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I.  INLEIDING 

A.  ScaldoPack 

ScaldoPack is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het 

ontwerpen en produceren van pouch handling 

machines. Dit van het invoegen van de spout in de 

verpakking tot het afdichten van dit geheel. [1]  

Dit alles gebeurt door gebruik te maken van de 

laatste hoog dynamische technologieën waardoor zij 

zich zowel  kunnen onderscheiden in 

productiesnelheid als in flexibiliteit ten opzichte van 

de concurrentie. ScaldoPack is in staat een machine 

af te leveren waarbij het volledige proces van 

tekening tot finale machine binnen het bedrijf 

gebeurt.  

B.  Het huidige systeem. 

Het vervaardigen van de pouchverpakkingen gebeurt 

op een zogenaamde carousel (figuur 1) . Deze 

carousel bestaat uit acht posities waarbij iedere 

positie zijn taak binnen het proces vervult. Zo zal er, 

in volgorde op de carousel, een verpakking 

opgenomen worden om deze daarna te openen. 

Vervolgens wordt een spout geplaatst. Deze spout 

dient vast gesmolten te worden in de verpakking 

zodat het geheel lekdicht is. Dit gebeurt in de drie 

posities na het invoegen van de spout. Wanneer de 

voorgaande processen met succes volbracht zijn, 

kunnen de gefabriceerde verpakkingen afgevoerd 

worden op de laatste positie. Deze verpakkingen 

worden in een buffersysteem opgeslagen om later 

hun inhoud te krijgen.  Momenteel worden de 

verpakkingen die klaar zijn vanuit de  

 

                                                           
 

 

 

 

 

bufferzone gegroepeerd en afgeladen per 50 stuks. 

Deze kunnen dan per 50 in een vulmachine geplaatst 

worden waar het vullen en afsluiten van de spout 

plaats vindt. 

 

 

 
Figuur 1: carousel 

II.  DOELSTELLINGEN 

Als hoofdvraag dient nagegaan te worden of het 

mogelijk is om de vuleenheid rechtstreeks na de 

bufferzone te plaatsten zodat de zakjes niet meer van 

machine verplaatst hoeven te worden. Een 

vuleenheid bestaat op zijn beurt ook uit een carousel 

waarbij de zakjes op de carousel geplaatst worden en 

daarna rotatief alle bijhorende stappen overloopt. 

Hierbij dient in acht genomen te worden dat een 
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vuleenheid idealiter aan een constante snelheid 

draait.  

Het vullen is dus een continu systeem.  De aanvoer 

vanuit de buffer is een discontinu systeem. Dit omdat 

de vraag naar een zakjes aan de vuleenheid op een 

specifiek moment gebeurt. Met andere woorden er 

dient enkel een zakje vanuit de buffer aan de 

vuleenheid gepresteerd te worden wanneer de 

vuleenheid een zakje kan ontvangen. Door de 

constante draaibeweging van de vuleenheid dient het 

zakje uit de buffer op het juiste moment in de 

vulcarousel “geschoten” te worden. 

 

Het is de bedoeling dat een lineaire motor [2] in het 

concept geïntegreerd wordt. Zo kunnen de voordelen 

en beperkingen van dergelijke motoren onderzocht 

en getest worden om zo een bron van informatie te 

zijn voor toekomstige machines.  

In samenwerking met Beckhoff  kan de opstelling 

volledig uitgewerkt worden. Binnen de opleiding die 

ze geven, kunnen ze een opstelling met een lineaire 

motor gebruiken. Dit hadden ze tot op heden niet.   

 

De uiteindelijke doelstelling is dus het ontwerpen 

van een opstelling als tafelmodel waarbij de 

principiële werking van een discontinue naar 

continue systeem zichtbaar is. Hierbij dient een 

diversiteit aan motoren werkende te zijn waarvan 

minstens één lineaire motor. De volledige opstelling 

moet als opleidingstoestel gebruikt kunnen  worden 

door Beckhoff tijdens hun opleidingen/beurzen. 

III.  RESULTATEN 

De opstelling, zoals zichtbaar op figuur 6, is voorzien 

van een stappenmotor [3], servomotor [4] en lineaire 

motor. De vuleenheid wordt voorgesteld door een 

lineair bewegende lat, aangedreven door de 

stappenmotor. De pouches worden in deze opstelling 

niet opgenomen aangezien zij steeds vasthangen aan 

een spout. Deze spoutjes worden via een lineaire 

motor per vier uit de buffer gehaald. Een roterende 

schijf, die zich tussen de buffer en de lineaire lat 

bevindt, ontvangt deze één voor één. Deze 

tussenschakel wordt aangedreven door een 

servomotor (figuur 2).  

Dit tussenstation met servomotor  is nodig om ervoor 

te zorgen dat de spout gedurende de tijd nodig om in 

de lat geduwd te worden, kan meebewegen met de 

opening in de lat (figuur 3,4 en 5).  

Dit alles moet zeer nauwkeurig op elkaar afgesteld 

worden. Dit gebeurt aan de hand van een camtabel 

binnen de software van Beckhoff Twincat3 [5].   

De lineaire motor dient enkel de lip met geringe 

massa, zichtbaar op figuur 2, heen en weer te 

bewegen om spoutjes aan te voeren uit de buffer. De 

lip kan in de rechtse beweging over de spouts heen 

schuiven. Naar links duwt de lip de spouts vooruit.   
 

 
Figuur 2: Tussenstation met servomotor 

 
Figuur 3: Overdracht van tussenschijf aan lineaire lat (1) 

 
Figuur 4: Overdracht van tussenschijf aan lineaire lat (2) 

 
Figuur 5: Overdracht van tussenschijf aan lineaire lat  (3) 

lip 
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IV.  BESLUIT 

    1)  De lineaire motor als aandrijving 
 

Het gebruik van een lineaire motor als 

aandrijfmechanisme om de spoutjes uit de buffer aan 

te voeren, levert niet het verhoopte resultaat. De 

beperkende factor is massa en zodoende dus ook 

inertie. Bij relatief lage snelheden en lage 

acceleraties  kan de motor voldoen aan de wensen. 

Eenmaal de snelheid en versnelling opgedreven 

worden naar deze die voor een effectieve installatie 

nodig zijn, valt op dat dit buiten de capaciteiten van 

de motor valt. De massa van de flipper is vele malen 

kleiner dan de massa van de constructie die hiervoor 

nodig is. De massa van de spoel samen met de massa 

van de encoder, geleiding en connector box wegen 

overmatig door op de dynamiek.  

De aandrijving bij uitstek voor deze toepassing is een 

tandriemaandrijving waarbij de servomotor de riem 

heen en weer laat bewegen. Op de riem staat de 

flipper gemonteerd. Door de geringe massa volstaat 

het hier om een enkele geleiding te voorzien in plaats 

van dubbel zoals met een lineaire motor. Ook de 

kostprijs voor een opstelling met lineaire motor is 

hoger dan deze voor een tandriemaandrijving. 

 

    2)  Van discontinue naar continue systeem 
 

Door gebruik te maken van een tussenstation is het 

mogelijk om op gepaste tijden een spout aan te 

leveren aan de vulmachine (hier lineaire lat). Door de 

rotatiebeweging ontstaat de tijd en ruimte die nodig 

is om het spoutje af te geven aan de lineaire lat. 

(Figuur 3,4 en 5). Hier is het belangrijk om het  hoog 

dynamisch karakter van de beweging in rekening te 

brengen bij het dimensioneren van de motor. De 

motor moet namelijk na het oppikken van de spout in  

de buffer met een zo groot mogelijke versnelling naar 

de positie waar de spout wordt overgedragen aan de 

lineaire lat. Door de constructie van de schijf heeft 

deze een bepaalde inertie. De motor moet minstens 

een eigen inertie hebben die deze van de schijf kan 

opvangen bij deceleratie. Is dit niet het geval dan zal 

er een overshoot optreden bij de gewenste 

eindpositie en zal de motor zichzelf moeten  

corrigeren.  

 

 

 

    3)  Bruikbaar als opleidingsopstelling 
 

Het toestel is een tafelmodel uitvoering waarbij alle 

componenten van Beckhoff zijn. Alle onderdelen 

zijn geïntegreerd in de opstelling waardoor  het een 

geheel vormt en zodoende ook transporteerbaar is.  

 

 
Figuur 6: Definitieve opstelling, voorzijde 

 
Figuur 7: Definitieve opstelling, achterzijde 
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