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I.  INLEIDING 

Als een machine wordt ontworpen, zullen alle 

componenten de huidige technologie bezitten, of 

zelfs al een deel verouderde technologie. Na een 

aantal bedrijfsjaren kunnen er veel nieuwe modules 

op de markt verschenen zijn die de toepassing 

compacter, beter en veiliger kunnen besturen. Ook 

kan het wegvallen van wisselstukken van de 

verouderde modules een gevaar vormen voor de 

continuïteit van het proces. Of er kunnen 

verschillende fouten veelvuldig optreden, waardoor 

er beslist wordt om op een machine een retro-fit 

(revamping) uit te voeren. Dit houdt in dat de 

machine eerst bestudeerd wordt, zodat alle 

problemen gekend zijn. Daarna kunnen 

verschillende nieuwe componenten opgezocht en 

besteld worden. Als laatste wordt de retro-fit 

praktisch uitgevoerd: de oude componenten worden 

dus uit de elektrische kast verwijderd en de nieuwe 

modules worden geïnstalleerd. Tijdens deze 

masterproef is er een retro-fit op een automatische 

palletiser uitgevoerd.  

II.  PROBLEEMSTELLING 

In de verpakkingslijn bij BerryAlloc in Menen 

worden laminaatplanken verpakt in dozen en 

hierrond wordt een folie gespannen. Deze verpakte 

dozen worden gegroepeerd en vervolgens 

opgenomen door een portiek die ze stapelt op een 

pallet. Net op deze portiek (figuur 1) wordt een 

retro-fit uitgevoerd. De verpakkingslijn wordt 

bestuurd via een Siemens PLC in combinatie met 

een Homatic PLC, die de portiek aanstuurt. De 

portiek wordt aangedreven door 2 servomotoren, 

welke aangestuurd worden met SEW drives.  

Monitoring van het programma in de Homatic is 

onmogelijk, deze wordt dus beschouwd als een 

black-box. Dit zorgt voor een veel moeilijkere 

service tijdens een panne. De communicatie tussen 

de Homatic en de Siemens PLC gebeurt door het 

koppelen van digitale in- en uitgangen, wat dus 

voor een hoop kabels zorgt. De connectie tussen de 

Homatic en de SEW drives gebeurt met een optisch 

PWM signaal dat via een omvormer aan de drives 

gekoppeld is. Bovenstaande opgesomde problemen 

hebben de doorslag gemaakt om een retro-fit op de 

machine uit te voeren en de volledige aansturing 

van de portiek wordt onder handen genomen. 

 

figuur 1: Portiek 

III.  DOELSTELLINGEN 

Tijdens deze vernieuwingen zal de Homatic PLC en 

de SEW drives uit de machine worden gebouwd. 

Alle programmacodes worden in de Siemens S7 

315 PLC geprogrammeerd en via Profibus wordt 

een connectie gelegd met de nieuwe Lenze drives. 

De servomotoren blijven dezelfde, omdat hiervan 

nog 2 stuks in stock zijn.  
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Terwijl er gewerkt wordt aan de machine wordt de 

veiligheid ook onder handen genomen; een 

mechanische deur wordt vervangen door een 

lichtscherm met muting sensoren. 

Als eerste stap wordt de machine volledig 

geanalyseerd. Dit omvat het optekenen van alle 

sensoren en actoren die aanwezig zijn op de 

machine. De eigenschappen van de SEW drives 

worden opgezocht om zo contact te leggen met 

Lenze en een offerte aan te vragen. Tijdens het 

opstellen van de offerte en het verstrijken van de 

levertermijn wordt het huidig PLC programma 

onderzocht en worden er vertalingen toegevoegd 

zodat het programmeerwerk vlotter kan verlopen. 

Ook zullen de elektrische schema’s bestudeerd en 

aangepast worden voor het implementeren van de 

nieuwe drives.  

Als de drives geleverd zijn kan het praktische werk 

beginnen. Er wordt een testopstelling gebouwd 

waarmee de voornaamste functionaliteiten van de 

drives aangeleerd worden. Dit zijn onder andere: de 

manier van refereren, doorsturen van posities via 

Profibus, … Hierop kan ook een basisprogramma 

geschreven worden, welke later in de complete 

machine zal ingeladen worden. Met de opgedane 

kennis kunnen de elektrische schema’s nog wat 

geoptimaliseerd worden en worden de 

voorbereidingen getroffen voor het inbouwen in de 

complete machine. Tijdens een productievrije week 

worden alle verouderde componenten uit de 

machine gehaald en komen onder andere de twee 

Lenze drives in de elektrische kast. Samen met de 

techniekers van BerryAlloc wordt de elektrische 

ombouw gerealiseerd, terwijl de student 

voornamelijk het programmeren voor zich neemt, 

weliswaar met ondersteuning van de begeleider. 

Eerst zal de opstelling volgens een basisprogramma 

werken, zodat de productie terug kan opstarten. 

Vervolgens zullen er optimalisaties gebeuren om de 

werking nog te verbeteren, zodat de portiek zeker 

niet de traagste schakel in de cyclus kan zijn. 

Voor de hefbeweging heeft de klem een massa van 

135kg en het product weegt 85kg. De rijbeweging 

zal de klem, plus extra slede, verplaatsen. Dit heeft 

een totaal gewicht van 235kg. Met deze gegevens, 

samen met nog enkele tijd- en versnellingswaarden, 

kan het gevraagde vermogen berekend worden.  

IV.  RESULTATEN 

Op de portiek is er een servomotor van 9kW voor 

de rijbeweging en een servomotor van 13kW voor 

de hefbeweging gemonteerd. Om de drives zeker 

krachtig genoeg te kiezen heeft Lenze een offerte 

opgemaakt voor een 11kW en 15kW drive.  

Uit berekeningen kan afgeleid worden dat de 

motoren op de portiek sterk overgedimensioneerd 

zijn voor de massa’s dat ze moeten verplaatsen. 

Doordat er nog 2 motoren in stock liggen, worden 

deze behouden en moeten de nieuwe drives krachtig 

genoeg gekozen worden. 

 

figuur 2: Vermogendiagram (berekening) 

In figuur 2 is te zien dat de rijbeweging een 

maximum vermogen van 2 kW nodig heeft. Voor de 

hefbeweging is dit iets meer dan 5 kW.  

 

figuur 3: Vermogendiagram (meting) 

Met de Lenze-software kunnen verschillende 

metingen gebeuren. In figuur 3 is een uitgangs-

vermogenmeting te zien. Wanneer we de twee 

figuren vergelijken, kunnen we vaststellen dat de 

berekeningen ongeveer juist gebeurt zijn.  
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Door het inschatten van het gewicht en de 

wrijvingscoëfficiënten kan hier een afwijking 

optreden, waardoor er bij de berekening een iets 

groter vermogen wordt bekomen. In feite zou de 

toepassing werkbaar zijn met veel lichtere motoren 

en drives, maar doordat de motoren behouden 

worden, moeten de drives hiervoor 

gedimensioneerd worden.  

Bij de ombouw werd in een eerste fase het 

programma zo eenvoudig mogelijk ontworpen. 

Hiermee wordt er bedoeld dat de hoofdzaak van het 

programma het stapelen van de pallet is. De 

bewegingscyclus zal dus nog niet optimaal zijn. 

Tijdens de productie kunnen er dan verbeteringen 

gebeuren, zoals de bewegingscurve parabolisch 

maken, zodat de machine energie-efficiënter werkt. 

Tijdens het ombouwen zijn er ook verbeteringen 

gebeurd op veiligheidsniveau. Een mechanische 

deur, waardoor de pallets de machine verlaten, werd 

vervangen door een lichtscherm. Om toch de pallets 

automatisch naar buiten te transporteren, zonder dat 

de machine in veiligheid gaat, wordt er gebruikt 

gemaakt van muting sensoren. Tijdens een tweede 

stilstand zijn de voedingsspanningen van 

verschillende PLC-uitgangskaarten aangepast, zodat 

bij het openen van een veiligheidsdeur, de 

rollenbanen stilvallen en alle gevaar voor de 

machineoperator weg is.  

Door het implementeren van de nieuwe Lenze 

drives kan alle communicatie met de PLC via 

Profibus verlopen. Dit heeft als voordeel dat er veel 

minder bekabeling zal zijn en dat alle parameters 

opgevraagd kunnen worden. Hierdoor kan er een 

veel uitgebreidere foutmelding opgesteld worden en 

kan de stilstand door een probleem mogelijks sterk 

gereduceerd worden. 

V.  BESLUIT 

Het is een zeer interessante masterproef waarbij 

zowel theoretisch als praktisch heel wat aan bod 

komt. 

Langs de theoretische kant werd de machine 

geanalyseerd en werd een berekening gemaakt voor 

het dimensioneren van de servomotoren en drives. 

Er werd ook een veiligheidsanalyse opgemaakt 

waarbij verschillende aandachtspunten werden 

aangepakt.   

De praktische kant werd ingevuld door het 

aanpassen van de Eplan schema’s, ombouwen van 

de schakelkast en implementeren van een 

lichtscherm.  

Tijdens de ombouw van de schakelkast werd een 

Homatic PLC uitgekableerd en is alle code 

herschreven in de Siemens PLC. Ook zijn twee 

SEW drives vervangen door Lenze drives, welke 

aangestuurd zijn via Profibus.  

Momenteel kunnen er nog enkele verbeteringen aan 

het programma gebeuren. Dit is bijvoorbeeld het 

bewegingspatroon volgens een parabolische curve 

laten verlopen, een zeer uitgebreide foutmelding 

aanmaken zodat de machineoperator zelfstandig 

fouten kan oplossen, … 


