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I.  INLEIDING 
Picanol is een bedrijf dat lucht- en grijperweefmachines 

produceert. Naast Picanol weaving machines bevat de Picanol 

Group ook PSI Control en Proferro. 

De weefselranden vergen meer aandacht om ervoor te zorgen 

dat deze stabiel blijven voor verdere verwerking. Om deze 

reden worden de weefselranden op een specifieke manier 

ingebonden door het gebruik van hiervoor gemaakte garens en 

apparaten. De rotatieve splits wordt vandaag op het merendeel 

van de luchtweefmachines geïnstalleerd. Functioneel voldoet 

dit apparaat aan de textieltechnische eisen. Toch zijn er een 

aantal beperkingen zoals het volume dat de apparaten innemen 

of de beperkte voorraad van het garen. 

II.  DOELSTELLINGEN 
De hoofddoelstelling is het vinden van een alternatief voor de 

huidige rotatieve splits. Deze doelstelling kan in enkele delen 

opgesplitst worden. Als eerste wordt een literatuurstudie naar 

de bestaande technologieën uitgevoerd. Dit kan gebeuren op 

basis van een patentonderzoek en concurrentieanalyse. Daarna 

worden een conceptueel lastenboek en evaluatiecriteria 

opgesteld en aan de hand hiervan kunnen enkele concepten 

opgesteld worden. Uit de concepten wordt één ontwerp 

gekozen om verder uit te werken.  

III.  ENKELE BEGRIPPEN 
De soort draden worden aangeduid op Figuur 1. De koers is te 

zien op Figuur 2 en is de opening van de kettingdraden die 

nodig is om de inslagdraden te kunnen aanbrengen. De grootte 

van de koers is afhankelijk van de afstand tot de aanslaglijn. 

De koershoek α ligt tussen de 25° en 30° in opengaap 

(volledig geopende kettingdraden), afhankelijk van het 

gebruikte weefsel. 

 
Figuur 1: De draden 

                                                           
 

 
Figuur 2: De koers 

De insertie-eis is te zien op Figuur 3 en houdt in dat de koers 

over een periode van 240° van een machinetoer 60% van zijn 

amplitude moet hebben bereikt bij luchtweefmachines. Bij 

grijperweefmachines bedraagt dit 65%. 

 
Figuur 3: Dimensieloze koers i.f.v. de machinetoer [1] 

IV.  RESULTATEN 

A.  Literatuurstudie 

Er bestaan verschillende alternatieven voor de rotatieve splits. 

Klöcker heeft twee apparaten, de Propeller en de Diskrunner. 

Enkel de Propeller is gepatenteerd [2]. Dornier heeft de 

MotoLeno gepatenteerd [3] en is gelijkaardig aan de 

Diskrunner. Bij de MotoLeno is de schijf van het apparaat ook 

de rotor van de aandrijving waardoor het aantal bewegende 

componenten gereduceerd wordt. Itema heeft de Electronic 

Leno Device (ELD) en is gepatenteerd [4]. Doordat deze 

apparaten en de huidige rotatieve splits nog nadelen hebben 

wordt een concept uitgedacht als alternatief voor deze 

apparaten. 

B.  Conceptueel lastenboek en evaluatie criteria 

In het conceptueel lastenboek worden alle parameters 

besproken waarmee rekening wordt gehouden tijdens het 

bedenken van de concepten.  

Ontwerp van een apparaat voor een 

onafhankelijke randafbinding 

Student: Martijn Coolman  

Promotoren: Koen Maertens, Kurt Stockman    

In samenwerking met: Picanol               Academiejaar 2016- 2017 



 2 

De parameters zijn de patentsituatie, bedraadbaarheid, grootte 

van de splitbobijnen, draadspanning,  afbindkwaliteit, 

stofgevoeligheid, slijtage, snelheid, draadkoers, inbouw-

grootte, kostprijs, betrouwbaarheid, synchronisatie en dubbele 

versie. 

Wanneer de concepten gevonden zijn werd er per concept een 

inschatting gemaakt van elke parameter door een waarde toe te 

kennen tussen 0 en 10. Hieraan wordt een gewicht toegekend 

omdat de ene parameter belangrijker is dan de andere. De drie 

concepten met de hoogste score werden voorgesteld binnen 

Picanol en er werd beslist dat de rotatieve splits met 

inwendige tandring verder uitgewerkt zou worden.  
Tabel 1: Top drie concepten 

Concept Figuur Score 

Riemaandrijving 

 

400 

Rotatieve splits met 

inwendige tandring 

 

390 

Ovale tandring en 

tandriem 

 

388 

C.  Rotatieve splits met inwendige tandring 

Z1 en Z2 op Figuur 4 zijn respectievelijk het kroonwiel en de 

planeetwielen en hebben een overbrengingsverhouding van 2. 

Om ervoor te zorgen dat ze niet in elkaar haken wordt 

negatieve profielverschuiving toegepast. Z3’s bevinden zich 

op de aangedreven schijf en zorgen samen met Z1 voor de 

lagering van de twee planeetwielen. De dunne lijnen zijn de 

voetcirkels, de dikke lijnen zijn de kopcirkels. Op Figuur 5 

zijn de draadogen terug te vinden in de planeetwielen. 

 
Figuur 4: Schema tandwielen 

 
Figuur 5: CAD-tekening 

tandwielen 

    1)  Koers 

Om te voorkomen dat de draden ineen draaien wordt na 

maximaal 40 machinetoeren de draaizin van het apparaat 

omgedraaid. Figuur 6 toont de koers van het apparaat - in 

millimeter - in functie van de machinetoer - in graden - bij een 

constante snelheid. De koers van het apparaat bedraagt 

90,56mm.  

 
Figuur 6: Koers i.f.v machinetoer 

De inbouwafstand ligt tussen 168,98mm en 204,24mm van de 

aanslaglijn om een koershoek α van 25° à 30° te behalen bij 

opengaap. Bij een constant toerental bereikt de koers over een 

periode van 213° van een machinetoer 60% van zijn 

amplitude. Dit kan opgelost worden door gebruik te maken 

van een snelheids- en/of positieregeling. Het apparaat zal 

hierdoor vlugger moeten versnellen waardoor het koppel zal 

stijgen. 

    2)  Toerental 

Eén cyclus van het apparaat stemt overeen met twee cyclussen 

van de machine. Het apparaat moet aan een snelheid van 700 

rpm kunnen draaien aangezien het machinetoerental 1400 rpm 

bedraagt.  

    3)  Koppel 

Het koppel dat het apparaat nodig heeft, als het op toeren is, is 

niet constant. Het koppelprofiel op Figuur 7 werd bepaald aan 

de hand van de draadspanning in het garen en de koershoek α, 

die varieert in de tijd. Het RMS-koppel kan hieruit bepaald 

worden en bedraagt 0,034Nm. 

 
Figuur 7: Koppel i.f.v. de koershoek 

Doordat het apparaat snel moet aanlopen en omkeren van 

draaizin zullen grote piekkoppels geleverd moeten worden. Op 

Figuur 8 is de bedrijfscyclus te zien wanneer er om de 40 

machinetoeren wordt gewisseld van draaizin. Wanneer na een 

kleiner aantal toeren van draaizin wordt gewisseld zal dit een 

impact hebben op de motor keuze want de motor zal minder 

tijd hebben om af te koelen. Deze tijd is afhankelijk van het 

toerental. Uit deze cyclus zal opnieuw een RMS koppel 

bepaald worden om het nominaal koppel van de motor te 

bepalen. Afhankelijk van de gekozen motor kan een minimum 

aan machinetoeren bepaald worden voordat het apparaat van 

draaizin wisselt. 



 3 

 
Figuur 8: Koppel i.f.v. de tijd bij versie met externe motor (zonder 

motorinertie) 

    4)  Motor 

Het type motor is een brushless DC motor (BLDC). Dit type is 

gekozen omdat deze over veel vermogen en koppel beschikt in 

een compacte bouwvorm wat belangrijk is wanneer het 

apparaat tussen de kaders wordt ingebouwd. Dit type motoren 

is goedkoper dan gewone permanent magneet servo motoren 

en is eenvoudiger te regelen. 

    5)  Met ringmotor 

De motor wordt gedimensioneerd om het volledige koppel van 

het apparaat te leveren. De last- en motorgegevens zijn te 

vinden in Tabel 2. 
Tabel 2: Gegevens apparaat en motor 

Apparaat Motor 
Acceleratie-

koppel 
2,18 Nm 

Maximum 

koppel 
11,52 Nm 

Omkeer-

koppel 
7,11 Nm 

Nominaal 

koppel 
3,57 Nm 

RMS 

koppel 
0,17 Nm 

Nominaal 

toerental 
700 rpm 

Lastinertie 

motorzijde 
0,0025 kgm² 

Motor-

inertie 
0,00203 kgm² 

 
Figuur 9: Rotatieve splits met ringmotor 

    6)  Met externe motor 

Omdat de motor buiten de kaders geplaatst zal worden, wordt 

een extra tandwiel- en riemoverbrenging toegevoegd. De 

overbrengingsverhouding van de tandwieloverbrenging is 

3,235. Van de riemoverbrenging bedraagt dit één want deze 

werd enkel toegevoegd omdat de motor zich op een bepaalde 

afstand van het apparaat bevindt. De last- en motorgegevens 

zijn te vinden in Tabel 3. 

 

 

 

Tabel 3: Gegevens apparaat en motor 

Apparaat Motor 
Acceleratie-

koppel 
0,58 Nm 

Maximum 

koppel 
5 Nm 

Omkeer-

koppel 
1,89 Nm 

Nominaal 

koppel 
1,7 Nm 

RMS 

koppel 
0,19 Nm 

Nominaal 

toerental 
3000 Rpm 

Lastinertie 

motorzijde 
0,00016 kgm² 

Motor-

inertie 
0,000102 kgm² 

 
Figuur 10: Rotatieve splits met externe motor 

    7)  Inbouwplaats 

De versie met ringmotor wordt bevestigd aan balk 1, vooraan 

de weefmachine zonder dat het zich in de verboden zone van 

100mm na de aanslaglijn zal bevinden. De versie met externe 

motor wordt op balk 2, achteraan de weefmachine bevestigd. 

 
Figuur 11: Vereenvoudigd zijaanzicht weefmachine 

V.  BESLUIT  
Er werd een alternatief apparaat uitgedacht voor de huidige 

rotatieve splits. De inbouwgrootte van de rotatieve splits met 

externe motor is kleiner dan het apparaat met ringmotor. Dit 

wil niet zeggen dat deze optie niet verder onderzocht moet 

worden. Ook de versie met externe motor heeft nadelen. Deze 

bezit meer bewegende onderdelen en wanneer het koppel te 

groot wordt is het mogelijk dat de riem over de tanden van de 

riemschijf springt. Tussen de riem en de riemschijf kan stof 

ophopen. Om deze redenen heeft de rotatieve splits met 

inwendige tandring en ringmotor de voorkeur om verder 

onderzocht te worden. Een alternatief voor de brede ringmotor 

kan een nieuw onderzoek zijn.  
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