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I.  INLEIDING 

A.  De Leite 

De Leite is een kmo die verschillende soorten bieren 
brouwt en deze ook bottelt. Deze bieren worden 
gebrouwen en gebotteld op het bedrijventerrein 
‘De Leite’ in Ruddervoorde.  

B.  De bottelarij 

Als kleine brouwerij heeft De Leite enkele 
belangrijke investeringen moeten maken. In een 
eerste fase hebben ze reeds het volledige 
brouwproces geautomatiseerd. In de tweede fase 
zijn ze hun bottelproces stukje bij beetje aan het 
uitbreiden. In de bottelarij  zijn vier units actief 
(Figuur 1). 
 

 
Figuur 1: Overzicht De Leite 

Deze vier units zorgen respectievelijk voor: het 
reinigen/vullen van de flessen, het voorzien van een 

                                                      
 

 

kroonkurk, het plakken van een etiket en finaal het 
plaatsen van de flessen in bakken of dozen. 
Omdat het een relatief nieuw bedrijf is, werden alle 
units om financiële reden tweedehands gekocht. 
Aangezien prijs het belangrijkste criterium was, 
werden het uiteindelijk allemaal machines van 
verschillende fabrikanten, met als nadeel dat ze  
allen door een andere PLC worden bestuurd. De 
volledige hardware van de bottelarij is terug te 
vinden op Figuur 2. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze masterproef is de integratie van 
de vier units en het gedeelde transportsysteem. 
Deze moeten als één geheel kunnen functioneren.  
Hierbij moet het mogelijk zijn om de snelheid van 
het volledige systeem met één parameter aan te 
passen. 
Om deze regeling te realiseren zal de volledige 
installatie moeten communiceren met of gestuurd 
worden door één master PLC. Dit wordt de Beckhoff 
PLC die reeds aanwezig is. Deze wordt in de huidige 
opstelling enkel gebruikt in de unit die  flessen in 
bakken of dozen plaatst. 
Om de doelstellingen te bereiken zal dus in eerste 
instantie bekeken moeten worden welke hardware 
aanpassingen of extra’s nodig zijn. 
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III.  REALISATIE 

A.  Hardware 

Bij de vulinstallatie wordt gebruik gemaakt van een 
oude PLC zonder netwerkinterface. Deze wordt 
vervangen door een Beckhoff eiland en de logica 
komt in de centrale PLC. Bij de etiketteermachine is 
het niet mogelijk om de snelheid aan te passen. 
Hiervoor wordt een drive voorzien. De huidige 
opstelling is terug te vinden op Figuur 2. 

 
Figuur 2: Huidige hardware opstelling 

De besturing van de volledige installatie moet ook 
voorzien worden van een HMI, zodat de bediening 
vanaf één centraal punt kan gebeuren.  Via de HMI 
kan dan elk onderdeel apart in- en uitgeschakeld, 
maar ook in snelheid geregeld worden. De 
snelheidsregeling gebeurt door gebruik te maken 
van verschillende soorten drives. Voor de aansturing 
van de oudere drives worden analoge en digitale 
uitgangen gebruikt. De nieuwere drives worden 
over EtherCAT ingesteld. Een overzicht van de 
vernieuwde hardware configuratie is terug te 
vinden op Figuur 3. 

 
Figuur 3: Hardware overzicht na praktische uitvoering 

B.  Software 

In de centrale PLC komt het programma voor de 
volledige bottellijn (Figuur 4). Dit houdt in dat de 
reinigings- en vulinstallatie, de capsuleuze, de 

etiketteermachine, de zes transportbanden en een 
foutenlogging in één en dezelfde PLC komt. 

 
Figuur 4: Structuur PLC programma 

C.  Machineveiligheid  

Bij de vervanging van de sturing is ook stilgestaan bij 
de veiligheid (volgens de huidige machinerichtlijn 
2006/42/EC) van de installaties. Hierbij is van de 
reinigings- en vulinstallatie een risico analyse 
uitgewerkt. Het gevaar dat het grootste risico met 
zich meebrengt, is het ronddraaien van de 
draaitafels. Bij het combineren van de ernst, de 
frequentie en kans tot afwenden van dit gevaar 
werd een bepaald die gelijk is aan PLc. Vervolgens 
werd besloten om alle safety functies volgens PLc uit 
te werken. 

Bij de initiële installatie werden alle 
veiligheidsfuncties uitgevoerd met contactor logica. 
Met gewone contactoren is het echter onmogelijk 
om het gewenste veiligheidsniveau te behalen. Om 
aan PLc te voldoen mogen in het veiligheidscircuit 
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immers maximum twee PLc componenten aanwezig 
zijn (zie Figuur 5). 

 
Figuur 5: Tabel voor het bepalen van de behaalde PL 

Het nieuwe veiligheidscircuit bestaat uit een 
noodstop, een safetyrelais en een contactor (deze 
kan de spanning over de gevaarlijke componenten 
wegnemen). Daarbij voldoen de noodstop en de 
contactor aan PLc, het safetyrelais voldoet aan PLe. 

IV.  BESLUIT 

 
De doelstellingen die aan het begin van de 
masterproef opgesteld waren, zijn behaald. De 
nieuwe hardware is geïnstalleerd en de software is 
geïmplementeerd. Waardoor het mogelijk is om 
vanaf één punt alle units in de bottelarij aan te 
sturen. De volledige lijn wordt vanaf de Beckhoff IPC 
bestuurd. In een volgende fase zou de PLC in de 
capsuleuze nog vervangen kunnen worden door een 
buskoppelaar (zelfde werkwijze als bij de reinigings- 
en vulinstallatie). 
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