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I.  INLEIDING 

A.  Demapack 

Demapack is een familiebedrijf gespecialiseerd in 
het versnijden, herwikkelen en bladsnijden van elke 
papiersoort. Ook tal van folies worden door hen 
verwerkt.  

B.  Slitter rewinder machine 

De Goebel Rapid 1250 (Figuur 1) is een slitter 
rewinder machine van Duitse makelij die tot op 
heden nog steeds wordt gebouwd. Demapack is 
reeds jaren in het bezit van een oudere variant uit 
1966. Met een slitter rewinder machine wordt 
papier of ander materiaal afgewikkeld van een 
moederrol. Vervolgens in stroken versneden en 
terug opgewikkeld, meestal op kleinere diameter 
om eenvoudig verhandelen mogelijk te maken. 

 

      Figuur 1: Goebel Rapid 1250 

Om de werking van dergelijke machines te 
verduidelijken komen hieronder enkele belangrijke 
algemene functionaliteiten aan bod.   

Aan de achterzijde van de machine bevindt zich de 
moederrol die wordt afgewikkeld. Deze wordt 

afgeremd om de gewenste materiaalspanning te 
bekomen. Dit kan op verschillende manieren. Het 
gebruik van een schijfrem, magnetisch poederrem 
en een elektrisch regeneratieve rem zijn het meest 
voorkomend. Een elektrisch regeneratieve rem 
wordt eerder in grote installaties gebruikt aangezien 
de opbrengst daar opweegt tegenover de meerkost. 

Om een constante spanning te bekomen in het 
papier is het remkoppel afhankelijk van de diameter 
en het al dan niet versnellen of vertragen van de 
moederrol. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen open lus en gesloten lus regelsystemen. Als 
feedback in een gesloten lus systeem worden 
meestal load cells en/of een dancer rol gebruikt.  

Om gelijke strips te verkrijgen bij het versnijden 
dient het papier steeds op dezelfde positie in 
langsrichting binnen te treden in de machine. Bij het 
gebruik van slecht opgewikkelde moederrollen of de 
montage van een nieuwe moederrol kan de positie 
van het papier afwijken van de voorgaande. Daarom 
is de moederrol steeds axiaal verschuifbaar. Aan de 
hand van feedback uit een kantsensor gaat de 
afwikkelwagen automatisch verschuiven naar de 
juiste positie. Deze regeling wordt een kantsturing 
genoemd. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Zowel op elektrisch als mechanisch vlak dienen er 
heel wat zaken te veranderen aan de machine. 

 
De originele rem was enkel manueel instelbaar en 
de wagen kon slechts rollen tot 104 cm diameter 
opnemen. Dit dient 150 cm te worden.  Er dient een 
nieuwe afwikkelwagen te worden gebouwd met 
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daarop een aanstuurbare remming en voorzien van 
een kantsturing.  

Origineel werd de rem handmatig aangespannen, 
een open lus bediening dus. Voor het maken van 
een gesloten lus spanningscontrole dient er een 
spanningsmeting met behulp van load cells voorzien 
te worden in de machine.  

De huidige elektrische kast is ruim 25 jaar oud en 
helemaal niet meer up-to-date. Verder is er voor het 
nieuwe mechanische systeem ook een nieuwe 
aansturing nodig. Het bouwen van een compleet 
nieuwe stuurkast behoort dus ook tot deze 
masterproef.  

De bestaande aansturing biedt weinig 
mogelijkheden. Heel wat functies die moderne 
wikkelmachines aanbieden zijn niet aanwezig. Door 
middel van een HMI en PLC is het de bedoeling een 
performante en gebruiksvriendelijke aansturing te 
programmeren. 

III.  RESULTATEN 

De nieuwe afwikkelwagen (Figuur 2) bestaat uit een 
A-frame die via lineaire lagers is verbonden aan een 
grondkader. Een motor met reductor en spindel 
voorzien de aandrijving van de links/rechts 
beweging voor de kantsturing. De expansieassen die 
worden gebruikt voor de inklemming van de 
moederrol worden door middel van klaplagers met 
het A-frame verbonden. Een perslucht gestuurde 
schijfrem zal het remkoppel genereren. Onderaan 
op het A-frame is een ultrasoonsensor voorzien voor 
het opmeten van de diameter.   
 

 
Figuur 2: Afwikkelwagen 

Het detecteren van de papierkant gebeurt via een 
analoge vorksensor. Figuur 3 toont de 
implementatie van deze sensor in de machine.  
 

 
Figuur 3: Kantsensor 

Voor de gesloten lus spanningscontrole werd een 
wals gemonteerd op twee load cells. Met behulp 
van een PI-regelaar in de PLC en een proportioneel 
drukregelventiel wordt de remkracht geregeld. Ook 
een open lus en volledig manuele aansturing van de 
rem zijn mogelijk.  
 
De nieuwe stuurkast (Figuur 4) is, naast enkele 
standaard componenten, voorzien van een Siemens 
S7-1200 PLC, twee Mitsubishi frequentieregelaars 
en een versterkerkaart voor de load cells. De drive 
bovenaan stuurt de motor voor de kantsturing, de 
drive onderaan de opwikkelmotor.  
 

 
Figuur 4: Elektrische kast 
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Aan de voorzijde van de machine is een HMI 
voorzien. Op het hoofdscherm (Figuur 5) worden de 
belangrijkste componenten bediend en instellingen 
gemaakt. Er is bewust gekozen om de werkelijke 
structuur van de machine weer te geven op dit 
scherm. Naast het hoofdscherm is er nog een 
scherm voor meer specifieke instellingen, recepten, 
fouten logging, order logging en een handleiding 
voorzien. 
 

 

Figuur 5: Hoofdscherm 

Figuur 6 toont de afwikkelwagen gepositioneerd ten 
opzichte van de machine.  

 

 

Figuur 6: Afwikkelwagen en machine 

 

IV.  BESLUIT 

De nieuwe aansturing zorgt voor een    
gebruiksvriendelijke interface tussen operator en 
machine. Wikkelsnelheid en wikkellengte worden 
nauwkeurig bereikt, wat vroeger niet het geval was. 
De verschillende aanstuurmogelijkheden van de 
spanningscontrole zorgen voor een grote 
flexibiliteit. Ook de aanwezigheid van de fouten 
logging, de order logging en het receptenboek 
verhogen het gebruiksgemak. De kantsturing werkt 
volledig automatisch. Bij het plaatsen van een 
nieuwe moederrol of een rol in slechte staat wordt 
de juiste positie van de afwikkelwagen automatisch 
bereikt. Een bijkomend voordeel van de nieuwe 
aansturing is een vermindering in energieverbruik 
van ongeveer 20%. Dit komt vooral door het gebruik 
van moderne frequentieregelaars en het wegvallen 
van een hydraulische groep.   
 
Op mechanisch vlak is de machine ook heel wat 
verbeterd. Als eerste is het nu mogelijk 
moederrollen tot 1,5 m diameter op te nemen. 
Hierdoor zijn er minder rolwissels nodig in één 
productierun. Ook zorgt dit voor een economisch 
voordeel bij de aankoop van de grondstoffen. Ten 
tweede is het rendement en de juistheid van de 
kantsturing er een pak op vooruit gegaan. 
 
Een volgende stap in de modernisering van deze 
machine is het implementeren van alle nodige 
veiligheidscomponenten. Op dit moment wordt er 
enkel gebruik gemaakt van twee noodstopknoppen 
en een afscherming voorzien van een noodstop-
contact.  
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