werknemers van Utexbel en is dus niet 

gedocumenteerd. 

Het doel van dit eindwerk is het maken van een 

functionele beschrijving van de Padsteam RK. Om 

hierin te slagen wordt de thesis opgedeeld in twee 

onderzoeksluiken. In het eerst deel van de thesis, de 

literatuurstudie, moet de algemene werking worden 

verduidelijkt en de chemische behandelingen op de 

stoffen worden uitgelegd. In het tweede en meest 

praktische onderzoeksluik van de studie wordt 

onderzocht of op basis van het oude PLC 

programma het mogelijk is om de functionele 

regelkringen in kaart te brengen. 

De thesis zal dienen als handleiding en is een 

belangrijke input voor Utexbel om de sturing te 

kunnen vervangen door een Siemens S7 PLC. 

III.  RESULTATEN 

De literatuur studie bestaat uit twee delen. Het eerst 

deel handelt over de algemene werking van de 

machine. Deze start met een situering van de 

machine binnen het volledige proces van de 

katoenverwerking.  Daarna volgt een uitleg van 

speciale mechanische onderdelen die gebruikt 

worden in de textielindustrie. Als laatste is de 

algemene werking van de machine uitgelegd. Door 

de grootte en complexiteit van de machine is deze 

opgedeeld in negen verschillende delen. Per deel is 

apart de technische werking van de machine 

beschreven. 

In het tweede deel van de literatuurstudie zijn de 

negen verschillende programma cyclussen van de 

machine uitgelegd met aandacht op de behandeling 

van het weefsel. Daarop volgt een beschrijving van 

alle chemische producten die bij deze programma’s 

worden gebruikt. 

Het tweede en praktische deel van de thesis 

beschrijft de regelkringen van de machine. De 

regelkringen zijn opgedeeld volgens grootheid en 

dit in 5 categorieën: 

 

1. Temperatuurregelkringen 

2. Debietregeling van water 

3. Debietregeling van chemische producten 

4. Ph-regeling van het water in de wasbakken 

5. Snelheidsregelkringen van het weefsel 

 

Met het programma uit de Siemens S5 PLC zijn de 

regelkringen in kaart gebracht. Hiervoor werd een 

PID functiebouwsteen van Siemens gebruikt en 

werkt volgens het klassieke PID algoritme.  

De werking van de regelkringen zijn uitgelegd aan 

de hand van een vereenvoudigd blokschema zoals 

in figuur 2. Elke closed-loop regelaar heeft een 

wenswaarde (setpoint), werkelijke waarde (sensor) 

en een stuur waarde (actuator). Met het oog op de 

vernieuwing van de sturing en het implementeren 

van dezelfde regelaars met dezelfde regel-

parameters komen alle conversies van deze analoge 

waarden uitvoerig aan bod. Zo kan men het 

regelalgoritme overnemen en hoeft men enkel de 

ingang- en uitgangssignalen om te vormen naar het 

analoge bereik van de nieuwe sturing. 

 

  

Figuur 2: Blokschema regelaar 
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IV.  BESLUIT 

 

Ondanks de zeer beperkte documentatie over de 

Padsteam RK is een duidelijke beschrijving van de 

machine opgesteld. De beschrijving verduidelijkt de 

werking en het nut van de chemische processen en 

de aanwezige regelkringen van de machine. Dit 

bundelt de informatie welke aanwezig was bij de 

verschillende operatoren, techniekers en ingenieurs. 

Hierdoor is het bedrijf minder blootgesteld aan 

risico’s ten gevolge van personeelsverloop en stijgt 

de kennis bij de hierboven vermelde medewerkers. 

 

Via het S5 PLC programma zijn de regelkringen in 

kaart gebracht. Met de documentatie van de 

regelalgoritmes en de conversies van analoge 

waarden beschikt men over de nodige technische 

kennis om storingen vlotter op te lossen en om 

bestekteksten op te maken voor een nieuwe 

machine en de regelkringen te implementeren in een 

nieuwe en moderne PLC sturing. 
                                                           

 


