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I.  INLEIDING 

A.  D’Hondt Interieur 

D’Hondt Interieur is een producent van interieur-
schrijnwerk in hout en metaal.   

B.  Casadei paneelzaag 

Een paneelzaag (figuur 1) is een machine die 
gebruikt wordt om grote houten platen te zagen. 
Op de bediening kunnen meerdere zaagafstanden 
worden ingegeven. 

 

 

Figuur 1: Casadei paneelzaag, achterkant 

De machine bestaat uit drie hoofddelen: het 
zaagblad, de zaagwagen en de positioneerunit 
(figuur 1 en 2). De zaagwagen verzorgt de lineaire 
verplaatsing van het zaagblad. De positioneerunit 
zal de plaat positioneren op de correcte 
zaagafstand. De motor van het zaagblad is direct 
online aangesloten. De aansturing van de 
zaagwagen en de positioneerunit gebeurt a.d.h.v. 
drives. 

                                                           
 

 

Figuur 2: Schematische voorstelling paneelzaag 

Omdat werken met een paneelzaag risico’s met 
zich meebrengt, zijn er heel wat beveiligingen 
aanwezig op de machine. De achterkant is 
afgeschermd d.m.v. een trektouw. Aan de voorkant 
zijn twee noodstopschakelaars voorzien en wordt 
het zaagblad afgeschermd met pneumatisch 
gestuurde strips.  

Door de beperkte aanwezigheid van bewegende 
delen en het gebruik van pneumatica is dit een zeer 
robuuste machine. De sturing is erg verouderd, 
maar alle mechanische componenten zijn nog in 
zeer goede staat. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze thesis is om de oude sturing van 
de machine te vervangen door een recente PLC. 
Hierbij komt een koppeling met het ERP-systeem 
van het bedrijf en een nieuwe visualisatie om de 
werkefficiëntie van de operator te verbeteren. 

De safety sturing wordt geëvalueerd a.d.h.v. een 
risicoanalyse. Hieruit wordt beslist of extra 
maatregelen nodig zijn.  
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III.  RESULTATEN 

A. Sturing  
Het systeem start bij het ERP-programma van het 
bedrijf, nl. Woodstore. Dit levert bestanden waarin 
alle orders staan en de nodige gegevens om deze 
te zagen.  

MES_Orderverwerking (figuur 3) leest deze 
bestanden uit het ERP-programma en haalt de 
nodige zaagdata eruit. Dit wordt weggeschreven 
naar een MySQL-database waaruit de PLC deze kan 
uitlezen. MES_Orderverwerking zal ook alle 
gezaagde restplaten uit de database uitlezen en 
deze opslaan in een CSV-bestand. Dit maakt het 
mogelijk om deze te importeren in Woodstore. 

 

Figuur 3: Structuur programma’s 

Er werd gekozen om een PLC van Beckhoff te 
gebruiken vanwege de grote voordelen die 
Windows Embedded heeft. Door dit besturings-
systeem is het mogelijk om een VB.NET-
programma op de PLC te runnen. Dit is belangrijk 
omdat de operator bij de machine de te verwerken 
orders moet kunnen selecteren om naar het 
TWINcat-project te verzenden.  

In MES_Paneelzaag worden alle orders uitgelezen 
uit een database en gevisualiseerd. Het is ook 
mogelijk om andere gegevens weer te geven, zoals 
o.a. reeds verwerkte orders en de beschikbare 
restplaten. 

Daarnaast stuurt de PLC een DYMO Labelwriter 
aan. Hiermee worden de etiketten met een 
barcode geprint van de verwerkte orders. Deze 
worden gebruikt om orders te kunnen tracken 
doorheen de verschillende stations in het bedrijf  
en om machines aan te sturen. 

Het dataverkeer tussen MES_Paneelzaag en de 
TWINcat-sturing gebeurt via ADS. Dit is een 
Beckhoff-protocol voor het versturen en ontvangen 
van data tussen verschillende programma’s en/of 
toestellen.  

Het TWINcat-project slaat de gegevens lokaal op en 
geeft op een visualisatiescherm weer welke en 
hoeveel platen nodig zijn. Hierna wordt nog 
gewacht op een startsignaal van de operator om 
het verzagen van de platen te beginnen. 

Naast deze automatische mode is het mogelijk om 
de paneelzaag manueel aan te sturen. Hier zijn 
twee categorieën: een test en manuele mode. In 
testmode worden alle actoren rechtstreeks 
aangestuurd vanop de HMI. In manuele mode 
worden zaagafstanden ingegeven op de HMI en de 
machine verwerkt de plaat vanzelf.  

Een derde werkingsmode is voor het onderhouden 
van de machine. Hierbij worden de niet essentiële 
onderdelen gedeactiveerd om de veiligheid van de 
operator te waarborgen. Daarnaast wordt op de 
HMI gemeld welke taak de operator moet 
uitvoeren. 

 
B. Safety  
Bij het bestuderen van de machine bleek dat de 
veiligheid ver ondermaats was naar de huidige 
normen. A.d.h.v. een risicoanalyse werd bekeken 
wat nodig is. De mechanische afschermingen 
waren reeds voldoende, maar de implementatie 
van safety-sturing was onbestaande.  

Er werd gekozen om de veiligheidssturing uit te 
voeren met een programmeerbaar veiligheidsrelais 
van Sick. De reden hiervoor is dat deze veel meer 
mogelijkheden heeft dan een klassiek 
veiligheidsrelais.  

IV.  BESLUIT 

De programma’s zijn getest en gedebugd, en de 
schakelkast is bekabeld. Alle eisen vanuit het 
bedrijf zijn voorzien, doch zijn er nog 
uitbreidingsmogelijkheden. Deze zijn vooral 
mogelijk in het koppelen van de paneelzaag met 
andere delen van het informaticasysteem in het 
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bedrijf, bvb. PlanMax. Er zijn echter wel enkele 
aspecten die anders konden aangepakt worden. Zo 
werd de werking van de paneelzaag in één case 
geïmplementeerd in TWINcat, terwijl het misschien 
duidelijker zou zijn om dit op te delen per 
machineonderdeel. Daarnaast zou het misschien 
beter zijn om de encoder op de drive binnen te 
lezen. Hiervoor is een intelligentere 
frequentieomvormer nodig, maar het coderen zou 
eenvoudiger zijn. 
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