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I.  INLEIDING 

De isolatiechapemachines van de firma Verpola zijn 

verouderd en bijgevolg hebben ze een verouderde 

sturing. Deze sturing bestaat uit een printplaat die 

met assembler werd geprogrammeerd. Het 

programma maakt gebruik van assembleertaal, dit 

kon rechtsreeks worden uitgevoerd door een 

processor. Vroeger werd deze techniek veel 

toegepast bij embedded systemen. Tegenwoordig 

wordt het assembleerprogramma geschreven in een 

hogere programmeertaal zoals C++. Het probleem 

van de sturing is dat steeds minder en minder mensen 

het programmeren met assembler machtig zijn. Voor 

de huidige sturing betekent dat, dat de firma Verpola 

volledig afhankelijk is van de ontwikkelaar aan wie 

ze de sturing gekocht hebben. Deze masterproef 

moet een oplossing bieden voor dit probleem door de 

sturing te vervangen door een sturing die universeel 

verstaanbaar en aanpasbaar is. Daarbij lijkt het een 

goede oplossing om gebruik te maken van een PLC.  

Tijdens het vernieuwen van de sturing is het ook de 

bedoeling deze te optimaliseren en uit te breiden. Als 

eerste moet er gekeken worden of er tegenwoordig 

geen nieuwere componenten bestaan die beter zijn 

voor deze toepassing. De drives moeten bijvoorbeeld 

vervangen worden door nieuwere met een betere 

efficiëntie en met meer functionaliteiten. Er moet 

ook worden gekeken naar een betere draadloze 

communicatie tussen de afstandsbediening en de 

machine. Het probleem hierbij is dat wanneer de 

bediening buiten het bereik komt van de ontvanger 

in de machine, de machine niet meer kan gestopt 

worden. Dit kan gevaarlijke situaties met zich 

meebrengen. Verder moeten verschillende 

parameters ingegeven worden bij aanvang van iedere 

productiecyclus. De vraag van Verpola is om door 

middel van de soort vloer en de dikte ervan, 

automatisch parameters te kunnen laden om tijd te 

besparen. Ook zullen foutieve waarden op die manier 

minder snel voorkomen.  

II.  WERKING 

De isolatiechapemachine van Verpola is mobiel. 

Deze staat gemonteerd op een oplegger van een 

vrachtwagen. De bedoeling van deze machine is het 

maken van isolatiechape doormiddel van het mengen 

van vijf producten. Het eerste product is cement. Dit 

wordt gestockeerd in de oplegger. De toevoer van 

cement wordt gedaan door vijzels. Het doseren ervan 

wordt gedaan door de kuip te wegen. EPS is het 

tweede product en wordt ook gestockeerd in de 

oplegger. Het vullen van dit product wordt gedaan 

door het draaien van een rad. Verder wordt er water 

voorzien op de werf zelf. De toevoer wordt 

gecontroleerd met behulp van een debietmeter. Het 

volgende product, zeep, wordt ook op het zelfde 

manier gevuld. Zeep is wel voorzien in een klein 

reservoir. Het laatste product is poeder en is voorzien 

in de oplegger. Dit poeder zorgt voor betere 

eigenschapen van de chape. Het doseren hiervan 

gebeurt door het aandrijven van een vijzel. Het 

mengen van de producten wordt om de beurt in twee 

afzonderlijke kuipen gedaan. Hierdoor wordt er 

continu nieuwe chape gemaakt. Na het mengen, 

kippen deze mengers de inhoud in een 

pompreservoir. Deze zorgt ervoor dat de chape ter 

plaatse wordt gepompt. 
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III.  ONDERZOEK 

A.  Veiligheidsstudie 

Vooraleer er begonnen kon worden met het 

praktische aspect van de masterproef, moest er een 

veiligheidsstudie uitgevoerd worden. Daarbij werd 

een risicoanalyse uitgevoerd volgens de norm ISO 

12100. Alle mogelijke risico’s werden in de analyse 

meegenomen. Uit de analyse bleek dat er vier risico’s 

niet toelaatbaar waren volgens de norm, namelijk: 

het draaien van de verschillende vijzels, het draaien 

van de menger, het kippen van de kuip en als laatste 

het draaien van de haspel. Deze risico’s werden 

telkens doormiddel van bepaalde maatregelen 

verminderd of helemaal verwijderd. Het probleem 

van de vijzels werd opgelost door de vijzels niet meer 

bereikbaar te maken. Er kan enkel bij de vijzels 

gegaan worden door een deur te openen die een 

veiligheidscontact heeft. Het risico van het draaien 

van de kuip en het draaien van de mengers werd 

opgelost door alles af te schermen doormiddel van 

een hekwerk. Het hekwerk moet ook een 

veiligheidscontact hebben. De nodige performance 

levels werden ook bepaald voor de elektrisch 

componenten. 

B.  Componenten 

De verschillende componenten die nodig zijn voor 

dit project werden geselecteerd. Daarbij werd 

gekeken welke PLC en welke bijhorende kaarten er 

nodig zijn. Ook werd er gekeken welke drive ideaal 

is voor deze toepassing. Als PLC werd er gekozen 

voor de 1214C van Siemens met 2 interface modules 

voor RS485 interface. Deze zijn nodig voor de USS-

communicatie met de drives. Ook worden er aan de 

PLC weegkaarten voorzien van het type WP231. 

Voor de drives werd er gekozen voor de V20 reeks 

van Siemens. Dit zijn eenvoudige drives die toch 

voldoende functionaliteiten hebben voor deze 

toepassing. 

C.  Communicatie 

    1)  USS-communicatie 

Om de drives te sturen en in te stellen wordt er 

gebruik gemaakt van USS-communicatie. Om dit 

communicatieprotocol goed te kunnen gebruiken 

werd de werking van USS geanalyseerd en hoe de 

berichten worden opgebouwd. De opbouw van de 

berichten bestaat uit 2 delen: een deel om procesdata 

te versturen en een deel om parameterdata te 

versturen. Procesdata heeft altijd voorrang op de 

parameterdata. 

 
Figuur 1: Dataframe USS[3] 

In Figuur 1 kan de opbouw terug gevonden worden 

van de berichten. Het PKW-deel is verantwoordelijk 

voor de paramaterdata. PKE (parameter ID) en IND 

(index) bevatten het parameternummer met 

mogelijke subindex. PWE bevat dan de data voor de 

nieuwe waarde van de parameter. Bij procesdata 

staat PZD voor het commando dat moet uitgevoerd 

worden. Elke bit binnen dit woord heeft een 

specifieke betekenis. PZD2 bevat een waarde die 

meestal de gewenste frequentie voorstelt. Op deze 

manier wordt de drive gestuurd en is er een 

terugkoppeling naar de PLC. 

 

    2)  Draadloze communicatie 

Er is ook nood aan draadloze communicatie in dit 

project om de machine te besturen. Er moest een 

keuze gemaakt worden tussen de verschillende 

soorten draadloze technologieën. Om een goede 

keuze te kunnen maken, werd er onderzoek verricht 

naar de principiële werking van draadloze 

communicatie. Alle draadloze 

communicatietechnologieën werken volgens 

hetzelfde principe, namelijk voorplanting van  

elektromagnetische golven doorheen lucht. Er werd 

ook gekeken naar de verschillende frequentiebanden 

en welke toepassing deze hebben. Er werd een 

onderscheid gemaakt tussen het versturen van 

digitale en analoge data. Bij het versturen van 

analoge data wordt de data meestal gemoduleerd. Dit 

omdat de bandbreedte anders te groot zou zijn. Er 

zijn 3 soorten modulatie namelijk amplitude-, 

frequentie- en fasemodulatie. Om een goede keuze te 

maken van welk protocol gebruikt zal worden, werd 

er een vergelijking gemaakt tussen verschillende 

draadloze communicatieprotocollen. Bleutooth en 

wifi waren mogelijke oplossingen. Deze voldeden 

niet omdat er niet voldoende garantie is qua 

zendafstand. Als laatste werd de radiografische 

besturing van Teleradio bekeken. Dit werkt op een 

lagere frequentie met een groter vermogen zodat de 

grote afstand geen probleem vormt. Deze 
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technologie heeft ook als voordeel dat deze een 

hartslagfunctie heeft. Dit zorgt ervoor dat de machine 

nooit zonder controle is van de afstandsbediening 

tijdens het draaien. 

IV.  REALISATIE 

A.  Emulatiemodel 

Vooraleer het PLC-programma werd geschreven, 

werd een emulatiemodel gemaakt. Dit heeft als doel 

het PLC-programma te testen maar ook om het 

bedrijf te overtuigen om voor deze oplossing te 

kiezen. In Figuur 2 kan de grafische weergave terug 

gevonden worden. De bedoeling hierbij is de 

werkelijkheid zoveel mogelijke te benaderen. Het 

geheel is ook interactief met het PLC-programma. 

Wanneer er bijvoorbeeld een vijzel aangestuurd 

wordt, zal het grafische object die de vijzel voorstelt 

groen kleuren. Ook de verschillende niveaus van de 

reservoirs en buffers worden weergegevens. 

 
Figuur 2: simulatiemodel 

Ook het proces wordt binnen deze emulatie 

waarheidsgetrouw nagebootst. Als bijvoorbeeld de 

motor om de kuipen te kippen aangedreven wordt, 

zal na een bepaalde tijd de kuip zijn gekipte positie 

innemen en wordt het sensorsignaal die dit 

registreert, geforceerd. 

B.  PLC-programma 

Als laatste werd het PLC-programma geschreven. 

Het programma bestaat uit 3 objecten namelijk: de 2 

mengers en de pomp. Deze kunnen afzonderlijk van 

elkaar werken. De objecten kunnen zich in 5 

toestanden bevinden. De eerste toestand is de 

fouttoestand. Deze toestand wordt opgeroepen 

wanneer er zich een fout voordoet of als de machine 

onder spanning wordt gezet. In deze toestand kan de 

machine niet manueel bediend worden. Als er gereset 

wordt, zal er naar de toestand “manueel” gegaan 

worden. Vooraleer er gegaan wordt naar de toestand 

“automatisch”, kan de machine een checkcyclus 

uitvoeren. Deze zorgt ervoor dat de belangrijkste 

componenten getest worden op correcte werking en 

dat de kuip zich in de juiste positie bevindt om te 

kunnen starten. De automatische cyclus is een 

stappensturing die continu uitgevoerd wordt tot de 

machine gestopt wordt of er een fout optreedt. 

Wanneer er zich een fout voordoet in de toestand 

“automatisch”, wordt er naar de toestand pauze 

overgegaan. Door dit toe te passen zal de machine 

niet terug naar de toestand manueel gaan tijdens het 

resetten zodat de machine terug kan starten vanaf zijn 

vorige eindpositie. 

V.  BESLUIT 

Als besluit kan er gesteld worden dat het PLC-

programma correct werkt en aan de eisen voldaan 

wordt van het bedrijf. De verschillende aanpassingen 

zorgen voor een verbetering van de productiviteit. 

Vooral onnodig tijdsverlies wordt hierdoor buiten 

spel gezet. De HMI zorgt voor een bediening die 

gebruiksvriendelijker en accurater is dan voorheen. 

De draadloze sturing kon in de praktijk nog niet 

getest worden wegens een laattijdige levering van dit 

systeem. 
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