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Een feniks verrijst uit zijn as

Het Bolshoi-theater in Moskou straalt grandeur uit en 
evoceert de glorierijke periode van het Russische Rijk. 
Maar achter de schermen laat het de voorbije eeuwen  
ver achter zich en maakt het gebruik van de meest  
moderne technologieën.    
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De baas (gouverneur) van de Nationale Bank slaat en zalft. 
De groeicijfers zijn opmerkelijk goed, zowel dit als volgend 
jaar. En toch waarschuwt hij (Luc Coene) dat er nog 3,5 mil-
jard extra moet gevonden worden  (DS 12-06-12).

In plaats van 0,1% krimp die eerder werd voorspeld, kent 
ons land een groei van 0,6%. Dat zou veel meer zijn dan het 
gemiddelde van de eurozone, dat op –0,1% staat.

Onze buurlanden zoals Duitsland, dat voor 0,7% staat, is 
ons nipt voor. De Nederlanders (min 0,9 %)  en de Fransen 
(min 0,5%) geven we het nakijken.

In 2013 wordt dit 1,7% voor de Duitsers en bij ons wordt 
1,4% voorspeld.

Daartegenover zou in 2013 het tekort oplopen tot 3,1%, wat 
1% meer is dan de 2,15% die de regering Di Rupo in het 
Europese Stabiliteitspact inschreef. Daarvoor moet 3,5 mil-
jard niet alleen gezocht maar ook gevonden worden. 
       
De Tijd  (07-06-12) meldt: “De wind waait gunstig voor 
België”

 Economische Inflatie Rente (10 jaar)
 groei
Raming maart 0,1% Spilindex oktober 3,8%
Huidige raming 0,6% Spilindex december 2,9%

Jobat 13 mei 2012: “Meer stijgers dan Dalers”     

Meer dan 55 procent van de bedrijven in België groeide  in 
de periode 2009-2010. Eén op de tien zelfs meer dan 60%. 
Daarvoor werden 92.000 ondernemingen geanalyseerd 
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Voorwoord

Cijfers en procenten . . . . . 
de  bewijzen . . .

(Dun & Bradstreet). zelfs in een economisch minder gunstig 
klimaat zullen er meestal meer bedrijven zijn die groeien 
dan bedrijven die dat niet doen.

1. Meeste groei in chemie, gas en elektriciteit. “Groeibe-
drijven nemen meer risico’s – We  nemen risico’s, maar 
berekend”

2. Grote bedrijven groeien minder snel.
    In totaal zijn er
 41.310 bedrijven  (45,05%) zonder groei
 41.575 bedrijven  (45,34%)  met 0–60% groei
 8.815 bedrijven ( 9,61%)  boven 60%

3. Opleidingsniveau heeft geen impact op groei.

4. Sterke groei gaat vaak hand in hand et hoge schuld.

FIMOP  
CETOP viert  50ste verjaardag in Parijs op 14 en 15 juni 2012. 
En Eurotrans viert mee.
Fimop is aanwezig met haar voorzitter, die volgende cijfers 
voorlegt:

België: BBP – 2012 1ste Q – 89.158 miljoen euro (ref. 2009)
Inflatie: 3,4% (maart 2012)
Werkloosheidsgraad: 7,2% (februari 2012)

FIMOP  Omzet  2011
Industriële Hydraulica: 200.431.000 euro
Industriële Pneumatiek:  71.725.000 euro
Verwachtingen 2012: Hydraulica (5%) en Pneumatica (2%)

R.P.A.Decleer
Verantwoordelijke uitgever  n
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De contactdozen blijven steeds onder stroom staan en bie-
den bij het aan- en ontkoppelen een veilige belasting. Ze leve-
ren ook een ononderbroken energietoevoer voor in de vloer 
– bijvoorbeeld op de gangpaden en steigers.

Goed gekoppeld en pas dan de lucht in
Onderhoudswerken aan toestellen uit de vloot van Air 
France vinden ongeacht grootte en type van activiteit of 
exploitatie plaats in de loodsen van Air France Industries 
te Roissy-CDG 95. Capaciteit en mobiliteit van het materi-
eel zijn een uitdaging die zich elke dag weer aandient bij 
het technisch personeel dat het hele netwerk van syste-
men en apparaten op de toestellen, vooral dan de A380, 
aan controles onderwerpt.

Air France Industries, reeds partner sinds 1953, heeft ter onder-
steuning van de talrijke activiteiten op haar sites voor de indus-
triële contactdozen en kasten van MARECHAL Electric gekozen. 
Die activiteiten vinden vooral op drie locaties plaats, nl. Roissy, 
Orly en Toulouse, waar men telkens met eigen installaties werkt 
en contactdozen nodig heeft voor:
- Voeding ten behoeve van de warmloop- en/of afkoelcyclus van 

toestellen die ver van de terminal verwijderd staan (kleppen in 
de vloer uitgerust met contactdozen van MARECHAL om mobie-
le aggregaten onderaan het toestel aan te koppelen);

- Mobiele verlichtingseenheden voor de A380 en de beveiliging 
zolang toestellen aan de grond staan, om ze zo te kunnen laden 
en lossen;

- Aansluiting van brandweerwagens op de luchthavens van Parijs;
- Terminals: kleppen met DS9 op looppaden met microschake-

laar voor noodverwarming (comfort van passagiers) of –koeling 
(noodvoeding via mobiele apparaten), bij defect verwarmings- 
en koelleidingen om het toestel voor de ontvangst van passa-
giers klaar te krijgen;

- Onderhoud (gereedschap en uitrusting koppelen) van toestel-
len in de loodsen van Air France Industries (H6 in Roissy voor de 
zes A380-toestellen van Air France).

Planning en voeding van  
de onderhoudsactiviteiten
In loods H6, waar de onderhoudswerken plaatsvinden aan de lan-
geafstandsvloot van AIR FRANCE, en dan met name aan de A380, 
bestaat het onderhoudsteam uit een honderdtal technici. Deze 

technische teams wisselen elkaar gedurende twee weken in een 
drieploegenstelsel om de acht uur af en zetten de contactdozen 
om beurten onder gemiddelde of zware stroom.

Deze contactdozen staan opgesteld op:

Aansluitklemmen of pits
Met contactdozen voor onderhoud, IT-doeleinden, telefonie, opti-
sche vezel, water, lucht. zij moeten zorgen voor de vereiste ener-
gievoorziening zodat de circuits in een toestel dat aan de grond 
staat goed werken. zitten de kleppen dicht, dan zijn ze bestand 
tegen voorbijvliegende toestellen.

Steigers (neus, bagageruimte, bovenbouw, stuurvlak en vleu-
gels...)
Platformen op grondhoogte en hoogtewerkers om het toestel tij-
dens onderhoudswerken overal te kunnen bereiken. Bewegingen 
kunnen met of zonder lading plaatsvinden.

Schakelkasten 
Plaatsing op de verschillende steigers en gangpaden voor toe-
gang tot de A380.

Kleppen in de vloer (in totaal 23 in loods H6) 
Bieden de mogelijkheid om verschillende kleinere vliegtuigtypes 
(geen A380) te ontvangen. Het onderhoudspersoneel kan dus al 
zijn werkzaamheden in loods H6 uitvoeren en zich tot helemaal bij 
het toestel begeven.

Draagbare verdeelkasten
Voeding in de gangpaden van het toestel voor draagbaar gereed-
schap en mobiele verlichting.

n

Een overal inzetbare en flexibele contactdoos.

DecontactorTM: in metalen be-
huizing met ingebouwd uit-
schakelvermogen, weerstand 
tegen schokken IK09.

DecontactorTM met klemsluitin-
gen om motoren of frequentie-
omzetters veilig en eenvoudig 
aan te koppelen.
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Rittal-CSM verdient £17.000 kostende WEG-VSD’s voor CO2-
reductie na retrofit door specialist DREW & CO in enkele 
maanden terug.

Efficiëntere pompbesturing voor lakstraat
Rittal-CSM uit Plymouth 
heeft de laatste fase  
van haar energiebesparen-
de CO2-reductieprogramma 
afgerond. Samen met de ge-
specialiseerde installateur 
Drew & Company is een effi-
ciëntere pompbesturing voor 
de lakstraat geïnstalleerd. De 
kosten van het project - WEG 
leverde voor £17.000 aan 
CFW-11 inverterbesturingen - 
zijn in enkele maanden terug-
verdiend.

Rittal-CSM is een producerende dochteronderneming van de Rittal Group, 
die weer behoort tot de Friedhelm Loh Group.  Rittal is de grootste fa-
brikant van schakelkasten voor de industrie en datacommunicatie. Het 
gamma bestaat uit ruim 8.000 producten: van genormeerde grote scha-
kelkasten tot op maat gemaakte oplossingen. Het bedrijf streeft naar een 
CO2-reductie in de hele productie en heeft een aantal projecten uitge-
voerd om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen van de 
fabriek in Plymouth te verminderen.
In het kader van een lopend programma ontdekte het bedrijf een even-
tuele energieverspilling in het circulatiesysteem en de pompen van de 
lakstraat. Elke pomp draaide met een constant toerental via een conven-
tionele aansturing. zowel het debiet als de spuitkopvolumes werden met 
handbediende kleppen geregeld. uit een energie-audit bleek dat het vas-
te toerental van de pompmotoren inefficiënt was.

Energie-audit
Nigel Brewer is lid van het Maintenance Team bij Rittal-CSM en vertelt 
hierover: “Na de energie-audit beseften we dat de pompmotor een varia-
bele toerenregeling nodig had. We benaderden een leverancier van inver-
ters en sloten een deal om als proef een VSD (Variable Speed Drive) op 
één van de motoren te zetten, dat was een WEG CFW-11.  De proef duur-
de een aantal maanden en bleek erg geslaagd, maar toen we de overige 
pompmotoren wilden retrofitten, kwamen we in problemen. Op dat mo-
ment zochten we contact met Drew & Co, omdat we vaker met hen had-
den gewerkt en sommigen van hun technici onze fabriek goed kennen.

“We hebben veel ervaring in het verminderen van de koolstofvoetaf-
druk en het energieverbruik wanneer het gaat om fabrieken, gereed-
schapsmakers of de procesbeheersing en waren dus erg blij dat Rittal 
CSM juist bij zo’n project onze hulp inriep”, aldus Andrew Botterill van 
Drew & Co. “In overleg met de klant besloten we 10 WEG CFW-11 variabele 
toerenregelaars van 3KW tot 45KW op de pompmotoren te zetten. Elke 
toerenregelaar werd naast de betreffende pomp geplaatst in een IP65 
Rittal-omkasting met een geforceerde ventilatie en filtering.”

Terugverdientijd
Drew & Co modificeerde al onze bedieningspanelen en heeft al het instal-
latiewerk gedaan terwijl we de fabriek voor één weekend hebben stilge-
zet. De lakstraat draaide de maandag erop weer de volle productie.
De installatie van het nieuwe systeem hield in dat alle voorheen gebruik-
te handbediende kleppen helemaal werden opengezet en dat de regeling 
werd overgenomen door de VSD van WEG. Elke WEG-regelaar is ingesteld 
op een eenvoudige lokale toerenregeling, waardoor de fabrieksoperators 
het optimale debiet en volume voor de specifieke toepassingen konden 
afregelen. Na de installatie hebben de regelaars een aanzienlijke energie-
besparing opgeleverd. Het totale energieverbruik van de lakstraat wordt 
bijgehouden door een intelligent doseersysteem en dataregistratiesoft-
ware. Het verbruik van de lakstraat is gedurende een aantal maanden 
vóór en na de installatie van de WEG-VSD’s geregistreerd.
De effectiviteit van het project blijkt uit het feit dat de verwachte terug-
verdientijd van de aanvankelijke investering slechts enkele maanden is. 
Daarna kan de hele energiebesparing van de installatie direct van de be-
drijfskosten worden afgetrokken.

n
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Dankzij  uitermate efficiënte aandrijvingen, motoren, software 
en automatiseringstechnologie kunnen de energiekosten met 
zowat 40 % worden verminderd.

Sirius-apparatuur voor  
energie-efficiënt produceren
Dat industriële bedrijven meer dan ooit inspanningen 
doen om hun energieverbruik onder controle te houden, 
is duidelijk.  Daarbij worden onder andere methodes ge-
zocht waarmee energiezuiniger kan worden geprodu-
ceerd. Logisch dat leveranciers met nieuwe technologieën 
daar graag willen op inspelen. Zo reist Siemens met zijn 
Energy Efficiency Roadshow Europa rond om industriële 
producenten te overtuigen van zijn nieuwste energiebe-
sparende producten.

Voorspellingen maken duidelijk dat het wereldwijde energiever-
bruik tegen 2050 verdubbelen, terwijl de traditionele energiebron-
nen geleidelijk aan uitgeput geraken. Voor de industrie is het dus 
van uitermate groot belang dat oplossingen worden gevonden die 
de beschikbare energiebronnen optimaal gebruiken. Dat bete-
kent met een maximaal rendement en een minimale investering. 
Siemens gaat daarbij uit van een potentiële globale besparing van 
300 terawattuur per jaar in de sectoren van de industriële auto-
matiserings- en aandrijvingtechnologie. Dit komt overeen met de 
jaaruitstoot van zo’n 50 steenkoolcentrales (700 megawatt) of een 
CO2-emissie van ongeveer 90 miljoen ton. 

Geïntegreerde aanpak
“In onze reizende tentoonstelling tonen we hoe industriële pro-
cessen kunnen worden geoptimaliseerd door middel van een ge-
integreerde energie-efficiënte aanpak,” zegt Patrick New, Product 
Manager Drive Technologies. “We hanteren daarbij een driestap-
penmodel.  In een eerste fase gaan de  energiebeheerssystemen 
de energiestromen van een installatie/productievestiging visuali-
seren. Daarna gaan we het energiebesparingspotentieel analyse-
ren en bepalen. In een derde fase kunnen nieuwe technologieën 
worden geïntroduceerd, gaande van aandrijvingen met vaste snel-
heden tot frequentieomvormers met energieterugkoppeling die 
het energieverbruik controleren. Aan de hand van de juiste ingre-
pen kunnen we zowat 40% van de energiekosten te verminderen.”

Nieuwe apparatuur
“zo is er ten eerste de nieuwe generatie Sirius-schakelapparatuur 
die wordt gekenmerkt  door een zeer zwak intrinsiek stroomver-

lies en een lage hitte-opwekking in de schakelkast. Daardoor 
kan het stroomverbruik voor koeling worden verlaagd. Deze 
schakelapparatuur vormt een integraal bestanddeel van het 
energiebeheersysteem. ze zorgt voor de identificatie van het ener-
giebesparingspotentieel door middel van voor communicatie ge-
schikte beveiligings-, schakel-, meet- en bewakingsapparaten. 
Sirius-motorstarters, softstarters en schakelapparaten vormen 
de betaalbare, plaatsbesparende en energie-efficiënte oplossing 
voor toepassingen met vast toerental. De Sitop-voedingen bespa-
ren dan weer energie door hun hoge rendement en lage onbelaste 
verliezen.”

Simatic powerrate en B.Data 
Maar er is nog meer. Met Simatic powerrate en B.Data-
powermanager komen gebruikers dan weer te weten na hoeveel 
tijd ze energie-efficiënte motoren, die werden aangesloten op de 
lijnbevoorrading of een frequentieomvormer voor activiteiten bij 
variabele snelheden, kunnen terugverdienen. Normaal gezien be-
draagt die terugverdientijd slechts enkele maanden.
Simatic powerrate is een WinCC Premium add-on die zorgt voor 
een transparant energieverbruik van de energieleverancier tot aan 
de gebruiker. Energiedata worden continue verzameld, gearchi-
veerd en verder verwerkt. Exacte kennis van het gebruikersprofiel 
en gedetailleerde informatie over de aanwezige kosten maakt het 
mogelijk om besparingen te identificeren,  energie import te opti-
maliseren en zo energiekosten te verlagen.
Simatic B.Data is een modulair en brancheneutraal energiebe-
heersysteem, dat alle relevante sectoren van aankoop over plan-
ning tot controlling dekt en daardoor een efficiënte energie- en 
kostensturing toelaat.
B.Data ten slotte is de krachtige managementtool voor duurzaam 
energiebeheer. Het is een flexibele software-oplossing die wordt 
ingezet voor een duurzame energieoptimalisering.

nSiemens trekt met zijn Energy Efficiency Roadshow Europa rond 
om industriële producenten te overtuigen van zijn nieuwste ener-
giebesparende producten.

In een derde fase kunnen nieuwe technologieën worden geïntro-
duceerd, gaande van aandrijvingen met vaste snelheden tot fre-
quentieomvormers met energieterugkoppeling.
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Eén van de zes TUBUS-families: de radiaal dempende typen voor 
een lange, zachte afremming met een progressieve energieaf-
bouw aan het einde van de slag.

Naast de pure video-meetmachines en multisensorsyste-
men heeft Schut ook pure aftastmachines ontworpen zoals 
de met luchtlagering en een beweegbare brug uitgevoerde 
DeMeet-A7.

Structuurdempers en meettechniek

DeMeet-A7 s uitgerust met een speciaal klemsysteem voor 
solide fixering van de te meten objecten. Naast het aftast-
systeem, dat standaard is uitgerust met een vijf-wegs sen-
sorconfiguratie, kunnen een optionele module-wisselaar 
of indexeerbare sensorsystemen worden gebruikt. Dit 
vergroot het scala aan mogelijke toepassingen. De mee-
geleverde multisensor-software garandeert daarbij een 
snelle en gemakkelijk bediening bij de uitvoering van de 
meetopgaven. 

Hoewel de DeMeet-A7 berekend is op aanraking bij het meten, 
moet met dit puur tactiele 3D-CNC-coördinatensysteem het in-
wendige contact met bepaalde materialen onder alle omstandig-
heden worden vermeden.

De drie assen van de meetmachine zijn van graniet vervaardigd en 
zijn luchtgelagerd om zowel een solide constructie als een optima-
le positionering te garanderen. Het meetbereik van 715 mm x 500 
mm x 400 mm is CNC-gestuurd. Wanneer het computerprogramma 

een keer zou falen, hebben de eindposities van de machine be-
trouwbare bescherming nodig. Om de DeMeet-A7-meetmachine 
nog veiliger te maken, was Schut op zoek naar schokdempers en 
ook naar voordelige alternatieven. Hoewel technologisch leider 
in industriële schokdempers, kwamen zij al snel op de TuBuS-
structuurdempers van ACE dat duurzame machine-elementen met 
uitstekende energie-absorptie-eigenschappen kan voorleggen.

Remeigenschappen en levensduur
Sinds elf jaar heeft het in dempingsoplossingen gespecialiseerde 
bedrijf ACE uit Langenfeld de hier toegepaste structuurdempers 
in zijn programma. Deze vinden niet alleen een goede toepassing 
als dempingsoplossing voor continu gebruik, maar ook, zoals in 
dit geval, als noodstopper wanneer geen precies remmen op een 
bepaald punt nodig is. Aanzienlijk goedkoper dan schokdempers, 
gaan zowel de remeigenschappen als hun levensduur de waar-
den van bijvoorbeeld rubberen buffers en stalen veren vele malen 
te boven, machine-elementen, die op voorhand niet geschikt zijn 
voor het bovenstaande geval.

In elke afmeting genoeg veiligheid
De op de eisen van de DeMeet-A7 aangepaste innovatieve dem-
pingselementen van co-polyester elastomeer zijn theoretisch in 
staat het uitvallen van de bedieningselementen een miljoen keer 
veilig op te vangen. In dit geval moest een speciale uitvoering van 
de TR-serie worden gebruikt om de betreffende massa met een 
maximale snelheid van 400 mm/sec. af te kunnen remmen. zoals 
alle TuBuS-dempers worden ook de hier gebruikte dempers ge-
kenmerkt door een laag gewicht, goede weerstand tegen uV en 
ozon en tegen agressieve omgevingen met zeewater, olie en der-
gelijke. Berekend op een temperatuurbereik van -40 °C tot 90 °C, 
kunnen de naar keuze axiaal of radiaal dempende, gemakkelijk 
te monteren elementen in nagenoeg alle bedrijven, machines en 
operationele omstandigheden worden gebruikt.

n

Schut Geometrische Meettechniek beschermt de eindposities van 
de nieuwe voeler-meetmachine.

In het puur tactiele 3D-CNC-coördinatensysteem DeMeet-A7 voorkomen 
structuurdempers ongewenste interne contacten met materialen.
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TOPJOB® S DIN-rail klemmen 
(direct insteektechniek)

Direct insteektechniek van massieve geleiders en soepele geleiders  
met adereindhuls. Het gebruik van TOPJOB® S veerklemmen verhoogt 

de veiligheid van uw verdeelbord.

VOORDELEN: 

- 1 ader / aansluiting

- Snelle aansluiting (direct insteektechniek)

- Compacte bouwvorm

- Eenvoudig brugsysteem

- Snel en flexibel markeersysteem

- Trillingsbestendig

- Aansluiting van 0,14 - 25mm2

- Duidelijke en traceerbare energieverdeling (weg met de 

wirwar van vele draden op een zekering).

TOEPASSINGEN: 
universele installaties, renovatie en domotica projecten. 

1) Universele toepassing: 
2- polige veerklem van 0,25mm2 tot 16 (25)mm2 (76A) 
Serie 2001 / 2002 / 2004 / 2006 / 2010 / 2016 

Extra voordeel:
- Snelle aansluiting (tijdswinst).

2) Renovatie:
3- polige klem: van 0,25mm2 tot 16 (25)mm2 (76A) 
Serie 2001 tot 2016
4- polige klem: van 0,25 tot 4mm2 (32A)
Serie 2001 tot 2004

Extra voordelen: 
- 1 pool wordt gebruikt voor aansluiting automaat, rest (2 of  

3 p) voor aansluiting installatie.
- Snelle aansluiting (tijdswinst).

3) Domotica:
3 etageklem: L/N/PE op 1 klem
Serie 2003: van 0,25-2,5 (4)mm2  IN 32 A
Serie 2005: van 0,5-4 (6)mm2  IN 36 A

Extra voordelen: 
- Kan gebruikt worden in modulair elektrisch verdeelbord 

(zonder uitsnijding van de afdekplaat).
- Volledig circuit op 1 klem (plaatswinst).
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Conceptueel is het de eerste keer dat de cokesfabriek een 
project met dergelijke omvang realiseert. Aangezien het pro-
ject de energiedistributie, de automatisering en de instrumen-
tatie omvat, zijn de voorzorgsmaatregelen “betrouwbaarheid 
en kwaliteit” van de installatie van primordiaal belang.

De ontzwavelingsinstallatie  
van de cokesfabriek in Ougrée
De cokesfabriek in Ougrée, in de Luikse regio, behoort tot de 
groep van staalproducent ArchelorMittal. Om aan de milieueisen 
te voldoen werd onlangs geïnvesteerd in een ontzwavelingsin-
stallatie van het cokes(oven)gas. De ingenieurs en de technici 
van het studiebureau van ArchelorMittal hebben een belangrijke 
succesvolle bijdrage aan het project geleverd en daarvoor ver-
trouwden ze op de automatiseringsoplossing PlantStruxure van 
Schneider Electric.

Sinds het begin van de industriële revolutie is het Luiks bekken steeds 
de zetel geweest van een intense staalactiviteit. Talrijke nieuwe technie-
ken die in de staalindustrie gebruikt worden zagen er het levenslicht. Dit 
juweeltje van de Luikse industrie is zeer nauw verbonden met één man, 
John Cockerhill. De Engelse industrieel vestigde zich in 1817 in Seraing, 
door het gebruik van cokes in plaats van kolen zorgde hij als eerste in 
1821voor een echte revolutie in de staalproductie. Deze innovatie is nog 
steeds één van de belangrijkste stappen in de productie van hoogoven-
staal, in ertsvoorbereidingsinstallaties en in staalfabrieken.
Na meer dan een eeuw fusies werd het staalbedrijf Cockerill-Sambre tus-

sen de jaren 1970 en 1980 gesticht. uit de recente geschiedenis onthou-
den we dat de cokesfabriek in Ougrée, die tot de groep Cockerill-Sambre 
behoorde, in 2002 in de groep Archelor geïntegreerd werd, die zelf in 
2006 door de groep Mittal werd overgenomen om de groep ArchelorMittal 
te vormen, die we vandaag de dag nog kennen.
De cokesfabriek in Ougrée bestaat uit 4 batterijen met 139 ovens die in 
het totaal 800.000 ton metallurgische cokes produceren. Deze reportage 
behandelt het ontzwavelingsproces in de cokesfabriek van Ougrée.

Een blanco blad
De uitdaging bestond erin om een ontzwavelingsinstallatie te bouwen die 
binnen het budget bleef ! De technische verantwoordelijken van de site 
in Ougrée met name : Bernard D’Hondt project manager voor multi tech-
niek projecten, Francis Comeron project manager voor elektrische en in-
strumentatie projecten, François Bourguignon contactpersoon tussen het 
studiebureau en de cokesfabriek en Benoît Sion verantwoordelijke voor 
de bijproducten en voor het beheer van de installatie en hun respectie-
velijke teams, kregen ‘carte blanche’ van hun directie om het project in 
goede banen te leiden.
ze kregen als opdracht het uit werken van het concept van het proces en 
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de keuze van het te gebruiken procedé. De volledige functionele analyse 
van het proces, de voorbereidende studies, de keuze van de apparatuur 
(uitrusting), het lastenboek, de planning en coördinatie van de bouw, de 
inbedrijfstelling, alles werd uitgevoerd door de multidisciplinaire teams 
van ArchelorMittal.

Het Stretford procedé voor  
de ontzwaveling van het cokesgas
Het natte ontzwavelingsproces werd als oplossing gekozen. Deze metho-
de staat bekend onder de naam Stretford procedé, hiermee bekomt men 
een drastische vermindering van het zwavelgehalte in het gas, dat op zijn 
beurt door de standaardbranders in het proces gebruikt wordt. 
De eerste fase van het proces gebeurt in de wasser, een toren van 35 
m hoog, waarin men onderaan het gas injecteert en waar men boven-
aan het gas met een oplossing besprenkelt om zo de waterstofsulfide te 
binden. Daarna wordt de oplossing naar een oxydatie-reductie installa-
tie gestuurd. De luchtaanjagers (turbocompressoren) op iedere oxydator, 
zorgen voor schuimvorming dat men extraheert om vervolgens naar de 
zwavelbehandeling te voeren. De laatste stap is de scheiding van de op-
lossing en de zwavel door middel van centrifuge. De oplossing wordt te-
rug in het circuit geïnjecteerd terwijl de zwavel in vloeibare vorm wordt 
afgevoerd. Naast deze belangrijke fazen resteren de bereiding van de 
oplossing, de behandeling van het slib en de residuen, de aanvoer van 
gedemineraliseerd water,… Het is duidelijk dat een dergelijke installatie 
robuuste apparatuur vergt voor zijn automatisering.

Betrouwbaar, modulair, onderhouds-
vriendelijk en respect voor veiligheid
Door de problemen ten gevolge van de omgevingsomstandigheden (stof 
en corrosieve omgeving), werd een technisch lokaal ingeplant en ver-
deeld in twee zones. In de ene zone werd de voedingstransformator van 
1600 KVA (Trihal van France Transfo) geplaatst die met Canalisrailkokers 
met de andere zone verbonden is. In de tweede zone bevinden zich het 
ALSB en de proceskasten. Een Masterpact vermogensschakelaar van 
2500A beveiligt de 400 V elektrische installatie. Het voedingsnet werd als 
IT-net uitgevoerd.
Alle motorstarters met een vermogen groter dan 30 KW zijn direct met 
het ALSB gekoppeld (verbonden). De andere zijn in de proceskasten ge-
installeerd, de kasten zijn ook door Schneider Electric geleverd. Voor het 
preventief onderhoud  zijn de motoren met groot vermogen met een PTC 
sonde uitgerust, bij de turbocompressoren zijn stroomsensoren gebruikt. 
De samenbouw van de kasten en het trekken van de kabels is uitgevoerd 
door de installateur (integrator) Fabricom, Industriezone zuid te Ans.

De PlantStuxure  
automatiseringsoplossing
Door het groot aantal te controleren digitale en analoge I/O’s (992 I/O’s 
TOR ,152 analoge  I/O’s) die over de ganse site verspreid zijn, werd er voor 

het Modicom Premium platform gekozen. De eenvoud om de racks gede-
centraliseerd op te stellen zorgt ervoor dat het hart, een 57.50 processor, 
8 racks via zijn X-bus stuurt.
Om de sensoren en actuatoren per proceszone (in zones van 10 m) te kun-
nen opdelen en om hun koppeling te vereenvoudigen, maken de I/O mo-
dulen van de programmeerbare PLC gebruik van de Telefast koppeling. 
zes ATV71 frequentieomvormers gekoppeld via het Ethernet maken de re-
geling optimaal. Het Modbus TCP/IT protocol en de koppeling in ster zor-
gen voor een performante communicatie tussen de snelheidsregelaars en 
de Ethernetkaart van de Modicom Premium, die op zijn beurt met een 
XBTGT Magelis touch screen gekoppeld is. De functie I/O scanning ver-
zekert de gegevens uitwisseling tussen de snelheidsregelaars en de PLC.
De controle van de installatie wordt door twee bijkomende 15’’Magelis 
touch screens en een supervisie PC uitgevoerd. Dank zij de software 
’’Web Gate’’, die standaard beschikbaar is in de Magelis schermen, kan 
het personeel van ArchelorMittal steeds het proces visualiseren en er ook 
op ingrijpen van op gelijk welke PC, die op het netwerk aangesloten is en 
die een Internet browser ter beschikking heeft. De gebruikers zijn tevre-
den met de gebruiksvriendelijkheid van het unity platform waarmee de 
PLC’s geprogrammeerd werden.
Een derde Ethernet-netwerk verzorgt de communicatie met de energiere-
gulator in Ougrée. Het laatste vierde net verzorgt de communicatie met de 
dienst chromatografie. Andere apparaten, zoals de centrifuge van Alpha 
Laval zijn via een veldbus Profibus DP gekoppeld.
Alle apparaten (PLC, snelheidsregelaars, touch screens,…) zijn met een 
laklaag beschermd om een goede werking in deze specifieke omgeving 
te verzekeren.

n
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Rendement van reductoren en riemaandrijvingen.

Een tweejarige doorlichting door Howest
Volgens het IEA (International Energy Agency) zijn elektri-
sche aandrijfsystemen verantwoordelijk voor 43 tot 46% 
van de wereldwijde elektrische consumptie. Indien geen 
maatregelen worden genomen zal het totaal verbruik van 
elektrische aandrijfsystemen bovendien tegen 2030 bij-
na verdubbelen tot 13360 TWh per jaar. Een verhoging van 
het rendement van aandrijfsystemen  met 20 tot 30% lijkt 
volgens IEA noodzakelijk om deze energievraag binnen de 
perken te houden. 

De minimum rendementsklasse IE2 voor nieuwe inductiemotoren, 
die sedert juli 2011 verplicht is in Europa,  is alvast een belangrijke 
maatregel om deze exponentieel stijgende vraag wat in te tomen. 
Een aandrijving bestaat echter uit meer dan enkel een elektro-
motor. Waar momenteel heel wat minder aandacht aan wordt be-
steed, is het rendement van de overbrenging tussen motor en last 
(reductiekast, riemoverbrenging, …). Een nieuw IWT-tetraproject 
aan de Hogeschool West-Vlaanderen tracht hier in de komende 
twee jaar een antwoord op te bieden.

Efficiënte motoren
Een eerste tetraproject (Technology Transfer project) rond dit ener-
giethema werd binnen de afdeling elektromechanica aan Howest 
opgestart in september 2008. Met de opkomende verplichting van 
de minimum rendementsklassen werd nagegaan wat de zin of on-
zin ervan is. Daar waar de wetgeving opgeeft wat het minimum 
motorrendement dient te zijn bij nominale belasting, werd in het 
project het volledig werkingsgebied in kaart gebracht. Hierbij werd 
het rendement van 52 motor-drivecombinaties geanalyseerd. Een 
2000-tal testuren op drie testbanken tot 15kW resulteerden in zo-
genaamde “iso-rendementscontouren” met heel wat interessante 
informatie voor de machinebouwer.  

 Figuur 1 : Testbanken met 2 assen van 4kW en één van 15kW.

Indien een isorendementscontour gecombineerd wordt met de 
informatie uit het lastprofiel van een machine kan het totaalren-
dement van een motor-drivecombinatie worden bepaald. Figuur 
2 levert voor een 4kW IE2 motor-drivecombinatie op een machi-
ne met 10 werkingspunten zo een totaalrendement van 76% op. 

Ook de economische relevantie van het inzetten van hoogren-
dementsmotoren is geanalyseerd. Een tool werd ontwikkeld die 
de haalbaarheid aantoont van een motor met een hogere rende-
mentsklasse. 

Figuur 2 : Isorendementscontour IE2-4kW-motor-drivecombinatie 
met lastprofiel machine.

Tetra ETEA 2012
Naar het einde van het vorige tetraproject begon zich een nieuwe 
vraag te vormen. 
Wat baat het immers om te investeren in een hoogrendementsmo-
tor indien de overbrenging tussen motor en last het misschien veel 
slechter doet? Is het dan niet meer aangewezen om te investeren 
in een andere overbrenging of om meer aandacht te besteden aan 
de montage ervan? 
Dit alles zorgde voor een nieuw voorstel dat samen met een 
groep van 17 bedrijven werd ingediend bij het IWT Vlaanderen. 
Aangezien het onmogelijk is om alle types overbrengingen te ana-
lyseren, wordt gekozen om de nadruk te leggen op reductoren en 
riemen. 
Het voorstel werd goedgekeurd en in januari van dit jaar werd het 
officiële startsein gegeven voor het project. Hierdoor kunnen twee 
voltijdse projectmedewerkers gedurende twee jaar onderzoek en 
dienstverlening verrichten in deze materie.  

Marktoverzicht riemen en reductoren
Net zoals het voorgaande project is het in kaart brengen van de 
beschikbare informatie op de markt een eerste belangrijke stap. 
Wat hierbij onmiddellijk opvalt is het grote contrast met de wereld 
van de motoren. 
Daar waar rendementsklassen bij motoren zeer strikt vastliggen 
door normen en reglementeringen, ontbreekt een dergelijk sys-
teem volledig bij riemen en reductoren. 
Ook de rendementsbepaling staat in groot contrast met de mo-
torwereld waar via normen zeer gedetailleerd wordt vastgelegd 
hoe het rendement van inductiemotoren moet bepaald worden. 
Dergelijke normen bestaan niet bij riemen en reductoren waar-
door het zeer moeilijk is om beweringen van verschillende fabri-
kanten met elkaar te vergelijken. 
Wanneer wordt voortgegaan op de fabrikantgegevens dan vari-
eert het opgegeven rendement van 95% voor de V-hexagonale rie-
men tot 99% voor de synchrone riemen. t
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 Figuur 3 : Opgegeven fabrikantsrendement riemen.

Geen enkele catalogus vermeldt echter onder welke omstandig-
heden en bij welke toerentallen en koppels deze rendementen tot 
stand zijn gekomen. En dan zijn er ook nog tal van invloedsfac-
toren zoals uitlijning, dimensionering en riemspanning die een 
invloed hebben op dit rendement. Het is echter nog te vroeg in 
het verloop van dit project om hier eigen meetresultaten rond vrij 
te geven, maar door onder meer de bouw van een riemtestbank 
wordt dit hiaat in de kennis de komende twee jaar weggewerkt. 
Literatuurstudies geven alvast aan dat bijvoorbeeld een overdi-
mensionering van 50% een rendementsdaling van 6% als gevolg 
kan hebben. 
Bij reductoren is het rendement sterk afhankelijk van het type 
tandwiel. Hierbij halen de rechte vertandingen de hoogste rende-
menten per trap (95%-99%). Het rendement van wormwielover-
brengingen kan dalen onder de 50%. Hierbij worden ze dan wel 
zelfremmend, maar produceren ook enorme hoeveelheden warm-
te wat in omgevingen zoals de voedselindustrie niet altijd gewenst 
is.  Indien de zelfremmende eigenschap geen absolute  noodzaak 
is of op een andere manier kan worden verkregen, zijn kegeltand-
wielen met een rendement van 95% tot 98% per trap een goed al-
ternatief voor de wormwieloverbrengingen.

Tabel 1 : Rendementswaarden uit literatuur bij verschillende tand-
wieloverbrengingen.

Ook bij de reductoren zijn er invloedsfactoren zoals overdimen-
sionering en uitlijning die een rol spelen bij het rendement. Dit 
effect op het rendement zou afhankelijk zijn van het type reduc-
tor.  Ook dit wordt in kaart gebracht in het verdere verloop van het 
project onder meer met behulp van een nieuwe reductortestbank 
waarmee isorendendementscontouren van reductoren zullen op-
gemaakt worden.

Cases als basis  
zeer snel is duidelijk geworden dat het onmogelijk is om alle types 
riemen en reductoren binnen de tijdsspanne van dit project te tes-

ten. Daarom wordt gekozen om informatie te verzamelen vanuit 
een aantal typische praktijkcases die voorkomen bij de industriële 
partners uit het project. Naast een technische analyse wordt even-
eens per case een economische analyse uitgevoerd onder de vorm 
van een payback analyse. De cases zullen ook een grote herken-
baarheid hebben bij andere partners zodat de resultaten ook daar 
vlot inzetbaar zijn. Momenteel zijn de eerste twee cases opgestart 
waarbij enerzijds de riemoverbrenging van een stofventilator en 
anderzijds de reductorkeuze van een transportbandaandrijving 
wordt geanalyseerd. 

De testbanken
Om de productieprocessen zo weinig mogelijk te onderbreken en 
om metingen onder gecontroleerde omstandigheden te laten ge-
beuren, worden twee nieuwe testbanken ontwikkeld.  Met de re-
ductortestbank (Figuur 4) kunnen vermogens van 0,12kW tot 15 
kW met respectievelijk  een maximale overbrengingsverhouding i 
van 1059 tot  10 getest worden en dit zowel voor rechte als haakse 
reductoren. Het rendement van de reductor wordt bepaald door 
koppelmetingen aan ingaande as (10/100Nm) en  uitgaande as 
(100/1000Nm). Ook de ontwikkelde riemtestbank (Figuur 5) kan 
een vermogen van 15kW, 3000RPM via testriemen overbrengen 
waarbij twee speciale riemkoppelmeters van 200Nm toelaten om 
het rendement te bepalen. 
Deze speciale koppelmeters worden in de riemschijf geïntegreerd 
om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen meten en het effect van as-
belastingen op de koppelmeters door het opspannen van de rie-
men te minimaliseren. Effecten zoals de impact van uitlijning en 
riemspanning op het rendement kunnen tevens gesimuleerd wor-
den op de riemtestbank.

Figuur 4 : Reductortestbank met in het midden een te testen 
wormwielreductor.

In de aanloop van dit project is een voorbereidende praktische 
case uitgevoerd om het nut van de doelstellingen duidelijk te 
stellen. Een transportband wordt aangedreven door een klassie-
ke 1,5kW kegelwielreductor met een overbrengingsverhouding 
van 49,89 en een uitgaand koppel van 495Nm. De motor is een 
snelheidsgeregelde 1,5kW inductiemotor met de standaard ren-
dementsklasse IE1. De transportband heeft een lengte van 3,5m.

t
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Figuur 5: Riemtestbank in opbouw.

Innovatie bij een transportbandaandrijving
zowel de technische als de economische haalbaarheid van een 
oplossing met hoger rendement wordt nagegaan. Na de nodige 
dimensioneringsoefeningen is beslist om de kegelwielreductor 
te vervangen door een reductor met tandwielen met rechte ver-
tanding aangezien deze een hoger rendement beloven. De geko-
zen reductor heeft een uitgaand koppel van 400Nm. Tevens is de 
motor vervangen door een permanent magneet motor met rende-
mentsklasse IE4. Het gebruik van deze permanent magneet motor 
laat bovendien een veel lagere reductiefactor van 6,34 toe waar-
door het aantal trappen in de reductor wordt gereduceerd. Ook 
dit heeft een gunstig effect op het rendement van de reductor. De 
motor draait hierbij aan een relatief laag toerental van ongeveer 
300RPM. Metingen uit het eerste tetraproject hebben echter uit-
gewezen dat het rendement van permanent magneet motoren ook 
in deze gebieden zeer hoog blijft, dit in tegenstelling tot de snel-
heidsgeregelde inductiemotoren. Energiemetingen zijn uitgevoerd 
bij de originele kegelwielaandrijving en de hoogrendementsoplos-
sing, dit zowel bij  nullast (geen massa op de transportband) als 
belaste toestand (figuur 6). Voor de belaste toestand wordt een 
gewicht van 150 kg continu heen en weer bewogen. 

Figuur 6 : Vergelijkend gemiddeld verbruik in nullast en belaste 
toestand. 

Bij de hoogrendementsoplossing daalt het  energieverbruik in 
nullast tot 16% van het originele verbruik. In de belaste toestand 
neemt de aandrijving slechts 30% van het originele verbruik op. 
zowel het hogere rendement van de aandrijvende motor als de re-

ductor zorgen hier voor de spectaculaire daling van het verbruik. 
Op technologisch vlak is dit uiteraard een zeer geslaagde oplos-
sing. Wanneer het economische luik wordt bekeken is dit tevens 
een verdedigbare investering. Wanneer een volcontinue werking 
wordt beschouwd  (8000h per jaar) is de meerinvestering terug-
verdiend in iets meer dan één jaar ongeacht de belastingstoe-
stand.  Hierna volgt een jaarlijkse besparing van ongeveer E500/
jaar. (figuur 7)

Figuur 7 : Terugverdientijd voor hoogrendementsoplossing trans-
portbandaandrijving bij 8000 draaiuren/jaar.

Besluit
De aangehaalde case bewijst dat het totaalrendement van de aan-
drijving van heel wat factoren afhankelijk is. zowel het rendement 
van de aandrijvende motor als de overbrenging dient in beschou-
wing te worden genomen om de optimale oplossing te bekomen. 
Het is ook duidelijk dat  beiden best samen worden beschouwd. 
Door bijvoorbeeld het aandrijvend toerental te reduceren, kan het  
aantal trappen in de reductor gereduceerd worden. Dit resulteert 
in een hoger rendement van de reductor. Hierdoor daalt evenwel 
het rendement van de motor die op een lager toerental dient te 
werken. Een afweging van beide factoren is dan ook noodzakelijk 
om het maximum rendement te behalen.
De testbanken die in volle ontwikkeling zijn moeten deze verschil-
lende factoren in kaart brengen tijdens de komende twee jaar. 
Tevens worden ze ingezet als demonstrator om de bewustwording 
van het besparingspotentieel te vergroten.
uiteindelijk is het de bedoeling om de kennis uit het lopende pro-
ject rond overbrengingen te combineren met de kennis uit het 
eerste project rond het rendement van motoren en snelheidsrege-
lingen zodat een volledig beeld kan gevormd worden van de meest 
efficiënte energiebesparende investeringen. zowel de Howest stu-
denten als de industriële partners zullen op deze manier het no-
dige inzicht verwerven om in de toekomst het rendement van hun 
aandrijvingen te optimaliseren en hun concurrentiekracht te ver-
sterken. 

Door Steve Dereyne, Kurt Stockman, Pieter Defreyne, Elewijn 
Algoet & Paul-Emmanuel Sabbe. Voor meer informatie:  
Steve.Dereyne@howest.be 
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Het GA 37-90 VSD-
assortiment is uitgerust 
met een speciale Variable 
Speed Drive (VSD)-motor.

Nieuw assortiment 30-90 kW  
oliegeïnjecteerde schroefcompressoren

Door te focussen op de verbetering van de belangrijkste 
compressorcomponenten hebben de technici van Atlas 
Copco aanzienlijke prestatieverbeteringen weten te rea-
liseren. 

Ten eerste hebben de ‘koele omkasting’ en enkelvoudige kanali-
satie tot betere prestaties en eenvoudiger onderhoud geleid. Door 
de verbeterde opstelling van de componenten in de omkasting is 
de temperatuur bij de elementuitlaat bovendien 10 °C/18 °F lager. 
Daarnaast worden alle compressoren uitgerust met nieuwe, bij-
zonder zuinige IE3/NEMA-motoren en schroefelementen met een 
hoog rendement. 
Het GA 37-90 VSD-assortiment is uitgerust met een speciale 
Variable Speed Drive (VSD)-motor die het compressorvermogen 
aanpast aan de feitelijke vraag. Op deze manier kan de com-
pressor een energiebesparing van gemiddeld 35% realiseren en 
worden de gebruikskosten met 22% teruggedrongen. Andere 
voordelen van de VSD-technologie zijn: geen nullastbedrijf noch 
afblaasverliezen, ingebouwde compressorregeling en opstarten 
onder systeemdruk. VSD- technologie verbruikt niet alleen minder 
energie, maar levert ook het beste bedrijfsbereik in de industrie.

Bewakingsfunctie
De ingebouwde droger van de GA maakt gebruik van R410A, een 
milieuvriendelijk koelmiddel dat de ozonlaag niet aantast. Dit type 
koelmiddel beperkt het stroomverbruik van de droger bovendien 
met 50%. 

De Elektronikon®, een compressorregelaar, de door Atlas Copco 
ontworpen compressorregelaar, is een geavanceerd en betrouw-
baar systeem dat de prestaties van uw compressor voortdurend 
bewaakt. Dankzij de voorspellende bewakingsfunctie en de een-
voudig bereikbare componenten zorgt de Elektronikon® voor een-
voudige service, minder onderhoud en minimale compressoruitval . 
De nieuwe GA is een ‘Workplace Air System’ dat moeiteloos in ie-
dere fabriek kan worden geïnstalleerd, zelfs in de buurt van het 
gebruikspunt, dankzij het lage geluidsniveau. De omkasting van 
de GA is niet alleen koel, maar zuigt ook minder geleidend stof 
aan, dankzij de overdruk in de kast. Dit kenmerk zorgt er boven-
dien voor dat de elektrische onderdelen langer meegaan.

n
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Smeermiddelvrij, onderhoudsvrij, klaar voor montage en FDA-
conform: ‘iglidur PRT’ rvs-lagers met glij-elementen. Bedoeld als 
vervanging voor kogelgelagerde ronddraaitafels of draaiverbin-
dingen in levensmiddelentoepassingen.

Kunststoffen voor meer veiligheid bij levensmiddelen
Detecteerbaar, smeermiddelvrij, FDA-conform, chemicaliënbe-
stendig en antimicrobieel – igus – kunststofoplossingen voor de 
veilige en vuilvrije productie van levensmiddelen.

Om ervoor te zorgen dat consumenten absoluut schone levensmiddelen 
kunnen kopen, moeten de constructeurs en exploitanten van installaties 
in de levensmiddelenproductie strikte wettelijke reglementen in acht ne-
men zoals bijv. de levensmiddelen-hygiëneverordening (LMHV). Daartoe 
behoort ook het vermijden van elke vorm van contaminatie die, bijv. door 

vreemde deeltjes of smeermiddelen bij de productie of tijdens het trans-
port, kan ontstaan. De toepassing van speciale materialen kan dit risico 
aanzienlijk verminderen. Daarvoor zijn bijvoorbeeld detecteerbare kunst-
stoffen geschikt die door metaaldetectoren kunnen worden geïdentifi-
ceerd. Smeermiddelvrije polymeerglijlagers en- wentellagers vermijden 
verontreiniging door oliën en vetten. Als deze lagers bovendien uit FDA-
conforme en ‘voor levensmiddelen geschikte’ materialen bestaan, is ook 
het directe contact met levensmiddelen veilig. Een bijzonder belangrijke 
bouwsteen voor de hygiënisch onberispelijke productie zijn materialen 
die de groei van bacteriën, virussen en schimmels effectief vermijden. Een 
aantal van deze nieuw ontwikkelde kunststofoplossingen presenteerde 
igus binnen het kader van de Anuga FoodTec.

Kabelrupsen goed vinden
zelfs in ultramoderne productie-installaties kunnen machinestoringen 
of -crashes niet volledig worden uitgesloten. Om in dergelijke gevallen 
te kunnen waarborgen dat vreemde voorwerpen in levensmiddelen snel 
en betrouwbaar worden gevonden, speelt de detecteerbaarheid van ma-
terialen een grote rol. igus heeft daarom een nieuwe kabelrups ontwik-
keld van een detecteerbaar polymeer. Het blauwe materiaal wordt door 
alle gangbare metaaldetectiesystemen tot in het kleinste fragment ge-
detecteerd en kan zo automatisch worden geselecteerd. Klanten uit de 
levensmiddelen- en farmaceutische industrie kunnen de duurzame, cor-
rosievrije en veelzijdige energietoevoeren van kunststof dus zonder meer 
in hun machines en installaties gebruiken.

n
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Sinds zijn renovatie is het Bolshoi Theater in Moskou de  
ideale mix van traditie en modernisering. De gevel en  
inrichting stralen de glorie van het Russische Rijk uit,  
Achter de scènes zorgt technologie van Bosch Rexroth  
ervoor dat de voorstellingen perfect verlopen.

Een feniks verrijst uit zijn as

Vorkliften rollen over het podium, drilboren stoten, lasapparaten 
verspreiden heldere vonken en bouwvakkers zijn voortdurend in 
de weer. Na minutenlang oorverdovend lawaai, vormen de werklui 
plots een koor en zingen een aria uit de opera ‘Een leven voor de 
Tsaar’ van  Mikhail Glinka. Dit was de indrukwekkende start van 
het openingsgala van het Bolshoi in Moskou op 28 oktober 2011.

Het gala vond plaats om de voltooiing te vieren van de meest uitgebrei-
de theaterrenovatie in de geschiedenis van het moderne theater. De stad 
Moskou besteedde een half miljoen euro aan dit project. Het resultaat: 
glinsterende kristallen kandelaars, schitterend bladgoud, het beste hout 
en rood satijn roepen de glorie op van de periode van het Russische Rijk. 
Maar achter de schermen laat het Bolshoi de voorbije eeuwen ver achter 
zich. uitgerust met technologie van Rexroth is ‘de wieg van het klassieke 
ballet’ technisch het meest moderne theater ter wereld.

Groots theater
Opgericht in 1776, tijdens het regime van Catharina de Grote, is het 
Bolshoi altijd een theater van superlatieven geweest. De indrukwekken-
de gevel is in de stijl van het Russische classicisme. Eenmaal binnen zorgt 
de aankleding van het interieur, ontworpen in het midden van de vori-
ge eeuw, voor een akoestiek die ook vandaag nog legendarisch is. Tot 
400 artiesten kunnen tegelijkertijd op het Bolshoi-podium staan. Op de 
vijf rijen met bladgoud beschilderde balkons en in de zaal zijn zitplaat-
sen voor maximaal 2000 toeschouwers. Het wereldberoemde ballet Het 
zwanenmeer van Pjotr Tsjaikovski ging hier in première in 1877. En de 
grootste balletgroep ter wereld, met meer dan 200 leden onder wie ballet-
legendes als Vaslav Nijinsky, Rudolf Nureyev en Maya Plissezkaya, maak-
ten dit huis wereldberoemd.

Stevige basis
Toen het gordijn voor de renovatie in 2005de laatste keer viel, kon nie-
mand voorspellen hoeveel de herstellingen uiteindelijk zouden kosten. 

De stad Moskou besteedde een half miljoen euro aan dit project. Het resultaat: glinsterende kristallen kandelaars, schitterend bladgoud, 
het beste hout en rood satijn roepen de glorie op van de periode van het Russische Rijk.



Hoewel er in de dragende elemen-
ten van de gevel scheuren tot vijf 
centimeter breed te zien waren, lag 
de echte uitdaging voor de restau-
rateurs diep onder de grond ver-
borgen. Door het grondwater was 
de fundering, die werd gebouwd op 
drassige grond, aan het inzakken. 
Het historische gebouw kon elk mo-
ment instorten. Arbeiders brachten 
meer dan 2500 stalen steunen aan 
in de ondergrond zodat de verrot-
te houten palen waarop de muren 
steunden verwijderd konden wor-
den. Daarna werd een nieuwe funde-
ring gestort. Die is nu rechtstreeks 
verankerd op de ondergrond. Voor het eerst is het Bolshoi nu ook onderkelderd en heeft het onder het podium 
een kuil van 20 meter diep, zodat er plaats is voor alle podiumtechnologie.

Technologie op maat gemaakt
Terwijl de experts en de conservators van het monument erop stonden dat het gebouw langs de buitenkant on-
veranderd bleef en dat het interieur hersteld werd in de stijl van de 19de eeuw, moest de podiumtechnologie van 
het vernieuwde Bolshoi het beste van het beste zijn. Rexroth kreeg de opdracht voor dit project in 2004. “We 
planden de boven- en ondermachinerie van het Bolshoi en ontwikkelden en installeerden die. Alleen al voor de 
bewegingstechnologie van het theater werden 600 elektrische en hydraulische aandrijvingen geplaatst, waarvan 
er veel compleet herdacht moesten worden”, zegt Wolf-Guido Patten, projectleider bij Rexroth. “Het resultaat 
is dat er op dit moment in de hele wereld geen podium is dat het Bolshoi evenaart in dimensies en prestaties.”

Perfecte illusie
Het hoofdpodium, 520 vierkante meter groot, bestaat nu uit zeven identieke podia met twee verdiepingen. Elk van die 
zeven podia is 22 meter lang, drie meter breed en tien meter hoog en weegt zo’n 70 ton. Op allebei de niveaus van het 
podium kan opgetreden worden. Hydraulische cilinders maken het mogelijk om de onderdelen in stilte, zonder schokken, 
naar boven en beneden te laten zakken. Dat kan met een snelheid tot 0.7 meter per seconde en een bereik van 16 me-
ter. Hele decors of groepen mensen kunnen op die manier stijgen of weer onder het podium dalen na een simpele druk 
op de knop. De ruimte onder het podium gaat tot meer dan zes verdiepingen naar beneden. Daardoor is er plaats voor 
de decors van verschillende producties. Vier onderling onafhankelijke podia en het grootste hydraulische systeem dat 
ooit in een Europees theater dienst deed, verzekeren een vloeiend transport van het decor tussen repetitie en optredens.

Gesynchroniseerd zweven
De machines in de nok van het theater leveren net zo’n sterke prestaties. 220 hijskranen, elk met een tilcapaciteit van 
ongeveer een ton, kunnen het decor op magische wijze tot op het podium laten zakken aan snelheden tot 1.8 meter 
per seconde, in volledige stilte en gesynchroniseerd. Een podium is een van de weinige plaatsen waar het geoorloofd 
is dat mensen onder snel bewegende zware ladingen staan, daarom heeft veiligheid topprioriteit. De veiligheid wordt 
gegarandeerd door het SYB2000 stage control system, een gevestigde waarde van Rexroth. Het perfect afgestelde sen-
sorennetwerk en de bewezen betrouwbare software controleren minutieus alles wat met het podium te maken heeft. 
Eenmaal geprogrammeerd, kan de hele opeenvolging van een stuk op elk moment uitgevoerd worden door gewoon 
op een knop te duwen. In zijn meer dan 200-jarige bestaan is het Bolshoi drie keer afgebrand en werd het iedere keer 
weer heropgebouwd. Maar het theater werd nooit eerder zo uitgebreid gerenoveerd. Wanneer publiek in de toekomst 

voorstellingen bijwoont in het Bolshoi, 
kan het genieten van een onvoorstel-
bare variatie aan producties in de 
sprookjesachtige sfeer van de 19de 
eeuw. Rexroths onzichtbare en ge-
luidloze podiumtechnologie verzekert 
een onvergetelijke artistieke ervaring 
door perfecte illusie. En Rexroth is be-
zig met meer grote projecten: het is 
momenteel de partner voor het pro-
ject van de Beierse Staatsopera in 
München, de Festivalhal in Salzburg en 
het Operahuis van Göteborg.
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Zicht op de fly gallery: een totaal van 190 kraanliften werd geïn-
stalleerd in het stage house.

Het hoofdpodium wordt verlicht door vijf verticaal beweegbare por-
taalbruggen met lampframes die bestaan uit meerdere segmenten.
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Plastivore 
heeft zijn 
overwinning 
te danken 
aan de twee 
robots die 
zich uitste-
kend van hun 
taak gekwe-
ten hebben.

Winnend Partership tussen Festo en Plastivore
Plastivore, de robotclub van Louvain-La-Neuve heeft voor het 
tweede jaar op rij het Belgisch kampioenschap gewonnen dat 
georganiseerd werd in PASS in Frameries. Dankzij deze overwin-
ning zijn ze gekwalificeerd voor deelname aan de Europese com-
petitie EUROBOT. 

Het doel van deze wedstrijd is om een autonome - vooraf geprogrammeer-
de - robot te bouwen die in staat is om op een wedstrijdveld te navigeren 
en geprogrammeerde taken uit te voeren. 
Dit jaar is het thema ‘schatteneiland’. Twee teams bekampen elkaar gedu-
rende 90 seconden om zoveel mogelijk CD’s (munten) en goudstaven te 
verzamelen die over de tafel en in totems verspreid zijn. Bijkomende han-
delingen zoals het drukken op knoppen om banieren te ontrollen leveren 
extra punten op. Nieuwigheid van dit jaar : elk team mag 2 robots tegelijk 
inzetten. De uitdaging wordt hierdoor groter, maar ook de moeilijkheids-
graad voor het programmeren gaat de hoogte in, er moeten twee robots 

gebouwd en geprogrammeerd worden… Maar, Plastivore heeft zijn over-
winning te danken aan de twee robots die zich uitstekend van hun taak 
gekweten hebben, namelijk een maximum aantal punten verzamelen in 
een beperkte tijdspanne. 

Robots communiceren via Wifi
Plastivore heeft voor pneumatische componenten van Festo gekozen om-
dat ze op die manier lineare bewegingen zeer compact konden uitvoe-
ren. De aandrijvingen werden gebruikt om de goudstaven uit de totems te 
scheppen. De zuignappen van Festo werden gebruikt om de CD’s te grij-
pen. De twee robots communiceerden via Wifi en alle gegevens werden 
op uSB-stick opgeslagen voor analyse en verbetering naar de toekomst. 
Sinds twee jaar ondersteunt Festo het Plastivore-team door materiaal ter 
beschikking te stellen en advies te verlenen aan dit team van jong afge-
studeerde ingenieurs van de uCL en van ECAM.
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De PARAMAX® 
industriële tand-
wielkasten zul-
len worden 
geïntegreerd in de 
Antwerpse tand-
wielkastenfabriek.

P4- en PARAMAX®-oplossingen zorgen  
voor uitgebreid en complementair productaanbod

Hansen Industrial Transmissions NV(HIT), de specialist in  indu-
striële tandwielkasten die in maart 2011 door Sumitomo Heavy 
Industries Ltd.(SHI) werd overgenomen, maakt bekend dat de 
engineering, productie, assemblage, verkoop en service af-
delingen van de PARAMAX® industriële tandwielkasten van 
Sumitomo Heavy Industries (SHI) voor de EMEA regio in 2012 
zullen worden geïntegreerd in zijn Europese assemblagecen-
trum in de Antwerpse tandwielkastenfabriek.

In het kader van zijn wereldwijde synergieprojecten werd HIT’s produc-
tengamma voor de EMEA-regio uitgebreid door de integratie van de 

PARAMAX® industriële tandwielkasten van SHI. Met die operatie creëert 
het bedrijf,samen met de afdeling Power Transmission & Controls van 
SHI, een klantgericht verkoop-en serviceplatform. Tegelijkertijd werd een 
duidelijke productstrategie uitgewerkt voor de EMEA-regio, waarbij klan-
ten en eindgebruikers een nauwkeurigere selectie van tandwielkasten 
wordt aangeboden, voor zowel het hogere als het lagere koppelbereik.

Duurzame industriële aandrijvingen
Één jaar na de overname door SHI is de wereldwijde integratie van HIT in 
de structuur van SHI met het oog op een leiderschapspositie binnen de 
sector van de industriële aandrijftechniek dankzij innovatie en globalise-
ring weliswaar nog steeds aan de gang in de meeste delen van de we-
reld, maar is deze wel al voltooid in Europa van waaruit de EMEA-regio 
wordt bediend. Kennis en ervaring inzake de eisen van zowel standaard 
als veeleisende toepassingen koppelend aan een klantenservice van het 
hoogste niveau heeft HIT een Eu verkoop- en serviceplatform opgericht 
voor de EMEA-regio. Dat platform werd uitgebouwd in samenwerking 
met Sumitomo Cyclo Germany-groep (de Power Transmission and Control 
(PTC) afdeling van SHI in Europa). Door de combinatie van de sterke pun-
ten van P4 en PARAMAX®, twee van ’s werelds meest gereputeerde mer-
ken op het vlak van betrouwbare en duurzame industriële aandrijvingen, 
is nu een complementair aanbod van industriële tandwielkasten van 3 tot 
1100kNm beschikbaar van één en dezelfde leverancier.
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Automation Magazine-Hydropneuma organiseerde een ronde-
tafel om innovatie op het gebied van hydraulica onder de loep 
te nemen. Hieronder vindt u het verslag van het debat. 

Hybride systemen zijn aan opmars bezig
Voor deze rondetafel over hydraulica waren we te gast bij 
CityJet op de luchthaven in Deurne. De locatie was niet toe-
vallig gekozen want in vliegtuigen wordt heel wat hydrau-
lica gebruikt. Dat konden we live aanschouwen tijdens 
een interessante rondleiding in de hangars van CityJet.  
 

Edward Pieter Brouwer (AB 
Flex): “We houden ons bezig 
met het ‘servicen’ van hydrau-
lische slangen en buizen op lo-
catie bij onze klanten in alle 
sectoren van de industrie. We 
zijn zelf geen fabrikant en wer-
ken samen met A-fabrikanten 
om de kwaliteit van de produc-
ten te waarborgen.” 

Mark Vanderperren (Parker 
Hannifin): “De totale omzet 
van Parker is wereldwijd on-
geveer 12,3 miljard dollar. Wij 
hebben zo’n 9 productgroe-
pen waaronder hydraulica, en 
ook aviation en aerospace. 
Voornamelijk hybride syste-
men zijn aan een steile op-
mars bezig. En daarin doen we 
voortdurend investeringen.” 

Steven Huylebroeck (Bosch 
Rexroth): “Bij Bosch Rexroth 
staan we op het gebied van 
innovatie niet stil. Wij merken 
ook dat er een evolutie is rich-
ting elektrische aandrijvingen 
waar wij ook op inspelen met 
bijvoorbeeld elektrische cilin-
ders. Toch merken we elk jaar 
nog altijd een toename binnen 
onze hydraulische activiteiten, 
in combinatie met servoges-
tuurde assen. We zien ook de 
integratie van de digitale re-
gelaar met een volledige PLC 

functionaliteit. zo kan de klant zijn machine met één besturing be-
dienen en dan maakt het eigenlijk niet uit wat voor aandrijving er 
gebruikt wordt. 

We zijn ook heel actief binnen de toerental variabel aangedreven 
pompen. Het energiebesparend aspect blijft belangrijk en aandrij-
vingen spelen daarin een vooraanstaande rol. We streven er ook 
naar om op een eenvoudige manier positieregelingen te realise-
ren. Het zijn eenvoudige componenten waarbij de intelligentie zit 
in het aandrijven van een frequentiegestuurde motor of een ser-
vomotor.” 

René Decleer (Decleer, Gae-
lens & Partners): “Wij or-
ganiseren opleidingen en 
vormingen in de hydraulica. 
Innoveren doen we bijna per-
manent omdat we mee evo-
lueren in de tijd. Het huwelijk 
tussen hydraulica en elektro-
nica is al jaren aan de gang. 
We gaan meer en meer in de 
richting van waar er een te-
kort is in de markt en dat is on-
derhoud. Er is een tekort aan 
maintenance medewerkers 
en de meeste bedrijven wer-
ken gewoon verder met oude 

systemen. Het motto is nog te dikwijls: ‘Als het brandt, gaan we 
blussen’. Ook de remote maintenance (met condition monitoring 
systemen) wordt hoe langer hoe belangrijker. 

Cursussen moeten niet als een kost maar als een investering ge-
zien worden. En dat is nog te weinig het geval. Investeren in men-
sen en kennis is heel waardevol, maar rendeert pas op termijn.”

Yves Meulenijzer (Linmotion): 
“We zijn actief in de sector van 
de lineaire aandrijvingen en de 
ondersteuning daarvan. Het 
servobesturen van hydrauli-
sche aandrijvingen is een van 
de belangrijkste innovaties 
van de afgelopen jaren. En ver-
der de integratie naar alles wat 
motion is; er wordt tegenwoor-
dig veel over mechatronica ge-
sproken. Ik denk niet dat je 
hydraulica apart kan en mag 
zien. Ik denk dat we ons moe-
ten openstellen en elektronica 
niet meer als de vijand mogen 
beschouwen.” 

Edward Pieter Brouwer (AB 
Flex): “Samenwerken met fa-
brikanten om kwaliteit van de 
producten te waarborgen.”

Mark Vanderperren (Parker 
Hannifin): “Je hebt toestellen 
nodig die informatie verzame-
len en analyseren op het ge-
bied van vervuiling.”

Steven Huylebroeck (Bosch Rex-
roth): “Je staat er soms versteld 
van hoeveel pompen en motoren 
nutteloos staan te draaien.” 

René Decleer (Decleer, Gaelens 
& Partners): “Cursussen moeten 
niet als een kost maar als een in-
vestering gezien worden.” 

Yves Meulenijzer (Linmotion): 
“Servobesturingen zijn een 
van de belangrijkste innova-
ties.”
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Ronny Boerboom (AB Flex): 
“Ik ben bij AB Flex verantwoor-
delijk voor de dagdagelijkse 
aansturing van de centers in 
Antwerpen en Waasland.” 

Wat zijn de sectoren en toepassingen waarin hydraulica vooral 
een toekomst heeft?

Roland Picavet: “Windenergie 
op zee is voor ons een be-
langrijke sector. Voor de boor-
platformen waarop arbeiders 
werken, wordt dikwijls hydrau-
lica gebruikt. uiteraard wordt 
er ook nagedacht over hoe het 
efficiënter kan zodat men min-
der afhankelijk is van de weer-
omstandigheden.”

Maintenance

In hoeverre is maintenance belangrijk voor de hydraulische sec-
tor? Worden er nog (voldoende) nieuwe installaties geplaatst?

Edward Pieter Brouwer: “Dat is sowieso een issue. Maintenance 
is een hot topic. De kennis is niet meer aanwezig en mensen be-
ginnen zich er meer en meer van bewust te worden dat het een 
probleem is. Bedrijven die met een verouderd hydraulisch sys-
teem zitten, lopen hebben hoe langer hoe meer risico’s.” 

Is dat ook een van de redenen dat sommige bedrijven beslissen 
om hydraulica helemaal niet meer te gebruiken en voor een an-
der soort aandrijving te kiezen?

Steven Huylebroeck: “Er zijn minder en minder onderhouds-
mensen en zeker gespecialiseerde. Van complexe systemen 
met allerlei sturingen begint men een beetje bang te krijgen. 
Frequentiesturingen zijn beter bekend en daarbij komt ook het ge-
deelte energiebesparing kijken. Klanten zijn bereid om te inves-
teren omdat systemen hun nut hebben bewezen op het vlak van 
energiebesparing. Maintenance moet je niet alleen als onderhoud 
zien, maar ook als het verbeteren van installaties.” 

Yves Meulenijzer: “Het moet beheersbaar blijven en ook de be-
schikbaarheid van de resources is van belang.” 

René Decleer: “De relevantie van condition monitoring en proac-
tief maintenance is belangrijk en er moet vanaf het ontwerp reke-
ning mee gehouden worden. Anders zit je met heel hoge kosten 
waarvan je niet kan aantonen dat ze verantwoord zijn. Veel hangt 
ook af van het soort installatie. 

De deelnemers van het debat voor een van de vliegtuigen van Cityjet.

Roland Picavet (Hydrauvision): 
“80% van de storingen is te wij-
ten aan vervuiling van de olie.”
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In België worden er openbare aanbestedingen gedaan voor brug-
gen en sluizen die meestal hydraulisch worden aangedreven. Maar 
daarin is nooit het onderhoud inbegrepen. De reden: de overheid 
kan niet over het budget beslissen dat pas binnen 10 jaar zal aan-
gewend worden.” 

Roland Picavet: “Maintenance wordt meer en meer onderdeel van 
het ontwerp van een installatie. De bereikbaarheid van installa-
ties is al een aantal jaren een issue. Maar ook in de totale levens-
duur van een installatie wordt maintenance niet in rekenschap 
gebracht.” 

Energiebesparing
Wordt hydraulica ook anders dan vroeger onder invloed van 
energiebesparing? En waarin zit die energiebesparing?

Mark Vanderperren: “We kunnen werken met accumulatoren 
waarin we energie kunnen stockeren. We hebben al succesvolle 
projecten lopen maar dat betekent niet dat het aspect energie niet 
verder uitgebouwd kan worden. Er zijn belangrijke stappen geno-
men, maar ik denk dat er zeker nog ruimte is voor innovatie. Verder 
zijn er tegenwoordig ook laaggewichtcilinders verkrijgbaar.”  

Steven Huylebroeck: “De behoefte aan energiebesparing moet 
je ook niet al te complex zien. Als je een systeemcyclus bij een 
eindklant analyseert, sta je er soms van versteld hoeveel pom-
pen en motoren nutteloos staan te draaien. Oplossingen die al-
leen energie leveren wanneer het nodig is, dat is ideaal. Je kan 
dan bijvoorbeeld compactere pompen gebruiken. Door een aantal 
eenvoudige ingrepen kan er heel wat energie bespaard worden. 
Ook het geluidsniveau hou je veel beter onder controle als niet 

t
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alle pompen draaien. Het aantal motoren en pompen kan je dus in 
vele gevallen ook beperken.” 

René Decleer: “Door gewoon een pomp stil te leggen, kan je heel 
veel ‘verdienen’. De olie moet je verversen wanneer het nodig is 
en niet omdat het in de handleiding staat. Daarom wordt er ge-
bruikgemaakt van een condition monitoring systeem. Proactief 
maintenance moet je zien als een ´design out` aspect. Men gaat 
zelf zover door te zeggen dat het onderhoud niet alleen gemakke-
lijker wordt, maar volledig wordt ‘eliminated’. Ik heb het meege-
maakt dat een hele vestiging wordt stilgelegd omdat een rollager 
van een elektromotor stuk ging. En dan worden de onderhouds-
mensen ’s nachts opgeroepen om het euvel te herstellen. Je moet 
je tijd nemen om een machine of installatie in gebruik te nemen. 
zo vermijd je achteraf problemen.”     

Mark Vanderperren: “Het is dikwijls een kwestie van het doorge-
ven van kennis binnen het bedrijf. Wij bouwen zelf geen hydrauli-
sche groepen en zijn afhankelijk van integrators. Ik denk dat het 
onze rol moet zijn om die mensen te informeren over de mogelijk-
heden om hydraulica met elektronica te combineren en zelfs met 
pneumatische sturingen.” 

Evolutie in sturingen
Zit er ook een evolutie in de sturingen van hydraulische  
installaties?

Steven Huylebroeck: “We zien voornamelijk de integratie van 
PLC-functionaliteiten. De meeste machinebouwers beginnen zich 
ook te realiseren wat de kracht van elektronica is. Vroeger kwam 
het aspect hydraulica in de machinebouw dikwijls op de laatste 
plaats. Op het eind werd er gedacht aan cilinders en hydraulische 
groepen. Dan word je geconfronteerd met installaties die een te 
lage frequentie hebben. Vroeger moesten cilinders of de stijfheid 
van de machines aangepast worden. Nu kunnen we machines 
met een heel lage frequentie die eigenlijk vroeger niet regelbaar 
waren, wel perfect regelen. De elektronica is tegenwoordig veel 
performanter. Voor hoog-dynamische toepassingen, maken we 
gebruik van servomotoren.”  

René Decleer: “Men wil altijd maar lichter en lichter gaan en min-
der stijf. De besturing moet het dan wel kunnen opvangen. Er 
wordt tegenwoordig erg gefocust op de besturing, maar men ver-
geet soms de hydraulica. De hydraulische vloeistof moet ook op 
de juiste manier behandeld worden. Ook aan de sturing moet je 
de nodige aandacht besteden. Iedere machine heeft z’n eigen 
soort olie nodig en je mag de basis (de hydraulische vloeistof ) niet  
vergeten.” 

Wordt er in de sturing rekening gehouden met het type olie en 
met de technische aspecten van de sturing?
Steven Huylebroeck: “Voor de sturing is dat van ondergeschikt 
belang. Je moet altijd rekening houden met wat de beste olie is 
voor de toepassing. Het belangrijkste is dat je een constante druk 
hebt in iedere installatie. Je moet een zo constant mogelijke visco-
siteit garanderen met een constante temperatuur. De elektronica 
is in staat om de problemen die optreden in functie van verkeerd 
gebruikte olie ‘weg’ te werken. Maar eigenlijk moet je ervoor zor-
gen dat je olie is aangepast aan je systeem.” 

Innovaties
Zijn er innovaties in de wereld van de filtratie?

Mark Vanderperren: “Je hebt toestellen nodig die informatie kun-
nen verzamelen en analyseren op het gebied van vervuiling, ook 
als je remote werkt. Dat wordt meer en meer toegepast, bijvoor-
beeld voor windmolens. Als de transmissiekast door de olie ver-
vuild geraakt, kost dat gigantisch veel geld. Door middel van 
contaminatiecontrole vanop afstand kan je de vervuilingsgraad 
van de olie perfect inschatten.” 

Roland Picavet: “De fijnheid van de filtratie is enorm toegenomen. 
80% van de storingen is te wijten aan vervuiling van de olie dus je 
moet zo adequaat mogelijk filtreren, in functie van de toepassing. 
De hydraulische vloeistof moet zuiver zijn omdat je anders sowie-
so problemen krijgt. Je moet ook vermijden dat de vervuiling bin-
nenkomt. Als de leiding open ligt bij het vervangen van een slang, 
moet je goed opletten wat je doet. Vervuiling is soms ook het ge-
volg van de ondeskundigheid in maintenance.”   

René Decleer: “Een cilinderstang moet vochtig aanvoelen, maar 
niet druppen. Het proactief maintenance systeem is gebaseerd 
op een heel nauwkeurige en doelgerichte filtrering. De vloeistof 
loopt doorheen het hele systeem en je kan het vergelijken met de 
bloedsomloop bij de mens. uit de analyse van bloed kunnen we 
heel wat detecteren. Dat is ook het geval bij een hydraulische in-
stallatie.”

Edward Pieter Brouwer: “Dikwijls wordt de omgeving rond de 
koppeling niet gereinigd bij het vervangen van een slang (bijvoor-
beeld bij een graafmachine). Als je niet oplet, creëer je een vol-
gend probleem. Bij het installeren en assembleren van de slang, 
spuiten we die af. Er mag absoluut geen vuil op achterblijven. De 
gevolgen kunnen desastreus zijn als het niet op de juiste manier 
gebeurt. Goede maintance kost heel wat geld en tijd maar het is 
de investering waard.” 

Gebrek aan kennisoverdracht
Is het gebrek aan kennisoverdracht de belangrijkste bedreiging 
in de wereld van de hydraulica?

Roland Picavet: “Ik denk dat je hydraulica hier door het woord tech-
niek kan vervangen, want het is een algemeen verschijnsel. Bij hy-
draulica is het frappanter omdat het een echt specialisme is.”   

René Decleer: “Technische scholen organiseren wel opleidingen 
mechanica en elektronica, maar hydraulica en pneumatica komen 
veel minder aan bod: ongeveer 10% voor pneumatica en 1% voor 
hydraulica. Je kan niet van een middelbare school verwachten  
dat ze tot in detail gaan, maar de algemene principes moet men 
leren.”

Wat zijn de voornaamste bedreigingen voor het verder bestaan 
van hydraulica?

Roland Picavet: “De levensduur van olie wordt sterker onder de 
loep genomen dan voorheen. Vroeger werd olie sneller vervangen, 
terwijl nu wordt nagegaan of de olie nog gered kan worden, mits 
filtratie of ontwatering. Dikwijls is dat ook het geval en kan je de 
vervuiling er gewoon uit halen. 
Hydraulica wordt steeds meer door elektronica vervangen. Maar 
voor grote installaties zullen hydraulische aandrijvingen altijd hun 
nut blijven hebben.”

n
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Onlangs gere-
aliseerde toe-
passingen
Inmiddels worden de IAI 
elektrische actuators en 
robots in de Benelux voor een brede range aan toepassingen 
ingezet. In een laserlasmachine voor kleine kunststof auto-on-
derdelen is een XY-systeem van IAI in gebruik genomen. De 
laserkop volgt het contour met constante snelheid met voor-
ingestelde diameters en aantal cirkelbewegingen per las. Via 
een touch screen kunnen meer producten geselecteerd en ge-
wijzigd worden.
In een vleesverpakkingsmachine is het verpakkingscodeersys-
teem uitgerust met IAI elektrische actuatoren in een H-brug 
constructie. De printkop wordt over een afstand van 550 mm 
met een snelheid van 200 mm/s gepositioneerd, waarmee de 
productiecapaciteit is verdubbeld. De elektrische lineaire ac-
tuators worden aangestuurd door IAI regelaars.

Leveringsprogramma IAI
Het leveringsprogramma van IAI Industrial Robots bestaat uit 
elektrische lineaire actuators, XY- en XYz systemen, SCARA ro-
bots, grijpers, draaitafels en controllers.

Meer informatie:
ATB Automation
T +32 (0)2-334.99.99
info@atb-automation.be

n
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IAI elektrische actuators en robots:  
flexibel en energiebesparend alternatief  

voor pneumatiek

IAI Industrial Robots uit Japan is een gerenommeer-
de producent van elektrische actuators en robots. IAI 
is een belangrijke toeleverancier binnen de industri-
ele productieautomatisering zoals de automotive in-
dustrie. Ruim 10 jaar opereert IAI vanuit Duitsland in 
Europa. ATB Automation heeft de exclusieve vertegen-
woordiging voor België en Luxemburg.

Lager energieverbruik  
dan pneumatiek
Het energieverbruik van elektrische actuators is vaak vijf keer 
minder dan pneumatische actuators. Daarmee bespaart u het 
milieu, maar veelal binnen een jaar ook in de totaalprijs (to-
tal cost of ownership). Bovendien is het geluidsniveau in de 
productieomgeving ook veel lager. Met de RoboCylinder actu-
ators is het heel eenvoudig pneumatiek te vervangen. De ac-
tuators zijn leverbaar met controllers met gelijke signalen en 
functionaliteit als solenoid regelingen. Daarnaast zijn ze ook 
leverbaar met flexibele controllers met meerdere posities en 

bussystemen. De con-
troller en actuator zijn 
met de kabels voor  
levering getest en  
op elkaar afgestemd. 
Hierdoor zijn krachten 
correct begrensd en 
kan men direct in mm’s 
programmeren.

IAI actuators positioneren in een H-brug constructie een  
printerkop voor datumcodering in een vleeswarenverpak-
kingsmachine.

IAI meerassig li-
neairsysteem met 
elektrische lineaire 
actuatoren.

IAI RoboCylinder elektrische lineaire actuators  in een XY-
laserlassysteem volgen de contouren voor het lassen van  
kleine kunststof auto-onderdelen.
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De brug van Zelzate nabij Gent overspant het Kanaal Gent-
Terneuzen dat naar de Noordzee leidt. Gezien het enor-
me belang van deze brug voor het scheeps- en wegverkeer 
vroeg de Vlaamse regering aan Egemin om al de elektrome-
chanica te vernieuwen.

Veiligheid verenigt gebruik van snelheids-
bewakers op beweegbare bruggen
Egemin Automation, een Belgisch bedrijf dat zich toelegt op 
het leveren van automatiseringsoplossingen, kreeg de taak 
om de elektromechanica van de bijna vijftig jaar oude brug van 
Zelzate,in de buurt van Gent, te moderniseren. PSR -RS M4 stil-
stands- en snelheidsbewakers controleren nu de snelheid wan-
neer de brugdekken, die elk verschillende ton wegen, worden 
opgehaald en neergelaten.

De bouw van beweegbare bruggen gaat gepaard met uitdagingen die op 
bijzonder artistieke wijze worden aangepakt. Voor veel mensen die niet 
in de buurt van een dergelijke brug wonen, is het ook een aangenaam 
kijkstuk wanneer de brug wordt opgehaald of neergelaten, of naar één 
kant wordt bewogen. Deze structuren dienen vooral om auto- of spoorwe-
gen te laten doorlopen over rivieren of kanalen. Afhankelijk van het ont-
werp beweegt de volledige draagstructuur van de brug, of alleen delen 
ervan. Bruggen van dit type zijn onder meer basculebruggen, hefbruggen 
en draaibruggen. Aangezien ze echter worden gedefinieerd als machines, 
moeten nieuwe constructies en de modernisering van bestaande struc-
turen voldoen aan bijzondere vereisten op het vlak van functionele vei-
ligheid. Egemin Automation, leverancier van oplossingen, is onder meer 
actief in de sector van infra-automatisering, waar het zich toelegt op de 
elektromechanische aspecten van grootschalige infrastructuurprojecten 
zoals bruggen, sluizen, tunnels en pompgemalen. De onderneming heeft 
haar hoofdkantoor in zwijndrecht (België) en nog acht andere kantoren in 
Europa, Noord-Amerika en Azië. ze telt meer dan 600 werknemers in de 
divisies Logistieke automatisering, Life sciences, Procesautomatisering 
en Infra-automatisering.

State-of-the-art modernisering
De basculebrug met twee klappen werd gebouwd in 1964, wat betekende 
dat een aantal onderdelen van de elektromechanische uitrusting meer 
dan 40 jaar oud waren.
De brug van zelzate wordt gemiddeld 20 keer per dag opgehaald, zo-

dat grote binnenvaart- en zeeschepen op het kanaal doorkunnen. 
Hydraulische cilinders, ingebouwd in de brugstructuur, bewegen de steu-
nen van de rijweg, die elk zo’n 300 ton wegen en 36 meter lang en 20,5 
meter breed zijn, met behulp van tegengewichten van overeenstemmen-
de grootte, naar een maximale helling van 89 graden.
Bij het plannen van de moderniseringswerken beseften de medewerkers 
van Egemin dat de brug schade kon oplopen als de mechanische beweeg-
krachten te groot waren. Hardware Engineer Koen De Wree beschrijft de 
gevolgen: “Als de regeltechniek het laat afweten, bestaat het risico dat de 
brug beschadigd wordt en dat mensen die erover rijden, gewond raken.”

Bewaking van het snelheidsprofiel  
in functie van de stand van de brug
Om het risico te verkleinen, beslisten de medewerkers van Egemin om 
toe te zien op de snelheid waarmee de brugdekken, die elk verschillen-
de ton wegen, worden opgehaald en neergelaten. Dit heet “Safe Speed 
Monitoring (SSM)” (snelheidsbewaking). SSM zorgt ervoor dat een be-
weging de vooraf bepaalde snelheidslimieten niet overschrijdt. Om dit 
in de praktijk te brengen, koos Egemin voor de PSR-RSM4 stilstands-en 
snelheidsbewaker van Phoenix Contact. De 45 millimeter dikke, autono-
me module bewaakt de snelheid van bewegende delen in machines en 
installaties. Hoge-definitie incrementele sensoren meten de beweging op 
beide rotatieassen van de enorme brugdekken. De steunen van de rijweg, 
die verscheidene ton wegen, worden opgehaald of neergelaten met ver-
schillende snelheden, afhankelijk van hun positie. Na de start bewegen 
de mechanische onderdelen uiterst langzaam. De snelheid neemt dan bij 
het bereiken van een helling van 5 graden toe, en neemt kort voor het be-
reiken van de eindpositie opnieuw af. Om de start, de normale beweging 
en de remfase veilig te kunnen regelen, werden aan de rotatieassen bijko-
mende naderingsschakelaars bevestigd. De initiators, die de hellingshoek 
van de brug bepalen, zijn verbonden met de bedrijfsstandingangen van de 
PSR-RSM4 stilstands- en snelheidsbewaker. Elk van de drie bedrijfsstan-
den wordt dan ook bewaakt met een individueel bepaalde snelheid.

n
Integratie van een snelheidsbewaker die toeziet op de veilige  
beweging.

Displaysystemen helpen bij de beweging en bewaking van de 
brug van Zelzate.
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Eind maart vond de 8ste internationale Fluid Power con-
ferentie plaats. Plaats van het gebeuren was Dresden (de 
conferenties in even jaartallen vinden plaats in Dresden, 
in de oneven jaartallen is Aachen de standplaats). Voor 
ons was dit de vijfde deelname. R.P.A. Decleer woonde de 
lezingen bij.

We waren in Dresden talrijk aanwezig met twee personen van 
Wema (zedelgem), vier van Spicer Off-Highway Belgium (Dana 
Corp.) en één van FIMOP. De voorbije jaren was op de eerste dag 
telkens een ‘workshop’ voorzien, zodat onderzoekers van univer-
siteiten en onderzoekscentra (hoopvolle) resultaten konden pre-
senteren. Deze keer vond deze workshop plaats onder de titel 
‘Symposium’ en naar blijkt was de kwaliteit een heel stuk hoger. 
Niet omdat een landgenoot, en lid van FIMOP, deelnam maar om-
dat de inhoud relevanter was en die nieuwe naam bevestigde. Ing. 
B. Vanwalleghem van Howest had veel bijval met een uiteenzet-
ting over ‘Optimization of the efficiency of hydrostatic drives’ (fi-
guur 1). 

8ste Fluid Power Conferentie in Dresden

Fluid Power Drives!

Figuur 1

De Conferences vonden plaats op dag 2 en 3 en zijn te vinden in de 
volumes 2 en 3. Volume 2 bevat Mobile Hydraulics, Fundamentals, 
Materials, Tribology, Fluidpower in Specific Applications en Fluid 
Power in Automotive Applications. Volume 3 bevat de Industrial 
Hydraulics,  Oneumatic Applications, Fluid power Components-
Pumps en Fluid Power Components – Valves.

Mobiele hydraulica
uiteraard kunnen we niet alle thema’s behandelen. We beperken 
ons tot de voornaamste met, natuurlijk, de ‘Mobiele Hydraulica’ 
voorop. ´Mobiele systemen, markten, industriële noden en tech-
nologische trends` was de eerste voordracht van Dr.-Ing. Wolfgang 
Burget, Liebherr en professor Dr.-Ing. Jurgen Weber. In een eerste 
hoofdstuk gaven ze een marktoverzicht. Iedereen weet dat 2009 
een enorm dieptepunt bereikte voor Noord-Amerika en zeker voor 
Europa. Tegelijkertijd verruimde de markt in andere regio´s van 
de wereld met de BRIC-landen op kop en zelfs Japan hoort erbij. 
China maakt de grootste vooruitgang, Europa hinkt achterop en 
Noord-Amerika eveneens. India en Japan ‘nemen over’. 

Regels en technologie 
Verder hadden de auteurs aandacht voor regelgeving en product-
technologie. De regelgeving inzake emissies (Stage IIIB – Tier IV) 

Figuur 2

Figuur 3

is beperkt tot Noord-Amerika en Europa en beslaat slechts 11% 
van de globale markt. 89% haalt die normen niet. De brandstof-
kwaliteit die beantwoordt aan de eisen van Tier 4 is ook beperkt 
tot Noord-Amerika, Europa, Australië en Marokko. Het grootste 
deel van zuid-Amerika (Brazilië), Afrika en Azië kunnen zelfs niet 
meedoen aan Tier IV. Op het gebied van klantennoden en tech-
nologietrends onderscheidden de auteurs drie categorieën: het 
verhogen van het machinerendement, het verhogen van het pro-
cesrendement en het verhogen van het uitbatingsrendement. In 
het gedeelte ´high potential subsystems` ging het over new valve 
controlled hydraulic systems  (figuur 2), displacement Control (DC) 
(figuur 3), CVT (continu variabele tranmissie) (figuur 4), Hybrid 
Systems en ten slotte Conclusion and Outlook (figuur 5). 

Figuur 4

Figuur 5
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Meest efficiënte plunjervorm 
De flamboyante Monika Ivantsynova (Ph.D aan de Amerikaanse 
Purdue universiteit) gaf een tweede lezing onder de titel ‘The pis-
ton Cylinder assembly in piston machines – a long journey of dis-
covery’. Het ging over de jarenlange zoektocht naar de ‘ideale’ en 
meest efficiënte plunjervorm voor axiaalplunjerpompen en -mo-
toren. Twee tekeningen geven een indruk van deze permanente 
queeste (figuur 6 – 7 – 10).    

Figuur 6

Figuur 7

Figuur 10

In een derde lezing werd de ´Hydraulic Power Take-off for an Axi-
symmetric Heavin Point Absorver` belicht. Het deel omtrent de 
‘wave energy converters’ toonde de ‘Wavebob’ (figuur 8). Een vier-

de lezing ten slotte ging over ´The competition between Fluid and 
Electric Automotive Drives`. De tabel hiernaast is deel van “Future 
trends (figuur 9).  

Figuur 8

Figuur 9

zoals vermeld kunnen we niet alle lezingen behandelen. u kunt 
de betreffende artikels altijd aanvragen bij het secretariaat van 
FIMOP. De volledige lijst is binnenkort te raadplegen op de web-
site van FIMOP.

n
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ASCO Numatics introduceert een in-
trinsiek veilige (Ex ia) magneetkop 
die geschikt is voor alle gebieden met 
gasexplosiegevaar, ongeacht het gas-
type en de temperatuurklasse. De 
magneetkop van het type LISC kan ge-
bruikt worden met schuifventielen en 
heeft een laag energiegebruik. Met de 
IP67 behuizing kan deze probleem-
loos gebruikt worden in uiterst voch-
tige en stoffige omgevingen.
De Ex ia beschermingstechniek maakt 
dat het ventiel met magneetkop geïn-
stalleerd kan worden in explosieve at-
mosferen met gas tot en met zone 0 
en stof tot en met zone 21. Hiermee 
is het hoogwaardige product uiterma-
te geschikt voor toepassing in de che-
mische, olie, gas en farmaceutische 
industrie, of bij de verwerking en ver-
pakking van brandbare stoffen.
De nieuwe magneetkop is compati-
bel met alle intrinsiek veilige zener 
barriers, heeft een aluminium behui-
zing met een FPM (Viton) afdichting 
en het energieverbruik is 0,46W bij 
12/24VDC. Het drukbereik loopt van 2 
tot 10 bar en het temperatuurbereik is 
-40 tot +65ºC. Het apparaat is gecer-
tificeerd en heeft de volgende marke-
ring: IECEx/ATEX II1G Ex ia IIC T6 Ga 
en II2D Ex ib IIIC T85°C Db IP67.

n

Ex ia intrinsiek veilige 
magneetkop

ATB Automation introduceert de 
ATR152, een revolutionaire rota-
tieve direct drive motor van Akribis 
Systems. Door het unieke ontwerp is 
een hoog koppel bij een lage massa-
traagheid mogelijk.
In een conventioneel rotatieve di-
rect drive motorontwerp is er op de 
rotor ijzer achter de magneten aan-
wezig om het magnetisch veld te cre-
eren. Dit verhoogt de massatraagheid 
van de rotor. Hierdoor is in feite in de 
meeste dynamische indexer applica-
ties een groot deel van het motorkop-
pel benodigd om de massatraagheid 
van de rotor zelf te versnellen.
In het ontwerp van de Akribis ATR di-
rect drive motor is geen ijzer beno-
digd in de rotor. De magneten zijn 
geplaatst in een dun rotor ontwerp 
met een lage dichtheid en hoge stijf-
heid. Deze rotor draait tussen een sta-
tor met wikkeling aan de buitenzijde 
en een stator met wikkeling aan de 
binnenzijde. Op deze manier wordt 
tussen de twee statoren een magne-
tisch veld gecreëerd.
Door het hiermee ontbreken van ijzer 
in de rotor is de massatraagheid van 
de rotor aanzienlijk laag. Het com-
plete ontwerp resulteert in een hoger 
uitgaand koppel. Daarmee is de ATR 
motor de meest dynamische direct 
drive motor.

n

Rotatieve direct drive 
motor Akribis ATR152

Az Hollink South-Africa is vanaf 1 april 
2012 de exclusieve agent voor RENK 
Hannover in zuid-Afrika en officië-
le verdeler in Sub-Saharisch Afrika. 
De marktleider van glijlagers en pen-
nenkoppelingen verstevigt zo haar 
service in het continent. Voor de Az 
Hollink-groep is het importeurschap 
voor in totaal 38 Afrikaanse landen, 
een nieuwe stap in de internationali-
sering en de groei van het bedrijf. 
In 2010 richtte Az Hollink haar pijlen 
op het Afrikaanse continent met de op-
richting van een 3e filiaal in Wellington, 
zuid-Afrika. De nieuwe samenwerking 
voor Sub-Saharisch Afrika is voor bei-
de partijen een stap naar meer groei. 
Dieter Spillebeen, directeur van de Az 
Hollink Group: “We kennen de produc-
ten  van RENK door en door. We be-
schouwen de groep al jaren als een 
trouwe partner en dus een heel belang-
rijk luik binnen onze strategie. 
Voor RENK Hannover moet de nieuwe 
overeenkomst tot meer afzet leiden 
in de 38 Afrikaanse landen. Markus 
Trautmann van RENK: “De specifieke 
opvolging die onze producten nodig 
hebben kunnen we voortaan bieden 
op de Afrikaanse markt. Nog al te 
vaak duiken problemen op door het 
inzetten van namaakonderdelen of 
slecht gereviseerde glijlagers. Omdat 
de toleranties van een RENK-glijlager 
zeer nauwkeurig zijn, wordt het aan-
geraden om dit alleen te doen bij de 
fabriek in Hannover. In 95% van de 
gevallen leidt alleen een nieuwe lager 
tot een echte oplossing. Een glijlager 
is tenslotte één van de meest cruciale 
onderdelen in de aandrijflijn.”

n

Importeurschap voor 
RENK Glijlagers
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Kleine aandrijfmotoren wor-
den tegenwoordig in veel toe-
passingen gebruikt, zoals 
bijvoorbeeld bij automatise-
ring, verpakkingstechnologie, 
laboratorium en medische 
technologie. Het mag dan ook 
logisch zijn dat de gebruikers 
hiervan op maat gemaakte 
techniek eisen.

Om die reden hebben de 
aandrijvingsexperts van 
ebm-papst St. Georgen een 
aandrijfmotor familie ontwik-
keld met een compleet nieuw 
design. ze hebben een aan-
drijfmotor ontwikkeld met een 
modulair design die snel en 
kosten effectief kan voldoen 
aan de wensen en eisen van de 
klant. 

De klant kan zijn motor samen-
stellen uit verschillende functie 
units. Deze wordt geprodu-
ceerd en vervolgens onderwor-
pen aan een 100% inspectie. 
Dit concept biedt enorme voor-
delen zoals o.a. hogere kwali-
teit, lagere productie kosten en 
kortere levertijden.

De ECI 42 motor met 42 mm 
diameter is geschikt voor ap-
plicaties met een kleiner instal-
latie volume. De motor module 
is een borstelloze, elektronisch 
gecommuteerde interne rotor 
unit die beschikbaar is in twee 
verschillende vermogens, 45 W 
en 90 W.

n

Kleine aan-
drijfmotoren
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“Door de eenvoudige overname van 
hardwareconfiguraties en de bijbe-
horende I/O-mapping in Automation 
Studio van B&R kunnen onze ge-
bruikers op de ontwikkelingstijd en-
kosten besparen, doordat dubbele 
gegevens en overbodige handelin-
gen worden vermeden”, zegt Rainer 
Burgard, key account Manager van 
EPLAN in Monheim (Duitsland). 
De B&R-hardware, die een EPLAN 
Electric P8 project omvat, kan worden 
geïntegreerd in de hardware van een 
Automation Studio-project met één 
druk op de knop. Een intelligent mat-
ching-mechanisme laat duidelijk zien 
welke onderdelen met elkaar over-
eenkomen en welke aangevuld moe-
ten worden.  
Met behulp van de intelligente import 
en export mechanismen, wordt het 
dagelijkse werk met meerdere tools 
gemakkelijker en meer gestroomlijn-
der. B&R en EPLAN gaan nog een stap 
verder.  Het elektrische plan en auto-
matisering project worden gesynchro-
niseerd met behulp van ‘round-trip 
engineering’-functies.
Passende mechanismen zorgen er-
voor dat de twee projecten altijd 
worden uitgelijnd en up-to-date 
zijn. Dit heeft duidelijk voordelen. 
Automatische gegevensuitwisseling 
voorkomt fouten die anders zouden 
gebeuren in de loop van de interdisci-
plinaire communicatie en daardoor in 
de kwaliteit van het eindproduct. Dit 
helpt de onderhoudskosten te verla-
gen  in het systeem levenscyclus.

n

De toekomst  
is mechatronica

Fabrieken kunnen hun energiehuis-
houding vlug en merkbaar verbeteren 
door te kiezen voor de systematische 
aanpak van Bosch Rexroth. uit eerste 
ervaringen blijkt dat de kosten snel 
door het verminderde energiegebruik 
gecompenseerd worden – in een en-
kel geval zelfs in één jaar tijd.
Binnen de ‘Rexroth 4EE’ (for Energy 
Efficiency) spelen vier begrippen een 
hoofdrol: ‘Efficiënte onderdelen’, 
‘Energierecuperatie’, ‘Energie op aan-
vraag’ en ‘Energiesysteemontwerp’.
Rexroth moderniseerde volgens dit 
concept een zeer ingewikkelde Duo 
Cell productie-eenheid uit de ja-
ren 80 in de Salzgitter-afdeling van 
Volkswagen. Het eigentijdse, over-
zichtelijke automatiseringsconcept 
biedt belangrijke voordelen: flexibili-
teit, betere beschikbaarheid en ener-
giebesparing. Naast het integreren 
van efficiëntere motoren wordt nu ook 
het verbruik van de energierecupere-
rende besturingen door tussenscha-
kelingen verminderd. De software 
van het controlesysteem analyseert 
het verbruik en meet de duur van ie-
dere beweging online. Die metingen 
en analyses zijn belangrijke data: zij 
worden aangewend om de optimale 
beweging op te wekken zonder im-
pact op de productiviteit en beperken 
zo het energieverbruik.
Door het 4EE-plan zal Bosch Rexroth 
tegen 2020 ook de CO2-uitstoot van 
haar eigen productieafdelingen we-
reldwijd met 20 % verminderen.

n

Energie-efficiëntie  
verbetert fabrieks-
prestaties

Op de Hannover Messe toonde WEG naast 
een uitgebreide reeks automatisatieproduc-
ten ook het nieuwe gamma W22X motoren, 
ontworpen voor een maximaal rendement 
en optimale bescherming voor toepassin-
gen in explosiegevaarlijke omgeving.
Deze motoren weerstaan aan agressieve 
werkomstandigheden, zijn uiteraard ATEX/
IECEx gekeurd en bieden een reeks bijko-
mende technische voordelen zoals hoog 
rendement (IE2/IE3), verminderd geluids- 
en trillingsniveau, lage werkingstempera-
tuur en bewerkstelligen op deze manier 
een hogere betrouwbaarheid en veiligheid.
Motoren zijn beschikbaar in laag- en mid-
denspanning zowel Ex d als Ex d(e) in 2, 
4, 6 en 8 polige uitvoering tot bouwgroot-
te 500 in een vermogen range van 160 tot 
1500 kW.
Het W22X gamma heeft een CE markering 
conform de Eu richtlijn 94/4EC-ATEX en 
is zowel toepasbaar voor Groep I (onder-
gronds) als Groep II (bovengronds) voor 
gas groep IIB en IIC. 
Het gamma is geschikt voor gebruik in 
zone 1 (gas) en zone 21 (stof ).
Het voordeel voor de dubbele certificatie 
voor gas en stof levert een modulair flexi-
bel systeem dat de stockage kosten bij 
klanten aanzienlijk vermindert mede door 
een gemeenschappelijk motor frame te ge-
bruiken met verschillende types en groot-
tes van klemmenkasten.
Door de introductie van deze nieuwe W22X 
reeks biedt WEG oplossingen voor de we-
reldwijde Oil & Gas Industrie alsook andere 
markten voor explosiegevaarlijke produc-
ten en vervolledigt hiermee zijn bestaande 
productgamma gaande van 0.75 kW tot 40 
MW in Ex-P, Ex-N, Ex-e geschikt voor groe-
pen IIA, IIB en IIC.

n

WEG lanceert nieuw 
gamma W22X moto-
ren voor explosiege-
vaarlijke omgeving



144 - Lezersdienst

143 - Lezersdienst



188 - juni 2012 - P 41

actuaLiteit

145 - Lezersdienst 146 - Lezersdienst 147 - Lezersdienst

Hydrauvision, specialist op gebied 
van aandrijven en besturen is per he-
den in de volle breedte VCA gecertifi-
ceerd. Hydrauvision is voornamelijk 
binnen het vakgebied hydrauliek ac-
tief met ontwerp en bouw van hydrau-
lische systemen, revisie & reparatie, 
maintenance en componentenver-
koop. 
De hoofdvestiging in Schoondijke was 
al VCA gecertificeerd sinds 1995. Alle 
overige vestigingen werkten al sinds 
de opstart volgens dezelfde proce-
dures en werkwijzen. Werken volgens 
deze richtlijnen is dus bij de dage-
lijkse werkzaamheden een vanzelf-
sprekendheid. Bovendien waren alle 
medewerkers al VOL-VCA gecertifi-
ceerd. De VCA-certificering was, na 
een externe audit door Lloyd’s, dan 
ook vrij snel realiseerbaar. 
VCA staat officieel voor VGM Checklist 
Aannemers, waarbij ‘VGM’ betrek-
king heeft op Veiligheid, Gezondheid 
en Milieu. Alle vestigingen opereren 
volgens het hetzelfde VGM manage-
ment systeem wat continue als een 
rode leidraad door het beleid van 
Hydrauvision loopt. 
Middels de certificering wil Hydrau-
vision werknemers en klanten de 
zekerheid geven dat bij de werkzaam-
heden eventuele ongevallenrisico’s 
worden uitgesloten.
De VCA certificering past binnen het 
algehele beleid van Hydrauvision 
om Maatschappelijk Verantwoord te 
Ondernemen. Het management is dan 
ook continue bezig met het verder 
aanscherpen van het MVO-beleid.

n

Hydrauvision is nu 
voor alle vestigingen 
VCA gecertificeerd

Verbeter voor een duurzame periode 
en onmiddellijk al je bestaande hy-
drauliek en smeersysteem filter ele-
menten door het nieuw G8 DFE media 
van Hy-Pro te gebruiken. Eenvoudig 
en veilig vervangen – zonder aanpas-
sing – van de meeste gangbare filter 
elementen op je installaties.
Verbetering van olie zuiverheid ni-
veau, (ISO 4406) van de filter en olie 
levensduur en geniet van een optima-
le bescherming van al je hydrauliek 
componenten. uniek filter media met 
DFE structuur met validatie garantie 
op de BetaX©>1000 tot het eind van 
de levensduur van het filterelement.
De validatie ‘Dynamic Filter Efficiency’ 
neemt in rekening de werkelijke wer-
komstandigheden van de filters in in-
dustrie en overschrijdt duidelijk de 
“Multipass ISO 16889” certificatie.
Hogere stabiliteit, verlengde effici-
ency, verhoogde vuilvangst capaci-
teit, verminderde filter wissel. Sole 
Supply voor het totaal filtratie pak-
ket – Ondersteuning en olie analyse 
– Lokale stock – Engineering, verhuur 
en flushing.

n

‘Upgrade your filter 
elements’

De nieuwe Parker Compact Spiral™ 
slang is een hydrauliek slang, lever-
baar in een 350 en 420 bar uitvoering, 
met niet eerder vertoonde presta-
ties en voordelen: kleinere buigra-
dius, dus plaatsbesparend; kleiner 
gewicht, dus lager brandstofverbruik; 
langere levensduur, dus kostenbe-
sparend. Daardoor is onze standaard 
kwaliteit tweemaal hoger dan de ISO 
18752-DC standaard en zelfs viermaal 
hoger dan de SAE norm. Deze nieuwe 
types slang 787TC (350 bar) en 797TC 
(420 bar) zijn actueel beschikbaar 
in de maten -12, -16, -20 en -25. Al 
deze voordelen maken onze Compact 
Multispiral slang uitermate geschikt 
voor toepassingen in de transport we-
reld zoals autotransporttruks, vuilnis-
wagens, enz.

n

Nieuwe Parker 
Compact Spiral™ slang
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Door Pepperl+Fuchs is zojuist een 
nieuwe generatie miniatuur ultra-
soonsensoren geïntroduceerd. De se-
rie F77 detecteert objecten tot op een 
millimeter nauwkeurig! zelfs transpa-
rante of hoog reflecterende objecten 
worden betrouwbaar geïdentificeerd, 
dankzij de brede geluidskegel en de 
hoge schakelfrequentie tot 50 Hz.
Speciale verwerkingselektronica 
in de sensor voorziet in een hoge 
mate van functionele veiligheid. 
Interferentieruis, bijvoorbeeld af-
komstig van perslucht of fabrieksla-
waai, wordt betrouwbaar onderdrukt. 
De uitstekende ruisongevoeligheid 
maakt dat de sensor naadloos kan 
worden geïntegreerd in de meest uit-
eenlopende toepassingen. Een bij-
zonder aantrekkelijke eigenschap van 
de serie F77 ultrasoonsensoren is dat, 
naast de miniatuurbehuizing, is voor-
zien in een blinde zone van pakweg 
10 mm. Hierdoor vormen beperkingen 
door krappe inbouwruimten niet lan-
ger een probleem. Het monteren, con-
figureren en de inbedrijfname van de 
miniatuursensoren is een fluitje van 
een cent. Het schakelpunt wordt aan-
geleerd met Teach-in.
De F77 miniatuurserie van Pepperl+ 
Fuchs is verkrijgbaar in drie gangbare 
versies met een groot detectiebereik: 
als sensor met achtergrondonder-
drukking, als retroreflectieve sensor 
of als een thru-beam sensor.

n

Ultrasonics XL pro-
gramma in een XS-
behuizing

Met de Microslide beschikt Haydon-
Kerk, in Benelux verdeeld door Rotero,  
over een lineaire actuator die precieze 
beweging combineert met een kleine 
footprint.
Hij werd speciaal ontwikkeld voor een 
mechanisme dat microvloeistoffen 
verdeelt. Het ‘hart’ van de slede is de 
15 mm can-stack motor uit de Haydon 
15000-serie, en een uiterst precie-
ze gerolde spindel van Kerk. Het ge-
heel is goed voor een resolutie van 15 
micron/stap en een maximum belas-
ting van 13N. De Microslide is 22 mm 
breed en 25.2 m hoog, en is leverbaar 
met slaglengten tot maximum 64mm.
De lastdragende wagen uit zelfsme-
rend polyacetal wordt ondersteund 
door roestvrijstalen geleidestangen 
met Black Ice® TFE coating. De Kerk® 
spindel is leverbaar met een spoed 
van 0.3 mm tot 2.0 mm.. 
De Microslide is ideaal voor toepas-
singen in de optica en de pipetting. 
In combinatie met de LS15 stap-
penmotor, kan men zeer precies po-
sitioneren. De motor vereist geen 
gecompliceerde aansturing en kan 
bevolen worden met een eenvoudig 
puls- en directioneel signaal.

n

HaydonKerk – 
Microslide lineaire  
actuator

Siemens heeft een order in de wacht 
gesleept om de bestaande DC hoofd-
aandrijving van de eindwals in de fa-
briek van Aperam in Châtelet, waar 
roestvrij staal wordt geproduceerd, 
te vervangen door krachtigere AC-
systemen. Dit project maakt deel uit 
van de allesomvattende moderni-
seringsplannen in het kader van de 
Leadership JourneyTM van Aperam om 
kosten te besparen en de rentabiliteit 
te verbeteren. De aandrijving zal in 
zeven fasen worden gemoderniseerd 
tijdens geplande jaarlijkse stopzet-
tingen voor onderhoud en de voltooi-
ing wordt verwacht tegen het einde 
van 2019. De eerste conversiewerk-
zaamheden zijn gepland voor midden 
2013. In totaal moeten zeven wals-
tuigen worden gemoderniseerd in de 
eindwals van de warmbandwalserij 
van Aperam. Siemens zal de motoren, 
omvormers en transformatoren hier-
voor aanleveren en zal instaan voor 
het toezicht op de installatie ervan, 
de inbedrijfstelling en de opleiding. 
Alle zeven de walstuigen van de eind-
wals in Châtelet zullen uitgerust wor-
den met identieke compacte machines 
van twaalf megawatt, die voor het 
eerst zullen worden gebruikt. Het aan-
passen van de bestaande structure-
le omgeving vormt een buitengewone 
uitdaging, vooral gezien de bestaande 
verschillende motorfundamenten. Het 
moderniseringsproject zal gezamenlijk 
worden uitgevoerd door het Siemens 
Competence Center voor elektrische 
en automatiseringsengineering in de 
staalindustrie in Erlangen, Duitsland, 
en door Siemens Belgium.

n

Meer vermogen voor 
moderne staalsoorten
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Veldbus-gebruikers die werken 
met Profibus-DP, Profinet, CC-link, 
DeviceNet™ en EtherCAT protocollen 
kunnen nu hun seriële interfacekosten 
verlagen, dankzij de lancering van de 
nieuwe compacte seriële interface-een-
heid Ex260 van SMC.
De eenheid werd ontwikkeld als onder-
deel van het snel groeiende Veldbus-
productassortiment. De R&D-technici 
van SMC, worldwide leading experts in 
pneumatics, selecteerden hiervoor de 
belangrijkste eigenschappen van hun 
best verkopende modellen en persten 
ze letterlijk samen in één, extreem com-
pact, voordelig systeem. 
De EX260 is ideaal voor kleine ruim-
tes: hij is 70 % kleiner dan het popu-
laire EX250/600-assortiment van SMC, 
meer dan 60 % kleiner dan hun EX 
124/126-modellen en is ontworpen voor 
gebruik van 16 of 32 ventieluitgangen. 
Een eenvoudige installatie is gegaran-
deerd aangezien de stroomaansluiting, 
busconnector en aardklembekabe-
ling zich aan dezelfde zijde bevinden. 
Andere designkenmerken van de EX260 
zijn het gebruik van individuele buscon-
nectoren (in/uit), waardoor een ring-
netwerkstructuur mogelijk is zonder 
toepassing van extra T-connectoren.
Met een ingebouwde afsluitweerstand 
en individuele elektrische klep- en bus-
voeding kan de EX260-eenheid dichter 
bij de cilinders worden geïnstalleerd, 
waardoor de hoge kosten voor leidin-
gen dalen, en door M12-connectoren te 
gebruiken voor zowel de bus- als elek-
trische voeding voldoet de complete 
unit zowel aan de IP65 als aan de IP67-
beschermingsklassen.

n

Nieuwe seriële  
interface

Een nieuwe bouwwijze voor een 
compacte schakelkast lay-out, pro-
fessionele uitstraling en effectieve 
productidentificatie. Typische eisen 
voor een toekomstbestendige veld-
aansluiting. Weidmüller heeft hier-
voor de oplossing met zijn nieuwe 
TERMSERIES: met een breedte van 
slechts 6,4 of 12,8mm nemen deze 
zeer smalle relais en halfgeleiderre-
lais maar weinig ruimte in op de mon-
tagerail. 
De krachtige relais en halfgeleider-
relais zorgen voor een bedrijfszeke-
re schakeling van lasten tot 250V bij 
8A. De keuze is ruim; van producten 
met een vaste spanningsingang tot 
een universele uitvoering met  mul-
tispanningsingang. Met deze versie 
kunnen signalen van 24 tot 230V (wis-
selstroom/gelijkstroom) met slechts 
één modulevariant worden verwerkt. 
Dit bespaart ruimte en maakt het op-
bouwen van een universeel koppe-
lingssysteem van en naar het veld 
mogelijk.
Modules van de TERMSERIES zijn 
naar keuze verkrijgbaar met schroef- 
of veerdruk aansluiting. 
De stabiele, hoogwaardige behuizing 
is duidelijk leesbaar, dubbel bedrukt 
en voor een duidelijk onderscheid, 
voorzien van een kleurcodering voor 
verschillende spanningsversies.

n

Compacte schakelop-
lossingen

Parker Hannifin Corporation 
(NYSE:PH), de wereldwijde markt-
leider in bewegings- en contro-
letechnologieën, heeft vandaag 
bekendgemaakt dat het een over-
eenkomst heeft getekend voor de 
overname van de Olear Group, met 
hoofdzetel in Chester, Engeland. 
Olear is een toonaangevende fabri-
kant van uiteenlopende vooruitstre-
vende hydraulische accumulator- en 
koeltechnologieën die oplossingen 
bieden voor energie-, mobiele en in-
dustriële markten. De overname is 
onderworpen aan gereglementeerde 
goedkeuringen en de gebruikelijke 
sluitingsvoorwaarden. De transac-
tievoorwaarden zijn niet bekendge-
maakt.
Olear heeft een jaarlijkse omzet van 
ongeveer E 150 miljoen ($ 200 mil-
joen) en heeft 550 mensen in dienst. 
Het bedrijf heeft productie- en ver-
koopvestigingen in het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, zweden en China 
en verkoopbedrijven in 14 landen. Na 
het afsluiten van de transactie zal het 
overgenomen bedrijf worden geïn-
tegreerd in het industriële segment 
van de Parker’s Hydraulics Group. 
Ongeveer 88 procent van de omzet 
zal worden gerapporteerd als indus-
trieel internationaal en 12 procent als 
industrieel Noord-Amerika.

n

Parker tekent over-
eenkomst voor de 
overname van de 
Olear Group
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De nieuwe Weforma catalogus 2012 is uit
Weforma, Duits fabrikant van stootdempers, luchtbalgen en gasveren heeft zijn nieuwe catalogus 2012 
uitgebracht met daarin een pak nieuwigheden en uitbreidingen.
In eerste instantie uiteraard nog steeds op post is hun paradepaardje, de Mega-line stootdemper. Een 
unieke concept dat tot 400% meer energie (of het equivalent in prijs tot 75% goedkoper) dan traditionele 
stootdempers kan absorberen.
Veel nieuws dus en veel nieuwe mogelijkheden... Vraag daarom snel uw eigen gratis exemplaar van deze 
must-have catalogus bij Pneuvano op 03/355.32.20 of op info@pneuvano.com
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OLAER Charity Cycle Challenge 2012  
Voor het goede doel hebben 65 mensen van Olaer tussen 20 en 23 juni de afstand tussen 
Londen en Parijs met de fiets overbrugd. Het was een grote uitdaging om dit project met zowel 
klanten, leveranciers en medewerkers van Olaer tot een goed einde te brengen. Het gaat om 
een traject van ongeveer 480 kilometer. Het doel is het ophalen van ten minste £100.000,- voor 
Artsen zonder Grenzen! Ook u kunt ons helpen om dit doel te behalen. Elke euro die u doneert 
zal rechtstreeks naar het goede doel gaan! De sponsoringactie loopt nog tot begin juli. 
Meer informatie over de OLAER Charity Cycle Challenge en foto’s van onder andere de deelne-

mers kunt u vinden op de website www.olaer3c.com
Twitter: www.twitter.com/olaergroup - Facebook: www.facebook.com/olaergroup

Nieuwe elektrische ‘plug in’ ventiel garandeert 
indrukwekkende functionaliteit
Toen de R&D ontwikkelaars van SMC besloten om hun populaire elektrisch bediende SY ventielserie uit te 
breiden met een ‘plug in’ variant, hadden ze slechts één doel voor ogen: het ontwikkelen van een elektri-
sche ventielserie met een indrukwekkende functionaliteit dat voor alle doeleinden kan worden gebruikt. 
Het resultaat is de serie ‘new SY3000/5000’. 
Op het eerste gezicht spreekt de compacte bouwgrootte van de nieuwe SY-serie de buitengewone flow 
prestaties tegen – tot 80 % hoger dan de vergelijkbare stand alone SY-modellen. Dit betekent dat middel-

grote cilinders sneller kunnen werken met lagere cyclustijden en zonder het gebruik van grotere, duurdere ventielen. 
Bij het ontwerp van de nieuwe SY-ventielen werd niet alleen aandacht besteed aan een eenvoudige montage en een snelle vervanging, maar de 
SMC-engineers zorgden er ook voor dat de ventielgroottes SY3000 en SY5000 op dezelfde basisplaat kunnen worden toegepast om een grotere 
flexibiliteit en economische efficiency te bieden.

Ingebouwde terugslagkleppen
De kleppen zijn verkrijgbaar met rubber of unieke metalen afdichting. Metalen afdichting zorgt voor een hogere herhaalnauwkeurigheid, snel-
lere schakeling en een langere levensduur. Omdat SMC het energieverbruik wil beperken, maakt de nieuwe SY-serie gebruik van het energie-
efficiënte V100-stuurventiel. 
De ventielen kunnen worden uitgerust met ingebouwde terugslagkleppen waardoor ongewenste cilinderbewegingen worden voorkomen. Met 
een goed zichtbare handbediening die in verschillende varianten beschikbaar is, is de werkveiligheid gegarandeerd.
Dankzij de leidingaansluitingen in alle richtingen – bovenaan, onderaan, aan de zijkant – is installatie heel gemakkelijk en dankzij de beschik-
baarheid van een type basisplaat met onderaansluiting kunnen pneumatische leidingen buiten de kast blijven. 
De nieuwe SY-serie is verkrijgbaar met verschillende parallelle elektrische aansluitingen, zoals inclusief D-sub, lead-wire in verschillende kabel-
diktes, flat-cables en ronde IP67 connectoren. Allen in diverse kabellengtes verkrijgbaar. Deze nieuwe elektrische ventielserie is bijzonder ge-
schikt om toe te passen in combinatie met de bekende EX600, EX250 of EX260 veldbus-systemen.
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