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I.  INLEIDING 

A.  MediTech 

MediTech te Izegem is een dochterbedrijf van 

Clement. MediTech ontwerpt en bouwt 

geautomatiseerde magazijnen voor apothekers. 

Clement staat in voor de totale of gedeeltelijke 

inrichting ervan. 

B.  Farmaceutisch magazijn (MTXL) 

De MTXL is het geautomatiseerd magazijn van 

MediTech. Dit magazijn is ontwikkeld volgens de 

hoogste logistieke normen binnen de 

apotheekautomatisatie. De machine vervangt de 

lades, waarin alle producten liggen, door een 

geautomatiseerde machine. Op deze manier hoeft de 

apotheker niet meer te zoeken in de lades, maar doet 

de robot het werk.  

De inruim – en afleverplaatsen worden naar eigen 

wens gekozen, rekening houdend met het interieur. 

De plaatsingsmogelijkheid van de machines is vrij te 

kiezen. Montage op een verdiep, in een kelder of op 

een verdere afstand zijn allemaal mogelijk. 

Apothekers bevinden zich meestal in een residentiële 

omgeving. De werking van het geautomatiseerde 

laadmagazijn bij nacht, leidt soms tot klachten van 

buurtbewoners. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze thesis is tweedelig. Ten eerste 

dient er een onderzoek worden uitgevoerd om de 

bronnen van het geluid op te sporen en te analyseren. 

                                                           
 

Ten tweede de bronnen van geluid gaan aanpakken, 

verschillende manieren gaan onderzoeken en testen 

om het geluid van de bron te reduceren. 

III.  METHODE 

In dit eindwerk wordt enkel de langste as, X – as, van 

de machine in beschouwing genomen. Deze as 

produceert namelijk het meeste geluid bij beweging. 

Eerst en vooral worden er metingen uitgevoerd op 

een demotoestel ter beschikking bij MediTech. Alle 

metingen zijn uitgevoerd met een 

condensatormicrofoon die via een A/D – conversie 

kaart wordt verbonden met de verwerkingseenheid. 

Het resultaat van de meting wordt telkens via een 

Fast Fourier Transform (FFT) omgezet naar het 

frequentiedomein om zo de belangrijkste frequenties 

uit het spectrum te halen. Alle metingen zijn bij een 

lineaire snelheid van 2400 mm/s gemeten. 

De eerste meting bevindt zich op de plaats van de 

klant. Op deze manier kan er een beeld gevormd 

worden van wat de klant te horen zal krijgen, 

weergegeven in Figuur 1. Duidelijke pieken zijn 

moeilijk te onderscheiden in deze meting. Dit komt 

omdat de machine nooit zijn maximale. snelheid zal 

bereiken. Het demotoestel is een korte versie waarbij 

de robot niet zijn optimale snelheid bereikt. Door de 

acceleratie, decceleratie en ruk aan te passen, zal het 

ruisniveau sterk gaan dalen. Figuur 2 geeft dezelfde 

meting weer als de eerste figuur, maar met de nieuwe 

instellingen. Twee pieken zijn meteen zichtbaar, 480 

Hz en 1329 Hz.  

Om de bron van deze pieken te achterhalen, wordt er 

centraal binnenin de machine een meting uitgevoerd. 

Het resultaat wordt weergegeven in Figuur 3.  
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Figuur 1: Meting op plaats van de klant 

 

Figuur 2: Meting op plaats van de klant met nieuwe instellingen 

 
Figuur 3: Meting centraal binnenin machine 

Het is meteen duidelijk dat de overeenkomstige 

pieken in amplitude gestegen zijn. De amplitude van 

1329 Hz is nu wel groter dan deze van 480 Hz. De 

verklaring hiervoor is het feit dat deze frequentie 

meer wordt tegengehouden door de omkasting. 

Lagere frequenties ondervinden minder hinder door 

een wand dan hogere. 

Tijdens de werking van het magazijn zijn er slechts 

twee componenten die een beweging uitvoeren. Dit 

zijn de lineaire geleiders van de X – richting en de 

reductiekast die deze geleiders aandrijft. Metingen 

uitvoeren bij deze componenten zal meer 

duidelijkheid bieden rond het geproduceerde geluid. 

Figuur 4 is de meting bij de reductiekast. De piek bij 

1329 Hz is enorm gestegen. D.w.z. dat deze bron de 

oorzaak is van de 1329 Hz component. 

 

Figuur 5 is een meting op de poelie van de lineaire 

geleider. Ook hier is er slechts één piek merkbaar, 

480 Hz. Ook de tweede bron van het storende geluid 

is gevonden. 

 

Figuur 4: Meting op reductiekast 

 

Figuur 5: Meting op poelie van lineaire geleider 

IV.  RESULTATEN 

Zowel de lineaire geleiders als de reductiekast 

bestaan uit dezelfde opstelling, namelijk twee 

tandriemschijven die verbonden zijn via een 

tandriem. Indien er gesproken wordt over tanden, 

kan er meteen een link gemaakt worden met 

tandingrijpfrequentie die in vele toepassingen zorgt 

voor storend geluid en ongewenste trillingen. 

Zowel de snelheid van de poelie in de lineaire 

geleider als deze van het tandwiel verbonden met de 

as in de reductiekast, draaien aan dezelfde snelheid. 

Deze is gelijk aan 18,46 rev/s. Het tandwiel in de 

reductiekast heeft 72 tanden terwijl de poelie 26 

tanden telt.  

 
𝑓𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑟𝑖𝑗𝑝 𝑔𝑒𝑙𝑒𝑖𝑑𝑒𝑟 = 𝑣𝑝𝑜𝑙𝑖𝑒 × # 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑒𝑙

= 18,46 
𝑟𝑒𝑣

𝑠
× 26 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛 = 1329,23 𝐻𝑧  

 

𝑓𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑟𝑖𝑗𝑝 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒 = 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒𝑘𝑎𝑠𝑡 × # 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑒𝑙

= 18,46 
𝑟𝑒𝑣

𝑠
× 72 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛 = 480 𝐻𝑧  

 

De formule voor de tandingrijpfrequentie bevestigt 

het vermoeden dat de oorzaak van het ongewenste 
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geluid afkomstig is van de tandingrijpfrequentie in 

de reductiekast en lineaire geleider. 

Bij zowel de lineaire geleider als de reductiekast is 

de opstelling identiek. Daarom worden de 

aanpassingen toegepast op de testopstelling van de 

reductiekast (1329 Hz component). 

A.  Riemspanning 

Door de riemspanning aan te passen, komen de 

tanden met een andere impact met elkaar in contact. 

Hoe strakker de riem, hoe groter de piek. Er staat 

meer spanning op de tanden waardoor deze een 

grotere impact op elkaar zullen hebben. Hoe losser 

de riem, hoe kleiner de piek. In MediTech wordt 

gebruik gemaakt van een kaliber om de 

riemspanning in te stellen. De riem lossen op het 

demotoestel zorgt ervoor dat bij een bruuske 

beweging van de machine een tand wordt 

overgeslaan. 

Dit mag absoluut niet gebeuren, want op deze manier 

weet de machine niet meer exact waar deze zich 

bevindt en zal de precisie van de machine dalen. 

B.  Tandwielschijf met gleuf 

Bij de standaard tandriemschijven is er een vol 

contact van de tanden met de tandriem. Er kan over 

de volledige omtrek van de tandriemschijf een gleuf 

voorzien worden. Dit zorgt ervoor dat het 

contactoppervlak vermindert. De luchtweerstand 

gaat verminderen, wat de geluidsreductie zal 

bevorderen. 

Tijdens de metingen is er een kleine reductie 

merkbaar, al is deze niet zeer groot. Het geluid die nu 

gecreëerd wordt, is aangenamer om naar te luisteren 

en klinkt doffer dan voorheen. 

C.  Aangepaste riem 

Caldic, een leverancier van MediTech, biedt een 

riem (ISORAN RPP) aan die veel steviger is dan de 

riem die nu toegepast wordt. De riem mag 5 mm 

smaller zijn, waardoor er nog minder 

contactoppervlak is. Ook worden er in de tanden van 

de riem gleufjes voorzien om de lucht vlotter weg te 

leiden. Dit zorgt dan terug voor minder 

luchtweerstand.  

De testen met deze riem draaien negatief uit. De 

nieuwe riem is veel stijver dan de originele. Met 

gevolg dat de volledige opstelling staat te trillen. Er 

is geen sprake van geluidsreductie bij deze 

oplossing. 

D.  SilentSync 

Dit zijn speciaal ontworpen tandriemschijven en 

tandriemen om het geluid te reduceren. Ze bestaan 

uit een schuine vertanding in V – vorm zodat het 

contact geleidelijk aan gaat opbouwen. Ook is er een 

gleuf voorzien in het midden om de luchtweerstand 

te verminderen. 

De vraag naar een dergelijke opstelling in de 

industrie is zeer klein waardoor het moeilijk is om 

deze onderdelen te verkrijgen. Daarom is het 

aangeraden om de tandriemschijven in kunststof te 

laten maken. Dit zal ervoor zorgen dat het materiaal 

zachter is dan het gebruikte aluminium, wat de 

impact van inslag op de tanden zal verminderen. 

Er wordt beweerd dat deze opstelling een 

geluidsreductie van 10 – 19 dB realiseert. 

E.  Aangepaste drive 

Momenteel wordt er gewerkt met een drive van 

BECKHOFF. Deze werkt op een schakelfrequentie 

van 8 kHz. Indien de schakelfrequentie wordt 

opgedreven naar 16 kHz, is de hoge fluittoon van de 

drive verdwenen. Dit komt omdat het oor minder 

gevoelig is aan deze frequenties. 

V.  BESLUIT 

De verschillende bronnen, oorzaken en oplossingen 

van de ongewenste geluiden van de machine worden 

verhelderd samengevat in dit document. Niet alle 

doelstellingen zijn bereikt. Implementatie van de 

verschillende oplossingen in de lineaire geleiders 

maakt deze thesis volledig. In een verder stadium is 

het de bedoeling dat MediTech de oplossingen 

toepast op zowel de reductiekast als de lineaire 

geleiders. Dit gaan toepassen maakt de 

farmaceutische robot een gewaagde tegenstander 

voor de concurrentie. 
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