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I.  INLEIDING 

A.  Picanol NV 

Het bedrijf Picanol dat weefmachines ontwikkelt, 
produceert en verkoopt aan industriële klanten, is 
een onderdeel van de Picanol groep. Volgende 
bedrijven behoren ook tot die groep: PsiControl, 
Proferro en Melotte. Twee op de drie medewerkers 
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij het 
ontwikkelen en produceren van weefmachines. De 
Rapier en Airjet zijn twee soorten weefgetouwen 
die gemaakt worden binnen het bedrijf. Naast de 
productie en verkoop van weefmachines wordt er 
ook aan installatie, inbedrijfstelling en dienst-na 
verkoop gedaan. [1] 

B.  Optimax-i 300 Rapier 

Deze masterproef beperkt zich tot een optimalisatie 
op één type weefgetouw namelijk de Optimax-i 300 
Rapier. De breedte van het geweven doek bedraagt 
drie meter. 

In de textielsector worden enkele specifieke 
benamingen gegeven aan bepaalde onderdelen van 
de weefmachine. Figuur I.1 toont de Optimax-i 300 
Rapier. 

De kettingdraden worden vanaf de kettingboom 
achteraan in de machine, onder spanning 
afgewikkeld. Deze kettingdraden, in een typische 

                                                      

 

dichtheid van 10 tot 50 draden/cm worden 
vervolgens door een kettingwachter geleid en 
krijgen een op- en neergaande beweging van de 
weeframen. De aandrijving van de weeframen is 
volgens een vast patroon of vrij programmeerbaar 
met elektrische sturing om het gewenste weefsel te 
bekomen. 

 
Figuur I.1: Optimax-i 300 Rapier 

Per cyclus van de machine wordt tussen de 
kettingdraden een inslagdraad ingebracht en 
vervolgens door het riet tegen het reeds gevormde 
weefsel aangeklopt. 

Bij de grijpermachines wordt die inslagdraad 
bewogen door twee grijpers: een gevergrijper die de 
inslag van links tot in het midden van de machine 
brengt, en een nemergrijper die de inslag 
overneemt en tot aan de rechterkant brengt. 

De zandboom, aan de voorkant van de machine 
trekt het weefsel vooruit met een gepaste snelheid 
die overeenstemt met de schotdichtheid. Dit is het 
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aantal inslagdraden per cm weefsel. Vervolgens 
wordt het weefsel op de doekrol opgewikkeld tot 
Ø600 mm. 

De aandrijving van de doekrol is een slipkoppeling 
met vast ingesteld slipkoppel, naarmate de 
opwikkeldiameter groeit, daalt daardoor de 
spanning op het doek. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Voor nieuwe marktsegmenten is opwikkelen met 
een instelbare constante doekspanning gewenst. 
Het aandrijfkoppel is afhankelijk van de 
doekspanning en de opwikkel diameter. 

Dit kan met een onafhankelijke rolaandrijving. Aan 
de hand van een literatuurstudie en een 
theoretische voorstelling van het proces is het 
mogelijk om een juiste aandrijftechniek te 
selecteren. 

Daarna is het een hele uitdaging om de machine op 
een efficiënte manier om te bouwen. Hierbij moet 
er rekening worden gehouden met de beperkte 
inbouwplaats van de aandrijving en het zoveel 
mogelijk benutten van bestaande wisselstukken. 

Het regelsysteem moet ervoor zorgen dat het doek 
correct wordt opgerold bij een instelbare constante 
trekkracht van maximaal 2000 N. De optimale 
regelstructuur wordt uitgewerkt, rekening houdend 
met eisen van de systeemintegrator. Met een 
standalone systeem moet de aandrijving eenvoudig 
gekoppeld worden aan de weefmachine, en is de 
communicatie met de sturing van de weefmachine 
beperkt tot een start, stop en foutsignaal. 

III.  RESULTATEN 

Vooraleer de keuze van de aandrijving te maken, 
wordt een lijst opgesteld met gegevens over de 
aandrijving. Deze parameters zijn de schotdichtheid 
en de snelheid van het weefproces. Hieruit wordt de 
snelheid van het doek bepaald en zijn de grenzen 
bepaald van de aandrijving. In Tabel III.1 worden alle 
waarden opgelijst die als output dienen voor de 
reductor van de motor. 

 

 Type doek 

Parameters Zwaar Licht 

Schotdichtheid 50 sch/cm 5 sch/cm 

Machinesnelheid 200 min-1 600 min-1 

Maximale snelheid 0,1627 min-1 4,8808 min-1 

Minimale snelheid 0,0542 min-1 1,6269 min-1 

Totaal koppel (lege rol) 80,6623 Nm 80,7750 Nm 

Totaal koppel (volle rol) 242,3968 Nm 246,3473 Nm 

RMS-koppel (volle rol) 181,3 Nm 

Totaal vermogen 1,4142 W 56,7309 W 

Tabel III.1: Parameters doekrol op aandrijfas 

Het proces kan visueel voorgesteld worden met een 
koppel-toerentalkarakteristieken. Figuur III.1 toont 
de karakteristiek van de lichte doek toepassing. 

 
Figuur III.1: Koppel-toerentalkarakteristiek lichte doek 

Ook de zware doektoepassing kan gevisualiseerd 
worden, zie Figuur III.2. 

 
Figuur III.2: Koppel-toerentalkarakteristiek zware doek 
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Belangrijk is dat bij opstart de aandrijving moet 
kunnen anticiperen in 0,15 s. Dit maakt dat het een 
dynamisch proces is. 

Naast de berekeningen en de inbouw van de 
aandrijving is er ook rekening gehouden met de 
omgevingsruimte van de machine. Zo staat een 
weefmachine vaak in een vochtige, stoffige ruimte, 
waardoor het aanbevolen is om een motor met 
natuurlijke convectie te nemen. Bovendien moet de 
spanning op het doek worden behouden zelfs bij 
machinestilstand. 

Vandaar wordt voor de aandrijving een permanente 
magneet synchroon motor (PMSM) met maximale 
snelheid van 4050 min-1gekozen, gecombineerd met 
een reductor met een overbrengingsverhouding van 
201,23. 

 
Figuur III.3: Motor en reductor [2] 

Naast de motor en reductor is er een terugkoppeling 
nodig om het proces stabiel te laten verlopen. Een 
loadcell die de kracht opmeet wordt geïntegreerd 
op de weefmachine aan de hand van een drie-punts 
methode. Er is gekozen om een krachtsensor van 
1200 N te gebruiken die reeds tot het gamma van 
Picanol behoort. 

 
Figuur III.4: Inbouw aandrijving 

Tenslotte is er een regelkring opgebouwd en 
geoptimaliseerd waarbij de krachtsensor en een 
setpoint van de gewenste kracht worden 
geïntegreerd op een procesregelaar. Die zorgt 
ervoor dat er een setpoint wordt gestuurd naar de 
regelkring van de motor. Hierbij is een correcte 
afregeling van de procesregelaar en de 
snelheidsregelaar van de motor een must. Door de 
parameters in te stellen aan de hand van de 
systeemeigenschappen wordt een stabiel systeem 
gecreëerd. De systeemeigenschappen worden 
bepaald uit de Bode karakteristiek van de 
aandrijving. Op die manier wordt de aandrijving 
perfect instelbaar en kan volgens de gewenste 
spanning worden opgerold. Deze bevindingen 
werden overigens uitgevoerd op een beschikbaar 
prototype. 

IV.  BESLUIT 

De aandrijving is gerealiseerd voor een 
snelheidsbereik van 0,0212 min-1 tot 1,909 min-1 en 
een koppelbereik van 200 Nm tot 610 Nm aan de 
doekrol. Dit voor een maximale spankracht van 
2000 N. 

Er werd vastgesteld dat de terugkoppeling niet 
optimaal is, daarom zou het beter zijn om de 
terugkoppeling te realiseren door de diameter van 
de doekrol op te meten. 

Het volledig project is gedocumenteerd in een 
masterproefverslag dat opgevat is als technisch 
naslagwerk. Zo beschikt het bedrijf over de nodige 
documentatie om aanpassingen door te voeren of 
om deze doekrolaandrijving in te voeren als optie. 
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