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Voorwoord 

Na het behalen van het bachelor diploma in het KATHO te Kortrijk had ik nog genoeg interesse in de 

automatisering om te beginnen aan het schakelprogramma aan de toenmalige Hogeschool West-Vlaanderen, 

ook in Kortrijk.  

 

Om ook het diploma van Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek, afstudeerrichting 

automatisering in mijn bezit te krijgen stond ik opnieuw voor een interessante uitdaging, namelijk het voltooien 

van een masterproef. Deze opdracht heb ik natuurlijk niet alleen tot een goed einde gebracht, waardoor ik 

enkele mensen van harte wil bedanken. 

 

Allereerst wil ik mijn interne promotor Dhr. Steve Dereyne bedanken voor het opvolgen van het eindwerk en 

bijstaan wanneer er problemen opdoken. Alsook alle docenten die hun kennis gedeeld hebben met mij in de 

tweejarige opleiding en vooral de ondersteuning tijdens de masterproefperiode. 

 

Vervolgens gaat mijn dank ook uit naar mijn externe promotoren Dhr. Pieter Jannes en Dhr. Stijn Lepère voor 

de continue ondersteuning tijdens het zoeken naar oplossingen, uitvoeren van werkzaamheden en evaluatie 

van de uitgevoerde werken. Graag zou ik ook alle techniekers van BerryAlloc bedanken voor de hulp tijdens de 

ombouw van de machine. Ook alle andere werknemers wil ik danken voor de ontspannende momenten.  

 

Zonder mijn ouders zou ik nooit de kans gehad hebben om deze unieke ervaring mee te maken. Daarom zou ik 

hen en mijn familie willen bedanken voor de interesse en steun tijdens de masterproefperiode.  

 

Ten slotte wil ik ook mijn vrienden bedanken voor de leuke en plezante momenten die mijn studietijd 

onvergetelijk gemaakt hebben. 
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Abstract 

At BerryAlloc, which is located at Menen, laminate boards are produced. These boards are packed in boxes 

who need to be palletized. The purpose of the project is to renew the machine used to palletize these boxes.  

The machine is controlled by a Homatic and Siemens PLC. The Homatic PLC cannot be monitored when there is 

a problem, so fixing the problem can be very hard. Also there are two out dated drives who control the 

servomotors. During the revamping these drives will also be replaced.  

 

The first step to complete the project is to make a study of the machine. This contains exploring the electrical 

plans, the PLC program, etc. Meanwhile a salesman of Lenze is contacted to make an offer for two new drives.  

During the delivery period the main job was to redraw the electrical plans. These plans will be partly used for a 

test setup, where the functions of the drives will be explored. Also the opportunity will be taken to write a 

basic program on the test setup that will be used as base for the total program.  

  

During a standstill at the factory, the renovation of the machine was carried out. The technicians of BerryAlloc 

also replaced a mechanical door by a light curtain. During a second moment of standstill some adjustments 

were made to raise the safety level of the machine by rewiring the supply of the output cards of the PLC.   
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1  Inleiding 

1.1.  BerryAlloc 

 

figuur 1: BerryAlloc 

 

figuur 2: Beaulieu International Group 

Bedrijfsgegevens: 

BerryAlloc 

Industrielaan 100 

8930 Menen 

 

Tel: +32 56 52 84 80 

Fax: +32 56 52 84 90 

e-mail: info@berryalloc.com  

Website: http://www.berryalloc.com  

 

Berry Floor werd opgericht omstreeks 1998 door de familie De Clerck. In 2009 is het samengesmolten met 

Alloc. Het bedrijf kreeg toen de naam BerryAlloc. Dit bedrijf handelt in vloer- en muurbekleding bestaande uit 

laminaat. 

In 2005 werd er samen met vier andere bedrijven, de meeste ook onder leiding van deze familie, gefuseerd tot 

een groep genaamd Beaulieu International Group. Deze bedrijven zijn: 

 Beaulieu Wielsbeke 

 Ideal Floorcoverings 

 Raw Materials 

 Beaulieu Kruishoutem 

 

Met deze fusie staat het bedrijf sterker op de markt en zijn er meer mogelijkheden tot research en innovatie.  

De groep heeft al vestigingen over de hele wereld en wordt verdeeld in 3 verschillende business units: ‘Flooring 

Solutions’ handelt in allerlei vloerbekleding. De tweede unit ‘Granules’ produceert polypropyleenkorrels voor 

allerhande toepassingen. En als laatste unit is er ‘Fibres & Fabrics’, die in de textielmarkt actief is. 

BerryAlloc behoort tot de Flooring Solutions, in het bijzonder de houten harde vloerbekleding.  

Beaulieu International Group heeft drie vestigingen in deze sector: Menen (België), Meaulne (Frankrijk) en 

Lyngdal (Noorwegen).  

 

In de groep zijn er zo’n 3500 medewerkers in een dertigtal vestigingen actief. In 2012 werd er een omzet van 

1.4 miljard euro gemaakt. 
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1.1.1.  Productieproces Direct Pressure Laminate (DPL)  

BerryAlloc produceert per jaar ongeveer 18 miljoen m² laminaat.  

Dit laminaat bestaat uit verschillende lagen, welke afgebeeld is in figuur 3. 

 

 

figuur 3: Verschillende lagen in laminaat  

– Overlay 

– Decor 

– High Density Fiber Board (HDF) 

– Counterbalance 

 

De Overlay is een dunne film die op het laminaat wordt geperst. Deze zorgt voor krasbestendigheid. 

Onder deze laag bevindt zich het Decor. Hierdoor zal het laminaat het gekende uitzicht krijgen. 

Het grootste onderdeel van het laminaat is het High Density Fiber Board (HDF). Dit deel heeft een 

massadichtheid van 880kg/m³ en bestaat uit houtvezels die samengeperst worden tot een plaat van ongeveer 

1cm dik. Onder de plank is een Counterbalance bevestigd. Hierdoor krijgen de planken een grotere stabiliteit 

en zullen de planken recht blijven. 

 

In Menen worden grote HDF planken geleverd met vrachtwagens. Hierop worden de verschillende lagen 

geperst. Vervolgens worden deze planken verzaagd tot kleinere delen. De volgende bewerking bestaat uit het 

frezen van de profielen. Als de planken helemaal afgewerkt zijn worden deze verpakt en gepalletiseerd.  

In de fabriek zijn er zeven AGV’s (Automated Guided Vehicles) aanwezig die de afgewerkte producten van de 

machines stockeren in het magazijn en er terug uithalen. Hierdoor is er een minimum van heftruckchauffeurs 

nodig.  
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1.2.  Situering van het project  

Machines worden ontworpen met de technologie die op dat moment beschikbaar is en normen die dan van 

kracht zijn. Naarmate de tijd verstrijkt zal deze technologie geavanceerder worden en zullen de normen 

aangepast worden. Hierdoor bestaat de kans dat een machine als ‘verouderd’ wordt bestempeld. Tijdens een 

retrofit, ook soms wel revamping genaamd, wordt de machine deels opnieuw ontworpen. Dit zal verschillende 

gevolgen met zich meebrengen; de machine wordt gemakkelijker in gebruik omdat bijvoorbeeld een 

visualisatie duidelijker kan uitgewerkt worden. Nieuwe, betere en energiezuinigere componenten worden 

geïmplementeerd. Ook kunnen de veiligheidszones worden aangepast, met al dan niet nieuwe componenten. 

Dit laatste kan ervoor zorgen dat de machine een snellere werking heeft omdat bijvoorbeeld een mechanische 

afsluiting van de veiligheidszone soms vertraging kan opleveren.  

 

Aan deze retrofit hangt natuurlijk een kostenplaatje, door het aankopen van nieuwe componenten en de 

werkuren van zowel ingenieurs als techniekers. Toch mag dit niet enkel als een kost gezien worden omdat het 

oplossen van een probleem veel sneller kan gebeuren. Dit komt doordat er door de jaren heen al wat kennis is 

opgebouwd rond de machine en dus veel voorkomende fouten reeds gekend zijn. Hiermee zal er rekening 

gehouden worden tijdens de retrofit. Het energieverbruik van de machine kan ook enkele procenten dalen 

doordat nieuwe componenten energiezuiniger zijn en misschien ook minder overgedimensioneerd worden. 

 

1.3.  Doelstellingen 

In de fabriek van BerryAlloc worden grote houten planken tot laminaatplankjes bewerkt. Deze worden op hun 

beurt verzameld in dozen en daarna verpakt. Na het verpakken worden ze in groepjes van 4 tot 6 dozen op een 

pallet gestapeld, naar gelang de breedte van de planken. Via een palletiser worden ze laag per laag op de pallet 

gestapeld. Het is net deze palletiser waarop een retrofit wordt uitgevoerd. Voor de masterproef begon was 

deze portiek nog werkzaam met een Siemens en een Homatic PLC. Op deze Homatic PLC kan geen diagnose 

uitgevoerd worden. Deze controller wordt dus gezien als een black-box in de sturing en bemoeilijkt het vinden 

en oplossen van een probleem zodanig dat er beslist werd om deze PLC te vervangen. De portiek wordt tevens 

gestuurd met behulp van servodrives en servomotoren. Deze componenten zijn vrij gedateerd, dus ook hier 

wordt een aanpassing doorgevoerd. Hiervoor zullen de motoren en drives op de machine eerst geanalyseerd 

worden voordat de zoektocht naar nieuwe drives kan beginnen. Deze moeten ongeveer in dezelfde 

vermogensklasse liggen.  

Als alle componenten aangekocht zijn, wordt er in het atelier van BerryAlloc een kleine testopstelling gemaakt 

zodat de basisfuncties van de nieuwe modules gekend zijn voordat de eigenlijke retrofit begint.  

Doordat het programma van de Homatic in de reeds aanwezige Siemens PLC zal geïntegreerd worden, kan de 

visualisatie van de machine ook uitgebreid en geoptimaliseerd worden. 

Naast deze hoofddoelstellingen wordt er ook aandacht besteed aan de veiligheid rond de machine. Deze wordt 

bestudeerd en zal indien nodig aangepast worden. 
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2  Studie van de bestaande machine 

 

figuur 4: Portiek V4 

De machine is gebouwd in het jaar 2000 door de firma Bargstedt die gevestigd is in Duitsland. Toen de machine 

in het toenmalige Berry Floor aankwam, werd deze bestuurd door een Siemens S5 en een Homatic PLC. In 2006 

werd de S5 vervangen door een S7. Nu wordt er terug een retrofit op deze machine uitgevoerd, waarbij de 

Homatic PLC uit de sturing verdwijnt en de functionaliteit volledig overgenomen wordt door de S7. Ook zullen 

er nieuwe drives geïmplementeerd worden. 

Naast het aanpassen van het programma in de controller wordt er een lichtscherm geïntegreerd en kan onder 

andere de visualisatie geoptimaliseerd worden.  

In wat volgt zal de machine op verschillende perspectieven nader bestudeerd worden. 

2.1.  Mechanisch perspectief 

Figuur 5 is een schematische voorstelling van het bovenaanzicht van de machine. De verpakte planken komen 

uit de krimpoven op een transportband. Na deze transportband wordt de pak via een rollenbaan verplaatst. Op 

de eerste rollenbaan is er een mogelijkheid om drie pakken te bufferen. Bij de volgende rollenbaan wordt de 

pak door middel van een pneumatische inrichting opgenomen om op een riemenbaan neer te plaatsen. Op de 

tweede riemenbaan worden de pakken verzameld om deze daarna uit te lijnen en vast te klemmen. Vervolgens 

zal de portiek de pakken als één geheel opnemen en op een pallet stapelen die zich op de bovenste rollenbaan 

bevindt. Helemaal links is er een magazijntje met pallets die één voor één op de rollenbaan gezet worden. 

Wanneer de pallet vol gestapeld is door de portiek zal deze verder naar rechts geleid worden waarna een 

externe rollenbaan deze ophaalt. 
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figuur 5: Situatieschema, rollenbaan 
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figuur 6: Situatieschema, slede portiek 

 

 

figuur 7: Slede portiek 

Figuur 6 is het schematisch vooraanzicht van de slede van de portiek, terwijl figuur 7 een weergave is van dit 

deel van de machine zoals deze in het bedrijf aanwezig is. Hierop zijn enkele sensoren gemonteerd alsook 

mechanische eindelopen. De heen- en weergaande beweging wordt mogelijk gemaakt door een servomotor 

waarrond een getande riem ligt. Deze riem is vastgemaakt aan het gedeelte waarop de verticale richting 

mogelijk gemaakt wordt. Deze verticale richting wordt ook aangestuurd door een servomotor, maar dit keer 

door middel van het op- en afrollen van een riem. 

 

Motor

Motor

412

462

figuur 7 
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figuur 8: Situatieschema, grijper portiek 

 

figuur 9: Grijper portiek 

Figuur 8 is de schematische voorstelling van het bovenaanzicht van het klembord van de portiek. Ter 

verduidelijking is er terug een foto (figuur 9) eronder geplaatst. Het klemmen van de pakken gebeurt in twee 

fases: door een motor en door een pneumatische inrichting. De motor zal de effectieve klemming van de 

pakking teweeg brengen. De pneumatische klemming zal ervoor zorgen dat de pakken ondersteund zijn en dus 

niet uit de klemmen kunnen vallen.  

 

Motor

151

462

061

figuur 9 
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De machine is opgedeeld in verschillende groepen. In de drie voorgaande figuren zijn de nummers van de 

groepen genoteerd bij de plaats waar deze zich ongeveer bevinden. Tabel 1 is een lijst van deze getallen met 

hun Duitse en Nederlandstalige beschrijving. 

Tabel 1: De groepen en hun beschrijving 

Nummer Duitse beschrijving Nederlandse beschrijving 

001 einspeisung toevoer spanning 

003 betriebsvorwahl bedrijfsselectie 

004 kommunikation communicatie 

009 kommunikation Homatic/Siemens communicatie Homatic / Siemens 

061 laengenverst. traverse lengteverstelling klem 

088 blasen lichtschranken blazen optische sensoren 

089 kuehlgeblaese ventilatie elektrische kast 

123 versetzer verplaatser 

134 hub palettenmagazin pallets magazijn 

151 klammer-traverse pneumatische klem 

190 schutztuer veiligheidsdeur 

191 schutztuer stapelrollenbahn veiligheidsdeur stapelrollenbaan 

193 begehungsbereich speicher veiligheidsdeur krimpoven 

197 lichtvorhang palettenmagazin lichtgordijn pallets magazijn 

211 stapelrollenbahn 1 stapelrollenbaan 1 

212 stapelrollenbahn 2 stapelrollenbaan 2 

213 stapelrollenbahn 3 stapelrollenbaan 3 

311 rollenbahn palette rollenbaan pallets magazijn 

321 zwischenrollenbahn tussenliggende rollenbaan 

331 stapelplatz 1 stapelplaats rollenbaan 

383 bandfoerderer 1 band na foliekrimper 

384 rollenbahn speicher rollenbaan bij buffer 

386 rollenbahn versetzer rollenbaan voor verplaatser 

395 riemen groene riemen 

397 aufnahme-riemen groene afname riemen 

412 fahrantrieb rij-inrichting 

462 hubantrieb hefinrichting 

651 speicher buffer 

2.2.  Elektrisch perspectief  

Bij de machine staan er drie Rittal kasten. Hierin bevinden zich alle besturingscomponenten om de machine 

werkbaar te maken. Als controller is er een Siemens en een Homatic PLC aanwezig. Vijf klassieke asynchrone 

motoren van 0,75kW worden gestuurd door frequentieomvormers. De servomotoren van de portiek worden 

aangestuurd door servodrives. 

Verschillende sensoren worden binnengenomen en actoren worden aangestuurd via contactoren. Deze 

contactoren werken met een stuurspanning van 24VDC.  

De bekabeling tussen de kast en de eigenlijke machine wordt gekoppeld door Harting fiches. 
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Op de machine zijn er verschillende elektrische kastjes aanwezig waarin klemmenstroken gemonteerd zijn. 

Hierop zijn de eigenlijke kabels van de sensoren aangesloten. Voor bewegende delen liggen de kabels in 

kabelrupsen, zodat er geen schade kan optreden tijdens de werking.  

De elektrische schema’s zijn getekend met het tekenpakket Elcad.  

2.2.1.  SEW servomotoren en drives  

De portiek wordt aangedreven door twee SEW permanent magneet synchrone AC motoren, met bijhorende 

reductiekast. De types van de motoren zijn voor de rij-inrichting DY90M/B/TH/VY en voor de hefinrichting 

DY90L/B/TH/VY. De reductiefactor voor de rij-inrichting is 10,88 en voor de hefinrichting 12,33. 

De servomotoren werken op een driefasige spanning van 400V en hebben een maximum stuurfrequentie van 

225Hz. Met het gebruik van vergelijking (1) kan het vermogen van deze motoren berekend worden. Gegeven 

zijn het koppel en het toerental, deze zijn 19,2Nm voor de rij-inrichting en 29Nm voor de hefinrichting. Beide 

motoren hebben een nominaal toerental van 4500rpm. Met behulp van vergelijking (2) kan het toerental 

omgezet worden naar hoekfrequentie. Als resultaat voor het vermogen wordt ongeveer 9kW voor de rij-

inrichting en 13kW voor de hefinrichting bekomen, indien de motoren nominaal belast zijn en op nominaal 

toerental draaien. 

 

      (1) 

  
     

  
 (2) 

Legende:  

 Symbool: Grootheid: Eenheid: 
 P Vermogen kW 
 M Koppel Nm 
 ω Hoekfrequentie rad/s 
 n Toerental rpm 

 

In de motor is er een rem aanwezig. Deze wordt gestuurd met een spanning van 110V en heeft een maximum 

houdkoppel van 40Nm voor de hefinrichting en 20Nm voor de rij-inrichting. Op beide motoren is er een 

gedwongen koeling aanwezig, een externe ventilator zorgt hiervoor.  

Deze motoren zijn gebouwd in 2004 en zijn inmiddels niet meer nieuw te verkrijgen in de handel. In het 

magazijn van BerryAlloc is er van ieder model nog één in voorraad. 

 

Het aansturen van de synchrone servomotoren gebeurt door servodrives. Ook deze apparaten zijn van SEW, 

zijn verouderd en dus niet meer in de handel te verkrijgen. De drives bestaan uit één gelijkrichter, of power 

supply module, en twee invertoren, of axis-modules. De power supply module vormt de driefasige 

voedingsspanning om naar een gelijkspanning. Op deze DC-bus worden de axis-modules aangesloten.  

Deze drie modules komen uit de MOVIDYN-reeks.  

Het type van de power supply is MPB51A027-503-00. In de bijhorende datasheet kan hieruit besloten worden 

dat de power supply een overschot aan energie zal dissiperen in een remweerstand i.p.v. deze energie terug in 

het net te steken. De power supply wordt aangesloten op een driefasen net met een lijnspanning tussen de 380 

en 500V. Deze module kan een vermogen van 27kW omzetten naar een DC spanning voor de axis-modules.  
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In dezelfde datasheet worden ook de axis-modules behandeld. Deze zijn van het type MAS51A0xx-503-00. 

Voor de verticale beweging zal de ‘xx’ ingevuld worden door 30. Dit wil zeggen dat de module een 

uitgangsstroom van 30A kan leveren aan de gekoppelde motor. De servomotor voor de rijbeweging is iets 

minder krachtig en daardoor zal ook de drive een klasse lager zijn. Deze kan 15A leveren. Via formule (3) kan 

het vermogen van deze drives berekend worden. Dit heeft als resultaat ongeveer 20kW en 10kW. Bij deze 

berekening werd gerekend met een driefasige uitgangsspanning van 400V en een cos ϕ van 0,95. 

 

  √           (3) 

 

Wanneer er zeer vaak wordt afgeremd met een motor-drive opstelling kunnen er problemen optreden met een 

overvloed aan energie. Op deze machine wordt de overtollige energie van de twee axis-modules via één 

remweerstand weggewerkt. De remweerstand die gekoppeld is aan de power supply heeft een 

weerstandswaarde van 18Ω en een vermogen van 1500W. Deze is van het type BW018-015, welke gemaakt 

werd door het merk SEW. 

 

Om de vervuiling van hoogfrequente signalen op het net tegen te gaan is er een ‘line choke’ geschakeld. Dit is 

ook wel bekend als een netfilter. Het type hiervan is ND045-013 en heeft als elektrische eigenschappen een 

maximum spanning van 500V, een maximum stroom van 45A en een inductie van 0,1mH.  

  

Op beide motoren is een resolver aanwezig. De positie, snelheid en draairichting van de motoren kan hiermee 

worden opgenomen en zal als ingang dienen voor de drives. De drives hebben ook een gesimuleerde resolver-

uitgang, welke wordt teruggekoppeld naar de Homatic PLC. Verder worden de drives gestuurd door enkele 

digitale uitgangen van de PLC. Ook is er een optisch PWM signaal van de PLC dat via een convertor verbonden 

is aan de analoge differentiaal ingang van de drive.  

2.3.  Automatiseringsperspectief 

In de ganse fabriek is er een Profibus DP netwerk uitgerold. Dit heeft als voordeel dat bijna alle sturingen van 

de machines kunnen verbonden worden met elkaar. Ook kunnen de techniekers vanuit eender welke plaats 

online gaan in iedere PLC waarin een communicatiekaart geïnstalleerd is.  

In de elektrische kast van de portiek zit een Siemens 315-2DP en een Homatic PLC. Op de machine wordt er 

enkel gebruik gemaakt van digitale in- en uitgangen. Profibus communicatie tussen de PLC’s onderling is niet 

mogelijk omdat de Homatic PLC niet over een Profibus interface beschikt. 

De Siemens PLC zal alle transportbanden, pneumatische ventielen, communicatie met de andere machines en 

de visualisatie voor zijn rekening nemen. De Homatic PLC daarentegen bestuurt enkel de portiek. 
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2.3.1.  Siemens configuratie 

  

figuur 10: Siemens PLC 

In het rack zijn er enkele in- en uitgangskaarten geplugd. Op het Profibus netwerk zijn twee ET200M eilanden 

gekoppeld met bijhorende in- en uitgangskaarten. Hierop zijn de meeste sensoren en actoren geschakeld. Ook 

is er nog een DP/DP koppelaar geconfigureerd om variabelen van een andere PLC sturing binnen te nemen en 

te manipuleren.  

Naast deze modules is een visualisatiescherm type TP177 gekoppeld aan de PLC via MPI. Hierop wordt de 

machine bediend en komen eventuele foutmeldingen. In figuur 11 is een schermafdruk van de opstelling te 

zien zoals deze geconfigureerd is in NetPro. 

 

 

figuur 11: De netwerktopologie in NetPro 

De broncode van deze PLC is beschikbaar. Figuur 12 is een stappenplan van het programma dat doorlopen 

wordt. Per groep van de machine is er een functieblok geschreven. Deze functies worden vervolgens één voor 

één opgeroepen in de cyclische programmablok OB1. Ook zijn er twee fout OB’s aanwezig om de PLC in run te 

houden in geval van een Profibus fout. Dit zijn OB86 en OB87. Deze blokken worden respectievelijk doorlopen 

bij een Rack Failure en een Communication Error. 

Een geheugenbereik van 26 ingangswoorden is geconfigureerd om sensoren en andere toestands-

veranderingen binnen te nemen. 26 uitgangswoorden kunnen gebruikt worden om actoren te bedienen. 
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figuur 12: Stappenplan Siemenscode 
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2.3.2.  Homatic configuratie 

 

figuur 13: Homatic PLC 

Aan de Homatic PLC is er geen veldbus gekoppeld omdat deze niet voorzien is van een dergelijke interface. 

Deze PLC wordt opgebouwd uit verschillende modules. In deze configuratie zijn er zes plaatsen bezet en zijn er 

nog vier beschikbaar. Vier in- en uitgangskaarten zijn in de configuratie geschakeld, die elk zestien in- en 

uitgangen bevatten. Ongeveer de helft van deze aansluitingen wordt gebruikt voor het uitlezen van sensoren 

en aansturen van actoren, terwijl de andere helft van de aansluitingen verbonden is met de Siemens PLC. 

Verder zijn er nog twee kaarten ingeplugd die de controller bevatten en die onder andere PWM signalen 

kunnen uitsturen. Hierbij zijn er twee optische aansluitingen beschikbaar. Deze aansluitingen zijn, via een 

convertor, verbonden met de SEW drives die de servomotoren van de portiek aansturen. De positie van de 

motoren wordt via een gesimuleerde encoder uitgang van de drives teruggekoppeld naar de PLC. 

Het grootste probleem met deze PLC is dat er niet kan gemonitord worden in het programma. Hierdoor wordt 

foutdiagnose zeer moeilijk. Dit is de voornaamste reden waarom de retrofit op de machine wordt uitgevoerd. 
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2.3.3.  Safety 

 

figuur 14: Veiligheidszones 

De omgeving rond de machine is opgedeeld in verschillende zones. In figuur 14 zijn deze zones gevisualiseerd.  

De portiek wordt afgeschermd door een veiligheidshek. Om toch toegang te verlenen tot de gevaarlijke zone 

zijn er drie deuren ingebouwd. Deze worden gesloten met veiligheidsgekeurde sloten van Allen Bradley. De 

toestand van deze sloten worden binnen genomen in een Moeller veiligheidsrelais waardoor een veiligheids-

zone gecreëerd wordt.  

In de veiligheidszone dienen er lege pallets ingezet te worden. Hiervoor is een lichtscherm geïnstalleerd. Bij het 

doorbreken van deze lichtstraal zal slechts het deel van de machine, waar de palletwissel doorgaat (zone 197), 

stilvallen. Hierdoor zal het gevaar voor de operator wegvallen. Als de handeling ten einde is, moet de operator 

op een knop drukken om dat deel van de machine terug in werking te stellen.  

 

Nadat de pallet gevuld is, moet deze de veiligheidszone verlaten. Deze uitgang wordt beveiligd met een 

pneumatisch gestuurde mechanische deur. Wanneer de pallet naar buiten komt, wordt de deur net voor de 

pallet geopend en net na de pallet terug gesloten. Tijdens de werking van de machine wordt de deur met een 

veiligheidsslot gesloten en wordt deze toestand ook binnen genomen in het veiligheidsrelais.  

Tijdens het naar buiten steken van de pallet zou echter toch een mogelijkheid zijn om de veiligheidskooi binnen 

te geraken. Hierdoor wordt er tijdens de retrofit van de machine dan ook extra aandacht geschonken aan deze 

mechanische deur. Een mogelijkheid is om deze deur te vervangen door een tweede lichtscherm in combinatie 

met muting voorwaarden.  

 

Alle veiligheidsgerelateerde sensoren worden als ingang binnengenomen in de veiligheidsrelais. Enkel als alle 

schakelaars juist bediend zijn, zal het veiligheidsrelais twee uitgangen sturen. Hieraan worden twee relais 

geschakeld die de vrijgave geven aan de PLC. De normaal gesloten contacten van de laatst vernoemde relais 

worden ook binnen genomen in het ingangscircuit zodat ook deze ‘niet-veilige’ componenten op fouten 

worden gecontroleerd.  
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3  Retrofit van de machine 

3.1.  Type drives 

In het gamma van SEW zijn de MOVIDYN drives niet meer te verkrijgen. 

Voor het aansturen van een beweging over meerdere assen is er nu de reeks MOVIAXIS. 

Wanneer slechts één as aangestuurd moet worden, of als de ontwerper liever per as een aparte drive heeft, is 

er de MOVIDRIVES reeks. Als laatste optie is er de MOVITRAC LTX. Dit is een gedecentraliseerde opstelling. 

Hierbij wordt de omvormer dus bevestigd bij de motor. 

 

Enkele jaren geleden werd de beslissing genomen binnen BerryAlloc om nieuwe apparaten, betreffende het 

aansturen van motoren, bij Lenze te kopen. Deze retrofit zal dus logischerwijs ook voltooid worden met Lenze 

drives. Deze beslissing zal verschillende voordelen teweegbrengen. Een eerste voordeel is dat er dan minder 

verschillende types in stock liggen. Ook is het handig voor de techniekers omdat ze maar één merk van drives 

en de werkomgeving ervan onder de knie moeten hebben. Wanneer er veelvuldig apparaten aangekocht 

worden bij eenzelfde fabrikant is de mogelijkheid groter om scherpere prijzen en een betere service te krijgen.  

Omdat de servomotoren op de portiek nog niet aan vervanging toe zijn en er nog twee exemplaren aanwezig 

zijn in het magazijn, wordt er enkel voor de drives een prijsofferte aangevraagd bij Lenze. Deze is in Bijlage II: 

Offerte van Lenze toegevoegd.  

Een nadeel van deze opstelling is dat de motoren en de drives van een verschillend merk zijn. Hierdoor zal de 

drive niet alle karakteristieke eigenschappen van de motor helemaal correct ingevoerd krijgen. De waarden 

zullen via een meetcampagne uitgelezen worden en zijn bijgevolg iets minder nauwkeurig.  

 

In het gamma van Lenze zijn er twee verschillende soorten drives ter beschikking: gedecentraliseerde 

invertoren en control cabinet invertoren. Bij het eerste type staat de invertor bij de motor en hierdoor is er een 

hoge IP-klasse verreist. Het maximum vermogen van dit type invertoren is 22kW. 

De drives van het type control cabinet zijn modules die in de schakelkast gemonteerd worden. Deze modules 

kunnen een zeer groot vermogen aansturen, met een maximum van 370kW, afhankelijk van de elektrische 

eigenschappen en het type. De IP-klasse is minder hoog, net omdat ze in de schakelkast hangen in plaats van 

‘on the field’. Bij deze types drives kunnen er dan twee verschillende uitvoeringen voorop gesteld worden: een 

powermodule verbonden met verschillende as-modules of voeding- en as-module in één behuizing. Bij de 

laatste uitvoering kan de DC-bus van de verschillende behuizingen ook extern verbonden worden.  

Bij een opstelling met verschillende assen kan deze DC-bus grote voordelen met zich meebrengen. Als de 

applicatie zodoende geprogrammeerd wordt dat bij het afremmen van een motor een andere motor versneld, 

kan de remenergie rechtstreeks gebruikt worden voor het versnellen van de andere motor.  

Als de opstelling met één powermodule en verschillende as-modules wordt gekozen, kan de powermodule 

mogelijks een vermogensklasse kleiner gekozen worden.  

 

De types van de huidige SEW drives en motoren werden doorgegeven aan Lenze en op basis hiervan werd 

voorgesteld om een 11kW en 15kW invertor voor respectievelijk de rij-inrichting en hefinrichting te 

implementeren. Dit zijn de eerstvolgende beschikbare vermogens, t.o.v. de motorvermogens, in het gamma 

van Lenze. 

Er wordt gekozen voor control cabinet drives waarvan de voeding- en as-module in één behuizing zitten. Dit 

omdat de aparte as-modules zeer weinig intelligentie bevatten en hierdoor een extra Lenze controller vereisen. 

Het zou een extra kost zijn die niet opweegt tegen de voordelen.  
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De drives die gekozen zijn, zijn beide van de 8400 TopLine serie. Enkele functies, zoals motorinitialisatie, 

refereren en positioneren zijn beschikbaar in deze drives.  

Alsook zijn er verschillende functieblokken beschikbaar waarmee er in de drive kan geprogrammeerd worden. 

Beide drives zullen gekoppeld worden met het Profibus netwerk via een communicatiemodule. 

 

Tijdens het remmen moet er energie uit de inertie van de opstelling gehaald worden. Deze energie zal initieel 

zorgen voor het stijgen van de spanning op de DC-bus. Om deze spanningsstijging te beperken zijn er 

verschillende methoden beschikbaar. Meest voorkomende zijn de energie in een remweerstand dissiperen, 

met de remenergie een startende motor sturen of aan energierecuperatie doen. Dit laatste houdt in dat de 

energie terug in het net gestoken wordt. Hierbij wordt de drive gevoed door een voeding-terugvoedings 

module. Vanzelfsprekend is het dat er ook in deze schakeling zekeringen aanwezig moeten zijn en bijkomstig is 

een filter vereist. Deze opstelling zou een extra kost zijn van ongeveer €3.900, wat niet opweegt tegen de 

opbrengst van de energiebesparing.  

Om de remenergie te gebruiken voor het starten van een andere motor dient de DC-bus gekoppeld te worden. 

Tussen de verschillende modules moet deze DC-bus beveiligd worden met zekeringen. Omdat het voordeel van 

deze extra koppeling in de schakeling niet groot genoeg wordt geacht, wordt ook dit niet uitgevoerd.  

 

Voor elke drive zal er dus een afzonderlijke remweerstand worden voorzien. Een inwendige remchopper zal 

ervoor zorgen dat de tussenkringspanning niet te hoog oploopt, maar dat de energie in de remweerstand 

wordt gedissipeerd tijdens het afremmen van de servomotor. De eigenschappen van de remweerstand van de 

rij-inrichting zijn 27Ω, 200W en voor de hefinrichting 18Ω, 800W. De weerstandswaarde van deze 

componenten wordt in de datasheet van de drive opgelegd. Afhankelijk van de hoeveelheid energie die tijdens 

het remmen weggewerkt moet worden, wordt het vermogen van de weerstand bepaald.  

 

Omdat het vermogen van de drive voor de hefinrichting zodanig groot is, verplicht Lenze een netfilter te 

schakelen tussen het net en de voedingsklemmen van de drive. Deze netfilter zal de invloed van de 

harmonischen, geproduceerd door de drive, op het net beperken. De filter is gemaakt voor een nominale 

stroom van 35A en heeft een inductiviteit van 0,88mH. 

 

Op de Lenze TopLine 8400 is er een ingang, Safe Torque Off (STO), voorzien waarmee de motoren op een 

veilige manier tot stilstand kunnen gebracht worden. De uitgangen van het veiligheidsrelais dienen hieraan 

gekoppeld te worden om een optimale veiligheid te creëren. Bij het aanvragen van het binnentreden van de 

veiligheidszone wordt er geprogrammeerd dat de PLC eerst de servodrives op een gekende toestand tot 

stilstand brengt, waarna de toegang verleend wordt tot de zone. Hierna schakelt de STO en wordt de spanning 

van de motoren weggenomen. Indien er op de noodstop gedrukt wordt, zal de drive onmiddellijk uitvallen en 

de servomotoren spanningsloos gebracht worden.  

 

3.1.1.  Controleberekening van de offerte van Lenze 

Als een klant een offerte aanvraagt bij Lenze, worden verschillende machineparameters meegegeven. Dit zal 

onder andere de te bewegen massa, cyclustijd, asdiameters, enz. zijn. De contactpersoon zal deze dan invoeren 

in Drive Solution Designer (DSD), waarna het programma een berekening maakt en de verschillende 

componenten dimensioneert. De output van DSD is als toevoeging opgenomen in de bijlagen op de CD-rom. 

Ter controle wordt in dit deel van het masterproefverslag de dimensionering uitgewerkt. De gebruikte formules 

van berekening zijn hieronder uitgeschreven waarna verschillende besluiten worden getrokken.  

In figuur 15 worden de verschillende stappen dat de portiek moet ondergaan uitgebeeld. [1]  
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Per stap wordt het koppel en vermogen berekend.  

 

figuur 15: Stappen 

Volgende gegevens werden bezorgd bij de contactpersoon van Lenze: 

Tabel 2: Gegevens controleberekening 

Grootheid symbool Hefbeweging Rijbeweging Eenheid 

Massa in lege toestand m_leeg 150 250 kg 

Massa in beladen toestand m_vol 235 335 kg 

Wieldiameter d 0,125 0,180 m 

Cyclustijd t_cyclus 13 13 s 

Acceleratietijd t_acc 0,5 0,5 s 

Bewegingstijd t_bew 1 1 s 

Lastrendement ƞ 0,95 0,95  

Reductiefactor i 10,88 12,33  

Wrijvingscoëfficiënt µ 0,1   

Ingestelde acceleratie (Lenze) acc 2000 3000 Units/s² 

Voedingsverhouding (Lenze) verh 360 360 Units/rev 

 

Met de gegevens over de maximale versnelling en de tijd om te versnellen ingevuld in formule (4) en (5) kan 

het bewegingsdiagram opgemaakt worden.  
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Wanneer we de uitgerekende waarden in een diagram plaatsen bekomen we volgende grafieken: 

 

 

figuur 16: Versnellingsdiagram 

 

figuur 17: Snelheidsdiagram 

Vervolgens kunnen de benodigde krachten en koppels om de massa te verplaatsen worden uitgerekend. 

Formule (6) berekent de statische wrijvingskracht, terwijl formule (7) de dynamische kracht bepaalt. Tijdens het 

versnellen of vertragen moet de dynamische kracht bij de statische kracht opgeteld worden, om zo de volledig 

benodigde kracht uit te rekenen. Dit staat in formule (8). Met formule (9) kan dan het benodigd moment 

berekend worden. Tijdens het accelereren of decellereren moet er gebruik gemaakt worden van Facc en tijdens 

het rijden aan een constante snelheid zal kracht Fstat een correcte waarde leveren. Merk op dat het rendement 

tijdens het afremmen ervoor zal zorgen dat de motor minder koppel moet leveren en dus in de noemer zal 

terechtkomen. 
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              [N] (6) 

           [N] (7) 

                  [N] (8) 

    
 

 
     [Nm] (9) 

De bekomen resultaten zijn terug in een grafiek gegoten en deze ziet er als volgt uit: 

 

 

figuur 18: Lastkoppeldiagram 

Als we deze koppels omvormen naar de motoras, dan moeten alle waarden gedeeld worden door de 

reductiefactor en verschijnt volgend diagram, welke te zien is in figuur 19.  

 

 

figuur 19: Motorkoppeldiagram 
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Bij de koppelgrafiek kan opgemerkt worden dat voor de hefbeweging alle waarden positief zijn. Dit komt 

doordat er steeds een kracht moet uitgevoerd worden tegen de aardversnelling in. 

 

Om het momenteel uitgestuurd vermogen te berekenen wordt er gebruik gemaakt van formule (10) . Ook dit 

kunnen we dan terug uitzetten in een grafiek, welke afgebeeld is in figuur 20. Hieruit kunnen we afleiden dat 

de hefbeweging van de portiek aangestuurd kan worden met een drive van ongeveer 6kW en de rijbeweging 

een vermogen vraagt van ongeveer 2kW.  

 

  
     

    
 (10) 

 

figuur 20: Vermogendiagram 

Voor het bepalen van de remweerstand wordt opnieuw gebruik gemaakt van formule (10). De benodigde 

kracht om het remmend koppel te maken wordt bepaald door de vertraging en de massa. Om het 

piekvermogen van de rijbeweging op te vangen zou een 35W vermogensweerstand nodig zijn. Voor de 

hefbeweging is dit 300W.  

Het vermogen wordt berekend op basis van het koppel en de snelheid. Doordat de snelheid zal dalen van de 

maximale snelheid naar 0 mag het piekvermogen gehalveerd worden. Ook moet er rekening gehouden worden 

met de remtijd ten opzichte van de cyclustijd. Nadat alles in rekening wordt gebracht zou een remweerstand 

van 2W voor de rijbeweging en 14W voor de hefbeweging voldoende zijn.  

3.1.2.  Besluit 

De berekeningen met bovenstaande resultaten en grafieken werden gemaakt met geschatte gegevens. 

Hierdoor kan het mogelijks zijn dat de resultaten niet volledig correct zijn, toch kan de grootte-orde van de 

drives hierdoor bepaald worden.  

Voor het vernieuwen van de portiek worden er drives gekocht van 11kW voor de rijbeweging en 15kW voor de 

hefbeweging. Deze keuze kan ondersteund worden door het feit dat de motoren behouden blijven.  

Ook zullen de remweerstanden overgedimensioneerd worden, met name 200W voor de rijbeweging en 800W 

voor de hefbeweging. 
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Indien de motoren worden vervangen, kunnen de drives en nieuwe motoren minder krachtig gekozen worden. 

Hiervoor werd ook een prijsofferte aangevraagd, voor zowel servomotoren als servodrives. De drives zijn iets 

goedkoper, maar door de extra kost van de motoren zou de totale prijs van het project toch 75% meer zijn.  

3.2.  Tekenen van schema’s in Eplan  

  

figuur 21: Logo Eplan 

Voor het tekenen van elektrische schema’s wordt er in BerryAlloc gebruikt gemaakt van Eplan. De schema’s 

worden volgens groep & plaatscodering getekend.  

Zoals veel fabrikanten heeft ook Lenze macro’s ontworpen van zijn drives die geïntegreerd kunnen worden in 

Eplan. Hierdoor kan er veel werk bespaard worden voor de tekenaar. 

Tijdens het tekenen worden alle componenten die bij elkaar horen verbonden via kruisverwijzingen. Nadat de 

tekenaar klaar is met zijn werk kunnen automatische pagina’s gegenereerd worden. Tabellen met 

kruisverwijzingen en klemmenstroken maken het dan zeer gemakkelijk voor de installateur om alles juist te 

verbinden. Een voorbeeld van het schema is te zien in figuur 22. 

 

 

figuur 22: Schermafbeelding Eplan tekening 

3.3.  Integratie in het Siemens project  

Het programma dat momenteel actief is in de Siemens PLC zal vooral aangevuld worden, maar ook enkele 

wijzigingen ondergaan. Er wordt een functieblok voor de rij- en hefbeweging en voor het omrekenen van de 

hoekstand van de motor naar positie van de portiek bijgevoegd aan het huidige programma. Ook komt er een 

datablok bij voor het instellen van enkele afstanden en snelheden waarmee de portiek zal werken.  

De functieblok waarin de communicatie met de Homatic PLC gebeurt, zal weggelaten worden.  
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Door andere aanpassingen, die niet rechtstreeks in verband staan met de verdwijning van de Homatic zal het 

programma in de andere functieblokken slechts minimale wijzigingen ondergaan.  

Er zal een uitgebreidere foutmelding kunnen gebeuren omdat alle parameters van de drives rechtstreeks via 

Profibus uit te lezen zijn. Hardwarematig zullen er een dertigtal in- en uitgangen verdwijnen omdat het 

programma in één controller wordt geprogrammeerd. Ook zullen enkele andere in- en uitgangen wegvallen 

doordat er een veldbus geïmplementeerd wordt tussen de drives en de PLC. Enkele statussen moeten binnen 

genomen worden in de PLC voor het correct aansturen van de portiek. Uit dit voorgaande kan er besloten 

worden dat het niet nodig is om extra I/O kaarten bij te steken.  

 

De drives worden via Profibus aangestuurd. In de hardwareconfiguratie van de PLC moeten deze componenten 

toegevoegd worden en wordt een Profibusadres toegewezen. Op de communicatiemodules van de drives moet 

het overeenstemmende adres ingesteld worden via DIP-switches. Er wordt gekozen om een bereik van 16 

woorden procesdata, ook genaamd ‘prozess datenbereich’ (PZD), cyclisch te versturen naar de drive. In de 

programmacode wordt SFC14, voor het versturen van data, en SFC15, voor het ontvangen van data, 

opgeroepen. Dit is nodig om het volledig bericht als één geheel te versturen. 

3.3.1.  Besturing portiek 

De functies die geprogrammeerd zijn voor de portiek bestaan uit twee grote luiken, automatisch bedrijf en 

handmatig bedrijf. Voordat er in automatisch bedrijf kan gegaan worden, moet de homing eerst uitgevoerd 

worden. Dit staat ook bekend als het ijken of refereren van de assen. Dit is een voorgeprogrammeerde functie 

in de drive en wordt later besproken. In figuur 23 wordt een schema weergegeven van mogelijke statussen 

waarin de portiek zich kan bevinden.  

 

 

figuur 23: Statusschema portiek 
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In een eerste versie van het automatisch programma gaat de portiek volledig omhoog, zodat bij een volle pallet 

deze nooit kan geraakt worden. In een tweede versie wordt deze hoogte variabel. Hierdoor zal de afgelegde 

weg kleiner zijn en dus zal het totaal benodigd vermogen ook kleiner zijn. In een derde versie worden de assen 

meer afgestemd op elkaar. Als bijvoorbeeld de hefbeweging bijna bij zijn eindpositie is, zal de rijbeweging al 

beginnen te versnellen. Hierdoor zal de bewegingscurve afgerond verlopen en ook zal de transporttijd 

verminderen.  

 

De operator kan de volledige machine bedienen via een touch-panel. Dit panel is verbonden met de MPI 

aansluiting van de Siemens PLC. Voor de retrofit werden de commando’s voor de portiek binnen genomen in 

de Siemens PLC waarna deze via digitale uitgangen verstuurd werden naar de Homatic PLC om zo de SEW 

drives te sturen. Na de retrofit zal dit commando rechtstreeks van de Siemens PLC naar de Lenze drives 

verstuurd worden. In figuur 24 is een schermafbeelding van de bediening van de handmatige modus die 

beschikbaar is op het HMI panel. 

 

 

figuur 24: Visualisatie manuele modus 

3.3.2.  Omrekenblok hoekstand –  positie 

De motoren op de portiek zorgen voor een rotatieve beweging terwijl de portiek zelf lineair beweegt. Het is dus 

noodzakelijk om deze grootheden om te rekenen.  

Voor de rijbeweging gebeurt deze omzetting door het aandrijven van een tandriem. Met formule (11) wordt de 

positie omgerekend naar de hoekstand en met formule (12) kan de hoekstand omgerekend worden naar de 

bijhorende positie.  

   
 

  
 (11) 

      (12) 



Marijn Hoornaert  Academiejaar 2013-2014 24 
 

De hefbeweging wordt verplaatst door het oprollen van een platte riem. Hierdoor zal de diameter van de as 

iedere omwenteling vergroten en moeten we gebruik maken van een ingewikkeldere formule. Vergelijking (13) 

zal de positie omrekenen naar de hoekstand en vergelijking (14) zal het omgekeerde berekenen.  

 

   
      √(    )   

   
 

  
 

(13) 

    (     (   )) (14) 

In de voorgaande formules worden volgende symbolen gebruikt: 

N: aantal omwentelingen 

L: afgelegde positie (m) 

D0: begindiameter van de as (m) 

h: riemdikte (m) 

3.4.  Instellen van de drives 

Wanneer de drives voor de eerste maal opgestart worden, moeten ze nog helemaal ingesteld worden. Dit 

gebeurt met L-Force Engineer, een programma van Lenze. Hiermee kunnen alle typische parameters van de 

motor in de drive ingesteld worden. Dit is zeer belangrijk zodat de drive de motor op een juiste manier kan 

aansturen en binnen de praktische limieten blijft. In de bijlage zit een handleiding om deze instelling correct in 

te stellen. Hieronder wordt kort vermeld welke instellingen er concreet moeten gebeuren.  

 

Na het kiezen van de beschikbare drive moet de aangesloten motor geselecteerd worden. Als de motor van 

Lenze is, dan kan deze gewoon uit de lijst geselecteerd worden. Indien deze van een ander merk is, moeten de 

kenplaat gegevens ingegeven worden en moet een motoridentificatie uitgevoerd worden. Het is zeer sterk 

aangeraden om met gelijk welke fabrikant van motor toch een motoridentificatie uit te voeren.  

Het type van de toepassing is ook instelbaar. Veel voorkomende toepassingen zijn snelheidsregeling en 

positieregeling. Voor de portiek kiezen we de positieregeling.  

Vervolgens moet de functie van zowel de digitale als analoge in- en uitgangen gedefinieerd worden. Hier kan er 

ook ingesteld worden als deze normaal open of normaal gesloten contacten zijn. Hierop worden de 

mechanische eindeloopcontacten en referentieschakelaar aangesloten. 

Een zeer belangrijke configuratie voor de werking van de motor is het instellen van de resolver of encoder en 

rem op de motor, indien deze aanwezig zijn.  

 

Er moet ook ingesteld worden hoe de drive de motor afremt. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, 

maar steeds mag de spanning van de DC-bus geen te hoge waarden aannemen.  

Als de extra energie door het remmen kan weggewerkt worden via een remweerstand, energierecuperatie of 

door het aansturen van een andere motor welke gekoppeld is op deze bus, kan de motor via een constante 

vertraging afgeremd worden. (figuur 25, situatie A) [2] 

Indien deze spanning toch boven de maximale waarde dreigt te gaan, zijn er twee opties om deze stijging tegen 

te gaan. 

 Het afremmen kan tijdelijk gestaakt worden, zodat de spanning langzaam daalt.  

Deze daling blijft aanwezig doordat de energie voortdurend zal wegvloeien naar de remweerstand of 

dergelijke inrichting. (figuur 25, situatie B) 

 De drive zal een verhoogde snelheid uitsturen, zodat er eigenlijk een versnelling zal optreden. 

Hierdoor zakt de spanning van de DC-bus in een zeer korte tijd waardoor het remmen kan hernomen 

worden. (figuur 25, situatie C) 
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Doordat er constant geremd wordt in situatie A zal de motoras het snelst het lager toerental bereiken. 

Met situatie C zal dit iets langer duren. Situatie B zal de langste tijd in beslag nemen doordat het afremmen hier 

het langst gestaakt wordt. 

 

 

figuur 25: Verschillende remmethoden 

Na deze basisinstellingen is het mogelijk om de motor draaiende te krijgen. Vervolgens kan de drive verder 

ingesteld worden zodat deze een optimale prestatie kan leveren.  

 

Voor het refereren van de motor zijn er verschillende methodes beschikbaar. Dit wordt ingesteld via een 

parameter in L-Force Engineer. Voor deze toepassing wordt de methode geselecteerd waarbij er eerst 

verplaatst wordt totdat de eindeloopschakelaar aan de negatieve kant actief komt. Daarna verandert de 

richting totdat de referentiesensor (touch probe) bereikt wordt (figuur 26). Doordat de toepassing telkens van 

dezelfde kant de referentiesensor zal bereiken, zal deze puls telkens op dezelfde positie plaatsvinden. 

 

 

figuur 26: Referentie profiel 

Nadat de drive gerefereerd is, is het mogelijk om te verplaatsen naar een bepaalde positie. Dit kan op 

verschillende manieren gebeuren en wordt ingesteld in de verplaatsingsprofielen.  

Enkele mogelijkheden zijn absoluut, relatief en eindeloos positioneren. Een maximum acceleratie en 

deceleratie, alsook de snelheid en S-ramp tijd kan hier ingegeven worden.  
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3.5.  Praktische implementatie 

3.5.1.  Testopstell ing 

In het begin van het tweede semester werd een testopstelling (figuur 27) gemaakt in het atelier. Met deze 

testopstelling was het mogelijk om de functionaliteiten van de drives onder de knie te krijgen en een 

basisprogramma te ontwerpen die later van tijd in de volledige machine ingeladen werd.  

 

 

figuur 27: Testopstelling 

Het instellen van de minst krachtige drive, die voor de rijbeweging, ging redelijk vlot. Na het doorlopen van de 

basisconfiguratie, zoals deze uitgelegd in de bijlage, kon hiermee al snel gepositioneerd worden.  

Met de drive van de hefbeweging ging het al wat moeilijker. Na veel pogingen om deze werkzaam te krijgen 

werd de drive terug opgestuurd naar Lenze en werd er vastgesteld dat tijdens het transport beschadiging aan 

de uitgangsstroomkaart optrad. Na enkele weken was de drive hersteld en terug beschikbaar om testen mee 

uit te voeren.  

Nu de twee drives werkbaar waren, was het tijd om een basisprogramma te schrijven. Met een visualisatie in 

WinCC Flexible, welke te zien is in figuur 28, was het mogelijk om verschillende variabelen van de rest van de 

machine te monitoren en te manipuleren. 

 

 

figuur 28: Visualisatie testopstelling 



Marijn Hoornaert  Academiejaar 2013-2014 27 
 

De testopstelling bestond onder andere uit twee motoren (figuur 29) uit het magazijn die identiek zijn aan de 

motoren op de portiek. Deze motoren beschikken over een mechanische rem, resolver, thermisch contact en 

externe ventilator. Enkel de ventilator werd niet aangesloten op de testopstelling omdat de motoren hier nooit 

belast werden en dus geen extreme warmte gingen ontwikkelen.  

 

 

figuur 29: SEW servo motoren 

De rem van de motoren wordt gestuurd op 110VAC. Om deze spanning te verkrijgen wordt er gebruik gemaakt 

van een voedingsmodule. Uit het driefasen net komt een spanning van 400V. Deze wordt via een transfo 

omgevormd tot 230V, waarmee de voedingsmodule wordt voorzien van spanning. De drive zal een uitgang 

aansturen waaraan een contactor is geschakeld. Deze contactor zal op zijn beurt de voedingsmodule onder 

spanning plaatsen waardoor de rem zal bekrachtigd worden en open gaat. Deze componenten zijn te zien in 

figuur 30. 

 

figuur 30: Transfo, contactor en voedingsmodule voor rem 

Tijdens het remmen zal er een teveel aan energie zijn, waardoor de tussenkringspanning van de drive gaat 

stijgen. In de drive zit er een remchopper waarmee deze overtollige energie naar de remweerstand wordt 

geleid. Voor de rijbeweging zal er weinig overvloed aan energie zijn, waardoor de remweerstand relatief klein 

uitvalt, maar voor de hefbeweging zal de remweerstand duidelijker groter zijn. Beide weerstanden zijn te zien 

in figuur 31. 
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figuur 31: Remweerstanden 

De remweerstanden worden beveiligd via speciale thermische veiligheden. Als de stroom die vloeit naar de 

weerstand te groot is gaat enkel een hulpcontact schakelen, waardoor de drive in fout zal gaan en de 

mechanische rem zal schakelen. De stroom naar de weerstand blijft echter vloeien zodat de spanning op de DC-

bus geen te hoge waarden bereikt. Deze veiligheden zijn afgebeeld in figuur 32. 

 

 

figuur 32: Thermische veiligheden voor remweerstanden 

Vervolgens bevat de testopstelling één netfilter, dewelke te zien is op figuur 33. Deze is geschakeld aan de 

voedingsklemmen van de drive voor de hefbeweging. Dit is nodig omdat deze drive een vermogen van 15kW 

kan uitsturen en hierdoor een te grote hoeveelheid harmonischen op het net zou plaatsen.  

 

 

figuur 33: Netfilter 
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De laatste belangrijke componenten in de testopstelling zijn twee drives en een Siemens PLC. Deze zijn met 

elkaar verbonden via een Profibus kabel. Om geen communicatieproblemen op de Profibus verbinding te 

hebben, moet deze kabel een minimale lengte van één meter hebben. 

 

 

figuur 34: Lenze 8400 Topline drives 

Voor het simuleren van de mechanische eindeloopcontacten op de slede van de portiek wordt er gebruik 

gemaakt van simpele drukknoppen. Ook een noodstop werd geïntegreerd in de proefopstelling. Deze 

schakelaars zijn te zien in figuur 35. 

 

 

figuur 35: Simulatiedrukknoppen 

3.5.2.  Inbouw 

In de week van 17 tot 21 maart lag de productie stil in BerryAlloc. In deze week is de ombouw gebeurd van de 

Homatic PLC met SEW drives naar één Siemens PLC met Lenze drives. Samen met de plaatselijke techniekers 

werden de verouderde componenten uitgebouwd en monteerden we de nieuwe modules. Woensdagavond 

konden de IO testen doorgaan, zodat donderdagmorgen het voorbereide programma getest kon worden. Na 

het ondervinden van veel problemen is met de opgedane kennis in het weekend een nieuw programma 

geschreven. Maandagochtend is er dan een nieuwe, geslaagde poging ondernomen om de machine werkende 

te krijgen, want de productie werd maandagnamiddag terug opgestart. 
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Tijdens deze stilstand hebben de techniekers van BerryAlloc ook de mechanische deur, waar de pallets naar 

buiten gaan, vervangen door een lichtscherm. Hierdoor kan de machine gemakkelijker zijn palletwissel 

uitvoeren en is de machine iets veiliger. Tijdens een tweede, weliswaar kortere, stilstand werd de voeding van 

enkele uitgangskaarten aangepast zodat de machine een kleinere risicofactor behaalt.  

3.5.3.  Elektrisch perspectief 

De bekabeling in de kast is gebeurd met soepele kabel, waarbij de uiteinden voorzien worden van 

kabelschoentjes. De spanningsvoorziening aan de drive is uitgevoerd met een kabeldoorsnede van 10mm². 

Hierdoor mag een stroom van 50A vloeien, wat zeker voldoende is voor het aansturen van de servomotoren. 

Naar de servomotoren zelf ligt er een speciale kabel, ontworpen voor het aansturen van servomotoren. Deze 

kabel werd ook gebruikt voor de retrofit uitgevoerd werd. De kabel heeft een afscherming zodat EMC storingen 

minimaal zijn. Verder worden alle signaaldraden in de kast bekabeld met 0,75mm² kabel. 

De grote veranderingen zijn allemaal in de elektrische kast gebeurd, op de machine zelf zijn er dus geen grote 

ingrepen gebeurd.  

3.5.4.  Safety perspectief  

Tijdens de stilstand werd de mechanische deur vervangen door een lichtscherm. Hierop zijn vier extra sensoren 

gemonteerd voor het mogelijk maken van cross-beam muting. Het snijpunt van deze lichtstralen ligt op een 

kleine afstand voor het lichtscherm, in de veiligheidszone. Dit is schematisch afgebeeld in figuur 36. 

 

figuur 36: Cross beam muting 

Wanneer een pallet naar buiten wordt gevoerd, zullen deze lichtstralen eerst onderbroken worden, waardoor 

de sensoren samen schakelen. Hierdoor is de voorwaarde voor muting voldaan. In deze situatie is het mogelijk 

om de lichtbarrière te onderbreken zonder enkel gevolg. 

Deze verschillende fases zijn te zien in figuur 37, figuur 38 en figuur 39.[3] 

 

 

figuur 37: Muting fase 1 

 

figuur 38: Muting fase 2 

 

figuur 39: Muting fase 3 
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In het geval dat een persoon de veiligheidszone binnentreedt en zich door het lichtscherm beweegt, kan de 

muting voorwaarde niet eerst voldaan zijn. In deze situatie zal het lichtscherm actief blijven en zal het 

veiligheidsrelais schakelen bij het doorbreken van het lichtscherm. Hierdoor zal de machine stilvallen zodat een 

veilige situatie wordt verzekerd. 

In figuur 40 is de oude opstelling, met de mechanische deur te zien, terwijl in figuur 41 de huidige, nieuwe 

situatie met het lichtscherm te zien is.  

 

 

figuur 40: Mechanische deur 

 

figuur 41: Lichtscherm 

Nadat de retrofit uitgevoerd werd op de machine is er een risicoanalysefiche gemaakt. Deze is volgens het 

principe van Fine and Kinney en is toegevoegd in bijlage I. Verschillende gevaren werden opgemerkt bij de 

rollenbanen omdat de voedingsspanning van verschillende uitgangskaarten van de PLC niet wegvalt als het 

veiligheidsrelais niet geschakeld is. Hierdoor was het mogelijk dat enkele rollenbanen bleven draaien terwijl 

een persoon zich binnenin de veiligheidszone bevond.  

Tijdens een tweede ingreep zijn deze veiligheidszones aangepast. Na de ingreep wordt bij het openen van een 

deur de spanning weggenomen van de uitgangskaart waardoor de contactor niet meer gestuurd wordt. Na 

deze ingreep wordt de risicoanalyse opnieuw gemaakt en wordt een beter resultaat bekomen. 
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figuur 42: Nieuwe veiligheidszones 

3.6.  Metingen 

Met de software van Lenze, L-Force Engineer, kunnen verschillende data worden gelogd. Hiervoor is een soort 

scoop geïntegreerd. Tegelijkertijd kunnen er maximaal vier kanalen gemeten worden en als meetwaarde 

kunnen verschillende paramaters gekozen worden. 

Als we deze gemeten waarden in Excel importeren kunnen we de waarden voor beide drives in één enkele 

grafiek tonen, zodat we deze kunnen vergelijken met de berekende waarden.  

 

Er wordt een meting gedaan van gegenereerde koppel en het uitgestuurde vermogen. Deze grootheden 

vormen de doorslag voor het dimensioneren van de drives. Nogmaals moet hier herhaald worden dat de drives 

gedimensioneerd zijn op basis van de aanwezige servomotoren, waarvan het vermogen 9kW en 13kW 

bedragen. Als algemene opmerking moet er gemeld worden dat de hefbeweging tijdens het afzetten van de 

pak (dus wanneer de klem zich bevindt boven de pallet) er eerst met een hoge snelheid wordt verplaatst en 

wanneer de pallet gedetecteerd wordt, zal de snelheid verlaagd worden. Als de portiek daarna terug boven de 

opnameriemen komt, zal deze nog een verandering van hoogte uitvoeren. Dit is duidelijk zichtbaar in de 

volgende grafieken. Ook moet de hefbeweging een constant koppel uitsturen voor het behouden van de 

gewenste hoogte, omdat de mechanische rem tijdens productie aangestuurd blijft en dus geopend is.  
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Ter informatie wordt de berekende grafiek van het motorkoppel herhaald in figuur 43. 

 

figuur 43: Berekening motorkoppel 

 

figuur 44: Meting motorkoppel 

 

In figuur 44 is de meting van het motorkoppel te zien. Op deze grafiek zijn verschillende letters geplaatst en 

worden hieronder nader verklaard. 

A) Er wordt een koppel opgewekt om de portiek op een vaste hoogte te houden. Dit is nodig om het 

koppel door de zwaartekracht tegen te werken. 

B) Op de opnameriemen ligt het aantal pakken klaar om een volledige laag van de pallet te vullen. De 

portiek zal accelereren om een dalende beweging te maken. Het koppel dat dus opgewekt wordt is 

kleiner dan het houdkoppel (A). 

C) De portiek heeft de gewenste snelheid tijdens het dalen. Als het houdkoppel terug uitgestuurd wordt 

zal de portiek niet meer versnellen.  

D) Als de portiek wil vertragen tijdens een neergaande beweging zal er een groter koppel uitgestuurd 

worden. 

E) De portiek bevindt zich nu ter hoogte van de opnameriemen. Terug zal het houdkoppel uitgestuurd 

worden zodat de hoogte behouden blijft terwijl de klemmen gesloten worden. 
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F) Om te accelereren bij een stijgende beweging met gevulde klemmen zal het grootste koppel 

uitgestuurd worden. 

G) De portiek heeft tijdens de stijgende beweging de gewenste snelheid, zodus wordt een houdkoppel 

uitgestuurd. Merk op dat het houdkoppel nu iets groter is doordat er een extra massa in de klemmen 

aanwezig is. 

H) Voor het vertragen van de portiek tijdens een stijgende beweging zal er terug een kleiner koppel 

uitgestuurd worden. 

De hefbeweging heeft er nu voor gezorgd dat er een aantal pakken vastgeklemd zijn en dat de portiek zich op 

veilige hoogte bevindt. Tijdens de volgende stappen zal er een houdkoppel uitgestuurd worden om de portiek 

op deze hoogte te houden. 

I) De rijbeweging zal versnellen, hiervoor wordt een positief koppel opgewekt. Dit koppel mag niet te 

groot zijn zodat de pakken niet gaan schuiven in de klemmen. 

J) De gewenste snelheid wordt bereikt en er zal een constant koppel uitgestuurd worden om de 

wrijvingsverliezen te overwinnen. 

K) Om te decellereren wordt het uitgestuurde koppel verlaagd, zelfs naar een negatief koppel. Wanneer 

de portiek terug stilstaat zal het uitgestuurde koppel minimaal zijn zodat de plaats behouden blijft. 

Met behulp van de rijbeweging is de portiek nu boven de pallet gepositioneerd. Nu zal de hefbeweging terug 

aangestuurd worden om de pakken op de pallet te leggen.  

L) De portiek bevindt zich op een veilige hoogte zodat de rijbeweging aangestuurd kon worden. Nu zal de 

portiek een neergaande beweging uitvoeren. Hiervoor wordt een lager koppel uitgestuurd zodat de 

portiek neerwaarts gaat accelereren. 

M) Nadat een bepaalde afstand afgelegd is, zal de pallet gedetecteerd worden. Wanneer dit gebeurt 

moet de portiek met een lagere snelheid zakken. De portiek zal dus afgeremd worden, hiervoor is een 

hoger koppel vereist. 

N) Na het afremmen wordt er met een vaste, weliswaar tragere, snelheid naar beneden gegaan totdat de 

hoogte correct is om tot stilstand te komen.  

O) Na het afremmen wordt er terug een houdkoppel uitgestuurd zodat de portiek op een zelfde hoogte 

blijft hangen. Nu worden de klemmen geopend zodat de pakken op de pallet vallen.  

P) Vervolgens zal de portiek terug omhoog gaan totdat een veilige hoogte wordt bereikt. Dit omvat het 

versnellen, met een constante snelheid draaien en ook decellereren.  

De portiek heeft de dozen met laminaatplanken afgezet op de pallet en bevindt zich nu terug op een veilige 

hoogte om via de rijbeweging terug naar de opnamepositie te gaan. Er wordt terug een houdkoppel 

uitgestuurd zodat de hoogte behouden blijft. Merk op dat dit koppel iets lager is dan tijdens het positioneren 

naar de pallet. Dit komt doordat de klem nu leeg is.  

Q) Er wordt terug een koppel opgewekt om de portiek horizontaal te positioneren. Ook dit koppel is iets 

kleiner doordat de massa van de laminaatplanken niet meer aanwezig is.  

R) Als laatste stap wordt de portiek iets lager gepositioneerd zodat deze de afnameriemen sneller kan 

vrijmaken.  

Als besluit kunnen we stellen dat de berekening van het koppel, welke gemaakt is in puntje 3.1.1. , een correct 

verloop heeft. De berekende waarden zijn wel iets meer dan het dubbele van de gemeten waarden, maar dit 

kan het gevolg zijn van het inschatten van bepaalde gegevens en afronden van tussenwaarden. De waarden 

van Lenze worden bekomen door een berekening te maken met de metingen op de uitgestuurde stroom en de 

waarden uit het motormodel. De waarden van het motormodel worden tijdens de motoridentificatie 

opgemeten. 
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In figuur 45 wordt de grafiek van het berekend vermogen herhaald en in figuur 46 wordt het gemeten 

vermogen afgebeeld. Ook hier kunnen we terug de verschillende stappen, die hierboven nader beschreven 

worden, herkennen.  

 

figuur 45: Berekening motorvermogen 

 

figuur 46: Meting vermogen 

Opnieuw stellen we vast dat de berekende waarden iets te groot zijn, maar dit komt doordat er wordt verder 

gerekend met de berekende koppels, welke ook te groot uitkwamen. 

Als algemeen besluit stellen we hier vast dat de drives zeer sterk overgedimensioneerd zijn. Dit kunnen we 

verantwoorden met het feit dat de motoren behouden blijven en dat de drives dus voor de motoren afgestemd 

zijn. Indien de motoren vervangen worden, kan het vermogen van de nieuwe motoren veel lager gekozen 

worden. 
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4  Besluit 

Als algemeen besluit kunnen we stellen dat de masterproef tot een goed einde gebracht is. De retrofit van de 

machine is gebeurd eind maart en verschillende fouten zijn tijdens productie één voor één opgelost. Het 

programma werd eerst zo simpel mogelijk geschreven, zodat de portiek terug in productie kan gaan. Daarna 

werd het programma geoptimaliseerd zodat er minder grote afstanden werden afgelegd en het verbruik 

daalde. Hierna zal het bewegingsdiagram afgerond worden zodat de beweging vloeiender verloopt en de 

transporttijd ook ingekort wordt. 

Naast het aanpassen van het programma was er ook voldoende tijd beschikbaar om verschillende aspecten 

omtrent de veiligheid van de machine aan te passen waardoor de risicofactor van de machine kleiner werd.  

 

Tijdens het eerste semester werd vooral tijd gespendeerd aan het analyseren van de machine en de werking 

ervan. In dit proces werd een schematische voorstelling gemaakt waarop alle sensoren en actoren te zien zijn. 

Tegelijkertijd zijn er in het programma dat in de Siemens PLC ingeladen is verschillende commentaren bij 

genoteerd en kwam ook deze werking duidelijk. 

 

Voor het bestellen van de nieuwe componenten werd er eerst een offerte aangevraagd, waarna rond eind 

oktober de betreffende drives werden aangekocht. In afwachting tot het leveren van de drives konden de 

elektrische schema’s getekend en gecontroleerd worden.  

 

In het begin van het tweede semester werd er in het atelier een kleine testopstelling gemaakt waarop de drives 

met bijhorende motoren getest werden. Hier werd ook een eerste deel van het programma ontworpen. Tijdens 

een productievrije week in maart is de eigenlijke retrofit op de machine gebeurd. Ook werd er toen een 

lichtscherm geïnstalleerd op de machine. In deze week is de praktische ervaring van zowel het elektrisch als het 

automatiseringsperspectief uitgebreid aan bod gekomen.  

Tijdens een tweede, weliswaar kortere, stilstand zijn de veilige zones aangepast. Hierdoor scoort de machine 

veel beter op de risicoanalyse.  

 

  



Marijn Hoornaert  Academiejaar 2013-2014 37 
 

5  Literatuurlijst 

[1] SEW, Het selecteren van aandrijvingen, Aandrijftechniek in de praktijk, 1052 2972 / NL, (11/2001) 

 

[2] Lenze, “8400 Topline C, Software Manual”, 8/2011, *ONLINE+ 

http://www.lenze.org.ua/pdf/8400/SW_E84AVTCxx_Parameterisation_TopLineC_v2-0_EN.pdf 

(Datum van opzoeking: 12/11/2013) 

 

[3] PILZ, “Safety Compendium”, 01/2014, [ONLINE] 

http://www.pilz.com/imperia/md/content/editors_mm/safety_compendium_en_2014_01.pdf  

(Datum van opzoeking: 29/04/2014) 

  



Marijn Hoornaert  Academiejaar 2013-2014 38 
 

6  Bijlagen 

Bijlage I: Risico analyse 

Bijlage II: Offerte van Lenze 

Bijlage III: Handleiding instellen Lenze drive 

 

Op de bijhorende CD zijn volgende bijlagen te vinden: 
 

Bijlage: Eplan schema’s 

Bijlage: Dimensionering van Lenze 
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6.1.  Bijlage I: Risico Analyse 

  
Taak Risico Analyse (TRA) 

  
Firma: BerryAlloc Menen Uniek nummer / ID: 201404 Portiek V4 

  
Operationeel verantwoordelijke   Beoordeeld door Veiligheidskundige? (J/N): Ja 

  
Datum oplevering TRA: 15/04/2014 Naam veiligheidskundige:  Nico Haemers 

  

Locatie op machine Gevaar Specificatie Risico 
inschatting 

R = B x E x W 

Te nemen 
beheersmaatregelen Herinschatting 

risico 
Verantwo 
ordelijk: 

Uitgevoerd & 
datum: 

nr.   B E W R   B E W R     

1 151 pneumatische klem knelling van vingers klem 3 3 3 27   3 3 3 27     

2 061 lengteverstelling klem knelling van vingers slede klem 3 3 3 27   3 3 3 27     

3 

211 
212 

rollenbaan afvoer pallet omslaan voet door 
bewegende delen 

rollenbaan 

3 3 5 45 

voedingsspanning PLC 
uitgangskaart zone 190 3 3 0,5 4,5  MH 24/04 OK 

4 

123 Verzetter knelling van vingers, 
breken arm door 
bewegende delen 

verzetter 

3 6 3 54 

voedingsspanning PLC 
uitgangskaart zone 190 

3 6 0,5 9  MH 24/04 OK 

5 

331 stapelplaats rollenbaan omslaan voet door 
bewegende delen 

pallets stopper 

3 3 5 45 

voedingsspanning PLC 
uitgangskaart zone 190 3 3 0,5 4,5  MH 24/04 OK 

6 

331 stapelplaats rollenbaan omslaan voet door 
bewegende delen 

rollenbaan 

3 3 5 45 

voedingsspanning PLC 
uitgangskaart zone 190 3 3 0,5 4,5  MH 24/04 OK 

7 

386 verzetter rollenbaan omslaan voet door 
bewegende delen 

rollenbaan 

3 3 5 45 

voedingsspanning PLC 
uitgangskaart zone 190 3 3 0,5 4,5  MH 24/04 OK 

8 

395 riemen vallen door 
bewegende delen 

riemen 

3 5 5 75 

voedingsspanning PLC 
uitgangskaart zone 190 3 5 0,5 7,5  MH 24/04 OK 

9 

397 uitlijnaanslag knellen van vingers 
door bewegende 
delen 

aanslag 

3 3 3 27 

voedingsspanning PLC 
uitgangskaart zone 190 

3 3 0,5 4,5  MH 24/04 OK 

10 

384 rollenbaan buffer omslaan voet door 
bewegende delen 

rollenbaan 

3 3 5 45 

voedingsspanning PLC 
uitgangskaart zone 193 3 3 0,5 4,5  MH 24/04 OK 
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11 

651 buffer knelling van vingers, 
breken arm door 
bewegende delen 

buffer 

3 6 3 54 

voedingsspanning PLC 
uitgangskaart zone 193 

3 6 0,5 9  MH 24/04 OK 

12 

134 pallets magazijn knellen van vingers 
door bewegende 
delen 

vorken magazijn 

3 3 3 27 

voedingsspanning PLC 
uitgangskaart zone 197 

3 3 0,5 4,5  MH 24/04 OK 

13 

321 tussenliggende rollenbaan omslaan voet door 
bewegende delen 

rollenbaan 

3 3 5 45 

voedingsspanning PLC 
uitgangskaart zone 197 3 3 0,5 4,5  MH 24/04 OK 

14 

311 rollenbaan pallets magazijn omslaan voet door 
bewegende delen 

rollenbaan 

3 3 5 45 

voedingsspanning PLC 
uitgangskaart zone 197 3 3 0,5 4,5  MH 24/04 OK 

15                               

16                               

                

                

                

                

 
Paraaf voor akkoord operationeel verantwoordelijke:   

 
Datum: 15/04/2014 

  

 
paraaf voor akkoord veiligheidskundige   

 
Datum: 15/04/2014 

  

                

 
Legenda 

             

                

 
Blootstelling Effect 

 
Waarschijnlijkheid Risico 

 

 
10 Voortdurend 100 Catastrofaal, vele doden 10 te verwachten, bijna zeker > 320 Zeer hoog risico, stopzeten van activiteit 

 
6 Dagelijks tijdens werkuren 40 Ramp, verscheidene doden 6 Goed mogelijk 

 
160 - 320 Hoog risico, onmiddellijk maatregelen vereist 

 
3 Wekelijks of incidenteel 15 Zeer ernstig, één dode 3 Ongewoon, maar mogelijk 70-160 Substantieel risico, correctie is nodig 

 
2 Maandelijks 7 Aanzienlijk, ernstig letsel 1 Alleen op lange termijn 20-70 Matig risico, aandacht vereist 

 
1 Enkele malen per jaar 3 Belangrijk, arbeidsverzuim 0,5 Zeer onwaarschijnlijk <20 Licht aanvaardbaar risico 

 
0,5 Zelden 1 Betekenisvol, eerste hulp 0,2 Praktisch onmogelijk 

      

     
0,1 Bijna niet denkbaar 
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6.2.  Bijlage II: Offerte van Lenze 
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6.3.  Bijlage III: Handleiding instellen Lenze drive  

Na het aanmaken van een nieuw project is de eerste taak het kiezen van een motor.  

Als deze motor niet van Lenze is, dien je zelf een motor aan te maken. 

 

 

figuur 47: Menu voor nieuwe motor 

Na het selecteren van ‘Create user motor …’ komt het volgend venster tevoorschijn. Hierin worden de 

gegevens vanop de kenplaat van de motor ingegeven.  

 

 

figuur 48: Instellingen van nieuwe motor invoeren  
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Nadat de motor aangemaakt is, moet deze gecontroleerd worden en indien nodig aangepast worden. 

Vervolgens kunnen de waarden ingeladen worden in de parameterlijst van de drive.  

 

 

figuur 49: Inladen motorwaarden 

In het basisscherm kan de applicatie geselecteerd worden.  

 

 

figuur 50: Keuze toepassing 
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Op de drive zijn er digitale  in- en uitgangen alsook analoge in- en uitgangen beschikbaar. Deze worden 

ingesteld via het terminal assignment venster. 

Voor de portiek wordt de reference cam op ingang 3 geschakeld. De hardware limit switches worden 

geconfigureerd op ingang 4 en 5. Ingang 6 wordt gebruikt voor de terugmelding van het thermisch contact van 

de motor en remweerstand. Deze ingangen kunnen ook nog geconfigureerd worden in de function block 

editor. 

 

 

figuur 51: Terminal assignment 

Als volgend puntje moet de rem en remweerstand ingesteld worden. Dit gebeurt bij ‘Basic Functions’ 

 

 

figuur 52: Hoofdscherm 

 

figuur 53: Basic Functions 
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De operatiemode van de rem wordt ingesteld op automatisch. De werking van de rem kan gecontroleerd 

worden door bij ‘Setting’ (boven tijdsdiagram) aan te passen zodat de brkReleaseOut geïnverteerd wordt. Er 

kan ook een tijdsvertraging en toerentalverschil ingesteld worden waarbij de rem schakelt. 

 

 

figuur 54: Instellingen rem 

In het menu van ‘Brake Energy Control’ kan de remmethode ingesteld worden. Indien er een remweerstand 

aanwezig is moeten de eigenschappen van dit component correct ingesteld worden.   

 

 

figuur 55: Instellen remmethode 

  



Marijn Hoornaert  Academiejaar 2013-2014 49 
 

Via een resolver of encoder wordt er terugmelding gemaakt van de actuele hoekstand en snelheid van de 

motoras. Ook hiervoor dienen er enkele instellingen te gebeuren. Deze bevinden zich onder ‘Motor Data’. 

 

 

figuur 56: Hoofdscherm 

Door te klikken op ‘Encoder feedback system…’ komt er een nieuw venster tevoorschijn waarin de encoder of 

resolver kan ingesteld worden.  

 

 

figuur 57: Motor data 

  



Marijn Hoornaert  Academiejaar 2013-2014 50 
 

In dit venster kan de encoder of resolver ingesteld worden. Als er geen thermisch contact beschikbaar is, zal de 

drive in fout gaan. Dit kan vermeden worden door deze fout te negeren. Deze instelling gebeurt door op 

‘Motor temperature monitoring (KTY) …’ te klikken. 

 

 

figuur 58: Encoder en resolver instellingen 

 

figuur 59: Instellingen thermisch contact  
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Nadat al deze instellingen overlopen zijn, kan er online worden gegaan en kan de parameterlijst in de drive 

geladen worden. De volgende stap is een motoridentificatie uitvoeren. Hiervoor moet de RFR ingang aan 

+24VDC gekoppeld worden.  

Indien er nog fouten zijn, deze eerst resetten in tabblad ‘Diagnostics’. 

 

 

figuur 60: Fouten resetten 

 

figuur 61: Motoridentificatie uitvoeren 

Vanaf nu is de drive ingesteld om de motor zonder problemen aan te sturen. We bewaren de instellingen door 

in het menu ‘Online’ op ‘Save parameter set’ te klikken.  
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Als de motor gebruikt wordt om te positioneren moet er eerst gerefereerd worden. Dit kan op verschillende 

manieren gebeuren en wordt ingesteld in de ‘Basic Functions’. Hier kan de snelheid, versnelling, offset, … 

ingesteld worden. Door te klikken op ‘Homing Mode’ komt een venster tevoorschijn waarop de verschillende 

manieren worden gevisualiseerd.  

 

 

figuur 62: Type homing 

Om de drive via Profibus aan te sturen, moet hiervoor een functieblok geactiveerd worden. Dit gebeurt door in 

de boomstructuur het type van de drive open te klikken en de ingestelde applicatie te selecteren. Vervolgens 

kan de MCI_IN en MCI_OUT geactiveerd worden. Door te klikken op ‘Change Variable…’ kunnen de bits 

aangewezen worden, maar dit kan ook gebeuren in de FB editor. 

  

 

figuur 63: Externe communicatie activeren 
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In de FB editor is het mogelijk om extra functionaliteit te programmeren. Hierin zijn er 2 verschillende lagen 

beschikbaar; I/O Interconnection en Application Interconnection. 

De eerste is het algemene programma waarin belangrijke blokken als MCI_IN, MCI_OUT en LA_TabPos staan. 

Deze zorgen voor de verbinding met de externe componenten, door in- en uitgangen of Profibus. De 

belangrijkste blok is LA_TabPos. Als in de Application Interconnection wordt gegaan, wordt binnenin deze blok 

geprogrammeerd.  

 

 

figuur 64: I/O Interconnection 

 

figuur 65: Application Interconnection 
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Bij de Basic Functions kunnen verschillende positioneerprofielen aangemaakt worden. Dit houdt in dat er 

vastgelegd wordt met welke acceleratie, snelheid, deceleratie, … naar een bepaalde positie bewogen wordt. 

  

 

figuur 66: Profile input 

Het laatste zeer belangrijk tabblad is ‘All parameters’. Zoals het woord al duidelijk maakt is dit een lijst van alle 

parameters die bewaard worden in de drive. Voor een verklaring van elke parameter wordt verwezen naar de 

software manual van de drive.  

 

 

figuur 67: Parameter lijst 
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Tijdens dit project zijn er enkele specifieke parameters aangepast. Deze zullen hierna opgesomd en nader 

toegelicht worden.  

 Tussen parameter 560 en 610 kunnen de verschillende reacties op fouten ingesteld worden.  

 Parameter 1229: Software limit position. Er kan ingesteld worden indien hier rekening mee gehouden 

wordt. (zowel bij joggen, positioneren als refereren)  

 Parameter C0142: automatic restart after fault. Nadat een fout optreedt en deze terug is verdwenen, 

automatisch de drive heropstarten.  

 De rem wordt op semi-automatisch ingesteld. De PLC zal een extra bit aansturen voor de drive. Als 

deze bit actief is en de motor draait sneller dan een ingesteld toerental, zal de rem opengaan. Als de 

motor tot stilstand komt, blijft de rem open en moet de motor dus een aangestuurd blijven om de 

hudige positie te behouden. Na een bepaalde tijd, ingesteld in de PLC, zal de bit niet actief gezet 

worden, waardoor de rem terug zal sluiten.  

 


